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AO LEITOR, UMA INTRODUÇÃO 

Muito se diz do amor, mas, dentre tudo aquilo que se diz, talvez 
o que mais se diga é que o amor não tem explicação, que não há 
palavras para dizê-lo, palavras que exprimam o que o amor é. 
Lembro-me agora de que, quando era criança, havia dois perso-
nagens sem nome, nus à la Adão e Eva antes da serpente – não 
preciso mencionar que as genitálias de ambos eram iguais às 
das bonecas de plástico –, que protagonizavam uma série inter-
minável de quadrinhos intitulados “Amar é...”. Como ocorre com 
toda moda, essas figuras apareciam por toda parte: publicações 
em jornais e revistas, cartões de felicitações e amizade (e de 
amor, é claro!), cadernos escolares, papéis de carta, camisetas e 
rendeu até um álbum de figurinhas. Mas cada quadrinho meio 
que poderia frustrar cada um de nós justamente naquilo que 
talvez fosse o segredo de seu imenso sucesso: cada quadrinho, 
a título de definição, trazia, como complemento às reticências, 
uma série interminável de “conselhos”. Não é preciso dizer que 
logo esses personagens foram assimilados em apropriações 
onde o complemento às reticências eram dicas sexuais... Muito 
antes da popularização da Internet já se fazia isso! É de fato 
interessante nesse tipo de piada, como em qualquer boa piada, 
seu fundo de verdade a respeito do que se pensa do amor – o 
amor “erótico”, que não é redundância, mas um reducionismo. 
“Amar é ter e querer dar prazer” – prazer sexual, imediatamente 
se pensa, e então se diz “fazer amor”, como se amor fosse algo 
que se fizesse. Não é? Então, que será? Eis a questão! Há o tal 
“outro amor”: puro, cúmplice, incondicional, eterno etc.? Ser 
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ou não ser... o amor? A descrença é grande, a não ser quanto ao 
amor Deus, mas nesse também muitos descreem, afinal – um 
fenômeno recente, porém expressivo.

Deixou-se de se crer na “existência” do tal amor, a não ser 
como utopia, algo a que se aspira e pelo que se suspira de tal 
modo, como uma esperança de criança que acha que será feliz 
de uma vez por todas e não pedirá mais nada (por um ano!) se 
ganhar aquele brinquedo em seu aniversário, ou no Natal – o que 
chegar primeiro, de preferência... A efemeridade da promessa 
“nunca mais (por um ano!)” é sintomática – mesmo os adultos 
tendem a estimar objetos de forte desejo como bens definitivos. 
Enfim, algo a que se aspira de tal modo que a mera aspiração 
nos deixa em certa espécie de paz, e de tal modo em paz que até 
oscilamos entre a busca sem fé em encontrar o que procuramos e 
a convicção de que isso tudo é sonho, bastando uma “realidade” 
tranquila bem “pé no chão”, em nada aventureira – pai, mãe, 
filhos... e um fim de semana divertidíssimo. Afinal, para quem, 
com o passar dos anos, vai recebendo uma quantidade cada vez 
menor de presentes no Natal, aquela tão esperada felicidade é 
meio que deixada de lado quando não mais se acredita sequer 
no seu portador – o Papai Noel. Além do mais, encontrar o amor 
pode ser mais funesto do que persegui-lo em vão – assim temem 
os descrentes na humanidade... Que o diga o Werther de Goethe! 
E assim nos evadimos da pergunta: Amar é... o quê? Consensual é 
que um amor verdadeiro, exista ou não, é uma promessa de felici-
dade. Isso faz lembrar um antigo e muito arraigado preconceito já 
internalizado e inconsciente segundo o qual, em uma definição de 
Stendhal, citada por Nietzsche (1999, p. 94) na terceira dissertação 
de sua Genealogia (§6), o belo é uma “promesse de bonheur” – no 
curso deste livro, poderemos ver como amor e beleza foram 
originariamente assimilados ou mesmo identificados. 

Uma vez entendido como “promessa”, a desilusão do amor 
parece sintoma da desilusão da felicidade ou vice-versa por parte 
de uma humanidade desiludida de promessas quaisquer. Apesar 
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de ainda vivermos como nunca tempos de ideais de beleza, os 
mesmos se encontram tão carnalizados que, sem que se tenha 
destruído a tríplice relação beleza-amor-felicidade, seu caráter 
primariamente espiritual torna-se mais e mais desacreditado 
em benefício de pretensos substitutos. Sem a promessa, ou tudo 
se torna efêmero e “prático” como comida de micro-ondas 
ou toda promessa ganha um prazo de validade, passível de 
prolongamento no freezer. Mas não terá sido nosso engano 
inicial pensar o amor como promessa de algo? Muito antes de 
Stendhal, próximo ao começo de tudo, Platão já lançara essa 
tese. Bem, se levamos em conta o que dizia um pensador como 
Derrida, poderíamos entender que o caráter de uma promessa 
é o de sempre estar por vir... Uma promessa messiânica, reden-
tora, libertadora, cujo sentido reside mais na espera do que na 
realização, mesmo porque não há lugar algum para esperanças 
quando nada mais há que se esperar... Sem paradoxo: admitir 
o amor como promessa é querê-lo para sempre utópico – como 
um ideal, como algo infinitamente longe de nós, como ausência, 
uma nostalgia do nunca, uma saudade sem objeto, uma nostalgia 
da “origem” não vivida por nós. 

Nesse sentido, o reiterado desmascaramento da “beleza” 
produzida pelo cinema, pela televisão e pela mídia em geral – 
maquinaria da indústria cultural –, somente faz aprofundar 
a ilusão dos desiludidos ao invés de promover uma desilusão 
salutar à cultura contemporânea. Ora, mesmo que os propósitos 
atuais sejam bem outros e “menos nobres”, não devemos pensar 
que as esculturas gregas representassem corpos reais, mas 
antes a perfeição ideal dos corpos – é o que sempre fez a cultura 
estética em suas produções – de maneira que aqueles que lou-
vam a chamada “beleza ao natural” (sic) demonstram falta de 
espiritualidade ou, dito de modo menos pedante, carência da 
capacidade de sonhar e de querer além – querer ver a Beleza 
manifesta. Não é aqui que está a ilusão, no sonho, mas no desejo 
de realidade, pois o impossível ao humano não é o voo do espírito, 
mas a imparcialidade do sentimento. A respeito disso, basta 
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que nos remetamos ao “Elogio da maquiagem”, de Baudelaire. O 
comércio da beleza é uma questão posterior, se não alheia, que 
atende a uma demanda nascida justamente da falta de espírito, 
não o contrário, como se fosse a mercantilização a desumanizar 
o homem, pois só se instaura quando o espírito se “aburguesou” 
por meio do próprio humanismo. Eu diria ainda mais: querer 
parecer belo a todo custo, por debaixo de sua afamada futilidade 
– ou melhor, estrita superficialidade – indica duas outras faltas: 
querer ser amado e carência de algo perenemente amável; daí 
a necessidade de modelos estereotipados, mas sempre renová-
veis de “beleza”. Quando padrões de beleza e estratégias de 
embelezamento são disponibilizados ao alcance das mãos sob a 
promessa de nos tornar desejáveis, é fácil cair na tentação, pois 
cada um quer ser amado e, hoje como nunca, isso é entendido 
como sinônimo de tornar-se desejável. Ser desejado é visto como 
possibilidade privilegiada ou até mesmo uma justificativa para 
amar a si mesmo, ou seja, adquirir autoestima.

Mas, de volta à questão da espera, como ficamos em meio 
a essa espera por nosso Godot?! Não ficamos! Sem a promessa, 
tornamo-nos ainda mais efêmeros sob a pressão do prazo de 
validade que se escoa – a efemeridade nos atropela e atropela 
a si mesma até que se produza em nós a paralisia. Corremos 
freneticamente em círculos ou fugazes disparadas como os 
protagonistas de Beckett, frustrados por não termos aonde 
ir, por não termos nada a fazer em qualquer outro lugar, por 
sequer nos lembrarmos pelo que nos encontrávamos ali agora há 
pouco, por não haver nem mesmo um “pelo que”... Beckett nos 
faz confrontar o absurdo da promessa que não mais sabemos ao 
certo se fora feita algum dia ou se fomos nós mesmos a inventá-la 
a fim de darmos sentido à nossa paralisia. Enquanto isso, há 
um sem-número de estudiosos dizendo que tudo não passou 
mesmo de invenção. Mas será mesmo assim? Em que sentido?! 
A espera por nada de certo é a única coisa capaz de nos manter 
parados, pois basta um certo motivo para corrermos atrás do 
que quer que seja, pouco importando se é invenção, e isso é 
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também sintomático. A vida na espera, se é uma tragicomédia, 
não parece mais bela ou menos tragicômica do que a vida na 
promessa – são, no fundo, o mesmo. Afinal, tanto o esperado 
quanto o prometido são sempre algo que nos possa deixar 
felizes... por enquanto; ainda não infelizes. 

Não é, portanto, algo tão pueril a fonte do carisma do velho 
Noel... Diria mesmo que jamais nos recuperamos do trauma de 
perdê-lo, sendo justamente por isso que o metemos na gaveta das 
fantasias infantis das quais, todavia, tanto prazer se costuma 
tirar graças à infância dos outros – trata-se de um quase-deso-
nesto artifício para que se possa revivê-las e acreditá-las sob o 
pretexto de iludir e levar alguma graça aos pequenos, quando, 
iludidos, somos nós mesmos. Os pequenos ainda sabem que Papai 
Noel existe, enquanto nós pensamos que não passa de uma fantasia 
criada por nós e, portanto, sob nosso controle – com o amor 
não se passa algo tão diferente. A coisa é tão grave que a atitude 
deliberada de contar a uma criança que Papai Noel não existe 
significa o mesmo que dizer, por meio dessa torpe alegoria – sim, 
a revelação também é alegórica, performática e ritualística –, 
que é chegada a hora de ela conseguir lidar e fisiologicamente 
metabolizar a tristeza. É como o que podemos ler na inspirada 
e inspiradora reflexão autobiográfica de Schiffter (2012, p. 
36) em um de seus ensaios: “A tristeza deve permanecer uma 
doença infantil”, pois, nos adultos, “o tempo deve ter diluído a 
dor [...] que doravante [...] circula em suas veias em doses tão 
ínfimas que não age mais como um tóxico” a fim de que não se 
mostre aos outros como uma “indecência”. De fato, já é quase 
proverbial que uma criança demonstra ter amadurecido quando 
aparenta já saber superar o sofrimento, valendo inversamente 
para o adulto melancólico o mesmo preconceito. O dever da 
maturidade não apenas nos proíbe pirraças e reprime efusões 
de alegria, mas também, e sobretudo, dilui a fragilidade, mas 
a um alto custo: o amadurecimento de um fruto anuncia o 
declínio de sua vida e o fenecimento de seu viço.
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Mas será que devemos permitir que o amor tenha o mesmo 
destino de Papai Noel? Que vire negócio? Se um dia um papai-
noel de temporada vier perguntar a meu filho se se comportou 
bem durante o ano, garanto que me meterei na conversa e lhe 
direi: “Não é da sua conta!”. Chega desse pragmatismo negocial 
barato – convenhamos nisso! Certas vezes, em aulas sobre Ética 
e Política, provoco meus alunos dizendo que a corrupção começa 
em casa, na banalidade familiar de se dizer aos filhos que terão 
o que querem desde que façam isso ou aquilo ou deixem de fazer 
aquilo-outro, ensinando-lhes a agir bem em troca de bens e 
não pelo próprio fazer-bem – a defesa: as crianças não enten-
dem argumentos; ótimo: ensinemos-lhes a barganha. Ninguém 
merece – ou será que merece?! – dar por aí com um papai-noel 
moralista metido a pedagogo ou vice-versa – já basta o que se 
tem em casa. O mesmo vale para o amor: imagine o amado, que 
esteve longe por um ano, chegar, vindo do outro lado do mundo, 
sentarmo-nos prontamente em seu colo e o ouvirmos dizer com 
uma voz amistosa e um sorriso que ele seria capaz de simular 
para qualquer desconhecido: “Comportou-se bem na minha 
ausência?”. Pior é que há muito disso por aí! Recentemente, ouvi 
ser reportado em um telejornal, para possível surpresa daqueles 
que venham a pensar que exagero em licenciosa comparação 
retórica, que o Dia dos Namorados é, depois do Natal, a data 
que mais aquece... o comércio (!). Mas não seriam as datas mais 
acalentadoras dos “corações”? Sem dúvida, trata-se de um 
eloquente sintoma – o rito anual de se dar presentes a quem 
merece, mas também a quem não merece. Fato é que Papai Noel 
não sobrevive aos presentes, que continuam sendo comprados e 
vendidos – raramente dados, apenas trocados, vale ressaltar – e 
isso por uma razão simples: amadurecer significa, entre outras 
coisas, aprender a querer o que se pode ter, aprender a não ter 
anseios. Em meio a isso, um tanto intempestivamente, volto a 
me lembrar de Beckett (2012, p. 81-82):

Ansiando a mente assim dita há muito alheia ao anseio. Assim 
dita mal. Até aqui assim dita mal. Mercê de muito ansiar alheio 
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ao anseio. Muito anseio vão. E ansiando ainda. Debilmente 
ansiando ainda. Debilmente em vão ansiando ainda. Por mais 
débil ainda. Pelo mais débil. Debilmente em vão ansiando 
pelo mínimo de anseio. O mínimo indiminuível de anseio. 
Inaplacável vão último de anseio ainda. Ansiando que tudo 
se vá. A penumbra se vá. O vácuo se vá. O anseio se vá. Vão 
anseio que o anseio vão se vá. 

O problema parece estar nesse mito da felicidade que 
supostamente se deve encontrar no final de nossas ações – isto 
já cheira a negócio, a economia no sentido mais vulgar do termo 
que já teve acepção mais nobre: administração do meio que se 
habita –, palavras que merecem meditação. Acontece que amor 
nada tem a ver com isso, é o que suponho, e pensar o contrário 
não ajudou tanto quanto supostamente deveria. Isto, ao menos, 
se estamos interessados no amor como algo da vida humana. A 
existência humana, radicada na liberdade, supõe incertezas 
diante de tudo que se apresente como alternativa, mal para o 
qual o desejo de segurança e garantia se torna nosso guia em 
meio às sombras. Como negar o efeito disso sobre nossas con-
cepções de amor? Schiffter termina seu livro com as seguintes 
palavras, que admito terem me levado a comprá-lo: 

Porque amar continua sendo a mais inquietante das relações 
entre humanos. À euforia do encontro de duas solidões que 
se esforçam para coexistir se mesclam muito rapidamente 
a sensação da corrosão do tempo que passa, a angústia da 
separação, a certeza da perda. Pode-se compreender que, 
diante da perspectiva de se expor a tais sofrimentos, seja 
mais simples, mais seguro, mais pequeno-burguês se entre-
gar à rotina da intemperança ou à proeza do casamento. O 
amor é a forma mais extraordinária do desconforto de viver 
(SCHIFFTER, 2012, p. 159). 

Atrelado ao mito da felicidade, o amor esteve muito 
ligado ao mito da sabedoria racional, cabendo aqui a reflexão 
de Schiffter em outro de seus ensaios: 

Um humano pode muito bem aumentar seus conhecimentos 
num ou noutro campo e permanecer ignaro e desarmado 
diante das coisas da vida. Tudo o que aprenderá de essencial 
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sobre elas virá da experiência da infelicidade, seja vivendo 
pessoalmente ou sendo a testemunha de uma delas – e isso 
não o salvará de nada (SCHIFFTER, 2012, p. 80-81). 

Há quase um século, escreveu Freud (2012, p. 27. Cap. II): 
“Nunca estamos mais desprotegidos ante o sofrimento do que 
quando amamos, nunca mais desamparadamente infelizes do 
que quando perdemos o objeto amado ou seu amor”. Podemos 
constatar, desde que com o devido senso crítico e olhando para 
nosso próprio íntimo, deixando de lado o horror de tudo que se 
nos assemelhe a “pessimismo”, que o fracasso da equação (amor 
= felicidade) está bem na raiz do que nos impede de conhecer 
o modo em que sua experiência se torna possível. 

O mundo em que vivemos hoje é aquele que ainda insiste 
no projeto de séculos atrás em obter felicidade pela ciência, 
com a diferença de que, atualmente, promessas adicionais da 
Medicina se tornam bastante convincentes para a maioria das 
pessoas. Justamente porque estamos fugindo do mal-estar, 
desconfiados do que possa não vir para o bem-estar, voltamos 
nossos olhos mais e mais para as regiões onde o amor é menos 
provável, secas demais para seu germinar e para seu cultivo 
– propositadamente não falo em colheita, pois amor não é 
algo que se desenraiza e então nos nutre como batatas. O amor 
humano não é uma necessidade instintiva como o que nos leva 
a comer. Não que o amor não seja ele mesmo incontrolável, 
mas sim, que um olhar inadequado significa o risco certo de 
desfigurá-lo obstinadamente. Dito de outro modo, o que se atribui 
a amores “imperfeitos” consiste na imperfeição que está em nós 
mesmos, graças à qual lhe pintamos um quadro demasiadamente 
abstrato, tal como se faz com a beleza e com a verdade, por 
exemplo. Mas se trata de uma imperfeição muito diferente, a 
meu ver, daquelas que veremos ser apontadas por tantos filó-
sofos cujas ideias deverei passar em revista para conter os mais 
sectários e tornar mais claro meu ponto. O que se negligencia 
em cada caso, seja no que concerne ao amor ou ao que mais 
pode se dar na vida, é a verdade inelutável da indissociabilidade 



HISTÓRIA FILOSÓFICA DO AMOR | AO LEITOR, UMA INTRODUÇÃO

18

e proporcionalidade de felicidade e infelicidade, conforme 
expresso por Nietzsche (2001, p. 227), por exemplo, no §338 de 
A gaia ciência: “felicidade e infelicidade são irmãs gêmeas, que 
crescem juntamente ou [...] juntamente – continuam pequenas!”. 
Gêmeas siamesas, eu diria, de costas uma para a outra, coisa 
que não se traduz adequadamente pelo dito vulgar – porém 
veraz – segundo o qual “maior o voo, maior a queda”, como 
se se tratasse de estados alternados e estanques separados 
por um instante de clímax. Trata-se, antes, de uma questão 
de perspectiva, vinculada não exatamente ao “subjetivismo” 
inerente aos nossos valores, mas ao duplo modo de ser que nos 
constitui a todos como humanos.

Voltando àqueles antigos quadrinhos, ou melhor, às suas 
dicas e aos seus conselhos. Na falta da resposta, muito útil 
parecia ser uma orientação sobre como agir com o amado, 
como ser amante. Se no namoro, na vida conjugal, na sexuali-
dade, não importa – havia dicas para tudo. Como ser. Tão útil 
aquilo parecia (e ainda parece) que sequer se sentia (ou se sente) 
falta de respostas ou conselhos para outro problema: como 
ser amado? Talvez, porque muitos deem menor importância a 
isso (ou pensem dar) enquanto amam, querendo antes e até 
desse modo pretendendo “provar” seu amor “desprendido”, 
“desinteressado”. Talvez, porque todos pensem sabê-lo muito 
bem, e aí se aprofunda o fosso entre saber ter prazer e saber dar 
prazer – o outro é sempre tão insondável, nos ocupamos tanto 
em sondá-lo como a todo o resto... Esse tipo de coisa dá lugar 
a hilaridades como o estrondoso sucesso musical “Você não 
soube me amar”, do grupo Blitz, no início da década de 1980. 
A tragicomédia retorna! Na verdade, um absurdo contrassenso 
se encontra em pensar saber ser amado quando não se sabe 
amar, porém isso é o que há de mais trivial: as pessoas ora se 
culpam por não terem amado ou se ressentem de não terem 
sido amadas como “se deveria”, o que acontece quando estão 
orgulhosamente seguras de como o amor deve ser. A canção, 
como em uma boa comédia, caricatura a banalidade trágica de 
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insistirmos no que é desde sempre fadado ao fracasso movidos 
pela esperança de que o amor seja uma questão de adequação, 
e todo o sofrimento que daí decorre tem sua raiz comum na 
ideia bastante popular de que amor tenha a ver com algum 
“dever-ser”, de que haja para ele alguma espécie de “gabarito” 
ou fórmula mágica. 

Acontece que amor nada tem a ver com moral – talvez, 
sequer possa ser dito amoral –, exceto para uns e outros filósofos, 
conscientemente ou não, infectados pelo “Ideal”, de maneira 
que não há dicas possíveis! Dicas e recomendações ou mesmo 
prescrições sobre “amores” só respondem à natureza fisiológica 
do prazer, pelo que tem o seu uso legítimo algo como o Kama 
Sutra, ou às fluidas particularidades culturais a que se pode 
aplicar alguma descartável psicologia de best-seller em vista de 
uma “arte de cortejar”, por exemplo, que se torna mais rapida-
mente obsoleta do que se imagina. Tudo isso, em suma, sequer 
responde ao dever-ser do amor que se postulou na Filosofia e 
na Religião e no qual sempre se crê quando se fala em saber 
ou não saber amar, quando alguém se dá o direito de se culpar 
ou culpar alguém mais; tudo isso junto trata apenas de dar 
prazer e como esse prazer deve ser para que façamos justiça 
ao rótulo “amantes”. 

Mas como sermos uma coisa que não sabemos o que é 
que a “define” como tal? Melhor que isso, no nosso caso: Como 
sabermos ser algo que não sabemos o que é? Pergunta filosófica, sem 
dúvida, que, em sua essência, já foi feita por Platão em outro 
contexto; também por Descartes a seu modo. O filósofo pergunta 
“que é?”. É preciso que algo seja antes que se possa saber ou fazer 
algo a seu respeito. Enquanto a resposta não vem, tudo aquilo 
que é útil vai preenchendo nosso vazio, ou ao menos promete 
fazê-lo – e acreditamos nisso de todo coração, ou de toda mente; 
“eis o que importa!”, diz-se. Será mesmo? Como já foi indicado, 
a crença nas promessas é tão firme quanto, fundada em uma 
espera, não temos chance de nos decepcionar com ela, de nos 
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sentirmos ludibriados pela ilusão e, assim, paradoxalmente, nos 
iludimos. Como Nietzsche dizia em diversas ocasiões, o homem 
ama as máscaras e o autoengano. 

Mas a verdade é que os tais quadrinhos, ao menos em 
português – e aí vai uma vantagem talvez exclusiva de nosso 
idioma, mais notável e menos notada do que a de possuir 
a palavra “saudade” (palavra triste, aliás, já nos cantaram 
Cascatinha e Inhana, em 1952!) –, deveriam ter como título, 
sem rodeios: “Amar está (em)...”. Disso também há muito na 
música popular, especialmente na dita “brega”. Amar está em 
fazer isso ou aquilo; não amar, em fazer isso ou aquilo-outro... e 
vem a alegria... e vem o sofrimento – “Meu mundo caiu e me fez 
ficar assim”, lembrando Maysa. Assim o amor, de tão elevado, 
é tornado súdito em uma ditadura de valores, se torna item de 
vitrine a que se pode atribuir um preço como em tema musical 
de uma telenovela recente. O sexo também está lá como amor, 
mesmo que por telepatia, lembrando a “Mania de você” de Rita 
Lee, ou seu “Doce vampiro” que fere e cura a ferida até matar 
“de amor” (sic). Se perguntarmos aos escritores, sem dúvidas, 
aumentam as chances de irmos mais além, mas até os poetas já 
disseram que o amor não tem definição – deixemos em aberto 
se por humildade ou por altivez; antes isso do que se atrever a 
falar do que não sabe, conforme a advertência de Sócrates. O 
ser inominável, que não cabe em nenhum conceito – deixemos 
à parte o porquê disso, pois sua complexidade é apenas apa-
rente, mas é, ainda assim, desnecessária sua tematização aqui 
–, nos leva mais uma vez de volta à Filosofia... (Aliás, não são os 
conceitos que devem interessar a um filósofo. Por controverso 
que isso seja, sob as réplicas de quem defende o “conceito” de 
“filosofia” como “ciência dos conceitos”, prefiro a palavra de 
Nietzsche (1999, p. 99. Terceira dissertação, §8): “quem pensa em 
palavras, pensa como orador e não como pensador (isto revela 
que ele não pensa as coisas, os objetos, não pensa objetivamente, 
mas apenas a propósito das coisas; que na verdade pensa em 
si e em seus ouvintes)”. Não é à toa que tanta gente fica vulgar 
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e grosseiramente famosa graças a suas máximas e definições, 
nem tão espirituosas na maioria das vezes.).

Vejo aí que é um trabalho para a Filosofia tentar dizer 
o que é o amor, ou seja, sua essência. Palavra carregada, soa a 
metafísica, mas é isso mesmo: Metafísica! “Metafísica do amor”, 
lembrando o tão consagrado quanto polêmico e decepcionante 
capítulo antirromântico de Schopenhauer. Vamos discutir a 
essência do amor. Já se sabe que o amor não tem por que, que é 
inefável... Mas também que, talvez, não existe. Afinal, não tem 
causa, não tem definição... Como se existência tivesse a ver com 
experiências e palavras. Muita gente pararia de ler por aqui, mas 
garanto que não vale a pena, esperando estar certo ao oferecer 
esta garantia – afinal, “garantias” são valiosas moedas hoje 
em dia quando está em jogo nosso tempo “útil”, tornando-nos 
avaros com relação a nosso tempo vago.

Para começar, é importante descomplicar as coisas que 
apenas parecem complicadas e que de fato são de nosso inte-
resse tematizar. A Filosofia – com certa resistência de muitos, 
é verdade – já vem há décadas desmistificando a assustadora 
palavra “essência”. Entendamos “essência” querendo dizer 
apenas, inicialmente, o que alguma coisa é. Parafraseando 
Merleau-Ponty, buscar a essência de algo é buscar o que ele é 
de fato para nós antes de qualquer tematização, refletir sobre 
o irrefletido, sobre o não pensado por nós. Isso já basta, ao 
menos fora dos muros da Universidade. A fim de não cairmos 
nos desvios dos “Quadrinhos e Cia.”, tampouco no arrasto da 
tal “plurivocidade do ser”, devemos apenas nos comprometer 
em separar essa essência do amor de tudo aquilo que puder-
mos perceber que não é o amor – grifemos o artigo definido! 
–, mas alguma outra coisa. Diz Badiou, naquele que talvez seja 
o melhor livro sobre o amor que li, certamente o que melhor 
cumpre o equilíbrio entre lucidez e concisão: “Uma boa parte 
do trabalho contemporâneo do pensamento é separar o que 
foi indevidamente misturado” (BADIOU; TRUONG, 2011, p. 75). 
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Eis o propósito específico desta História Filosófica do Amor, 
que, portanto, salienta as “misturas” e extravios das tematizações 
do amor e seus correlatos ao longo da história da Filosofia ociden-
tal – em outras palavras, trata-se de uma etapa dominantemente 
negativa que serve como ponto de partida para (o reconhecimento 
da necessidade urgente de) um novo pensamento.

Como há muita confusão nas definições e caracterizações 
que se tentou dar ao amor, começaremos nesta primeira parte 
com uma abordagem histórica, precisamente a história das 
ideias filosóficas a respeito do amor, que muito ensinaram, 
porém de modo bastante difuso (e confuso) com relação àquilo 
de que efetivamente se tratava. Ou seja, o presente livro, como 
venho de dizer, será fundamentalmente destrutivo de tudo que se 
mostre como empecilho ou turvamento para uma compreensão 
apropriada do que me proponho buscar, uma purgação de precon-
ceitos, mesmo os pretensa e reconhecidamente “justificados”. 
Somente depois disso poderemos falar em uma essência do 
amor propriamente dito – isto é, que torne possível pensar um 
amor humano não desprezível à luz de um amor sobre-humano 
– e, então, buscar formular uma “Filosofia do Amor” que não 
seja feita de “conselhos práticos”, mas de uma compreensão 
concreta das possibilidades humanas de amar verdadeiramente. É 
quase inevitável que o começo pareça difícil e se expresse em 
tom menos suave, mas uma crítica responsável e suficiente de 
concepções tão arraigadas e geralmente tão enaltecidas não 
nos permite o luxo negligente e preguiçoso de simplesmente 
passarmos por cima dessa história ou de nos contentarmos 
com indicações vagas, esparsas, que quase sempre pecam por 
incorreções e injustiças típicas dos best-sellers ou boa parte dos 
manuais “introdutórios”. Trata-se de promover uma desilusão 
com relação às filosofias de filósofos desiludidos sobre o humano 
na mesma proporção em que iludidos com relação ao amor.

De todo modo, não precisamos nos deter em tratados 
pormenorizados sobre cada autor ou obra seguindo a pretensão 
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inviável de esgotar o tema por completo, tampouco em seleções 
de breves excertos “informativos” sobre o que cada qual tivera 
a dizer sobre o nosso tema. Mais importante do que esgotar o 
tema é usar tamanho espaço para explicitar sua abrangência 
sobre campos que até então poderiam parecer desconexos ou 
impertinentes. Precisamos começar uma conversa, ou seja, 
nos dirigirmos, nos voltarmos (vertere) inteiramente ao outro 
colocando-nos junto dele (con); eis o que significa con-versar e, 
como veremos, filosofar em sentido bem geral e próprio: abrir a 
cada vez a possibilidade de uma con-versão em nosso modo de 
pensar, sentir e agir. Assim entendo o papel fundamental de 
toda “História da Filosofia”: ser uma interlocutora para nosso 
próprio pensamento, o que exige de nós que a deixemos falar o 
bastante – nem mais, nem menos (perdoe-me o leitor, desde já, 
pelos momentos em que errarei na medida, que é sempre um 
parâmetro ideal em casos como este). Isso significa dar espaço 
às razões defendidas que se pretende analisar, pensar junto com 
elas, mas sem cair no mero eruditismo estéril. Afinal, a meu 
ver, a erudição serve apenas a duas coisas louváveis: ampliar 
qualitativamente o leque de interlocutores e, por conseguinte, 
as possibilidades de diálogo positivo; em seguida, propiciar 
felizes articulações, ilustrações e até mesmo o reconhecimento 
de curiosos detalhes geralmente omitidos por aqueles que se 
focam nas grandes linhas ou por aqueles que se acorrentam 
a migalhas dormidas em busca de grandes novidades a que 
ninguém teria dado atenção (muitas vezes com razão para não 
fazê-lo). Fora isso, a esterilidade começa a espreitar, havendo, 
inclusive, não só eruditos nas grandes linhas como também 
nas migalhas – vícios da academia mais e mais especializada... 

Mas por que Filosofia (e sua História)? Não apenas pelas 
razões positivas que já foram dadas até aqui, mas também por 
algumas razões de exclusão, negativas – digamos: “de economia” 
–, que temos para deixar de lado, ao menos neste livro, outras 
vias possíveis de abordagem. Aliás, cabe confessar que não 
acredito em algo como “História da Filosofia”, mas na aglutinação 
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mediada pelo “historiador” de fragmentos de um diálogo de 
ideias realizado entre interlocutores que quase nunca pude-
ram se colocar face a face. Trata-se sempre de uma discussão 
interminável, quase infinita, além dos poderes da imaginação, 
envolvendo um pensador, seu próprio espírito, as palavras e sua 
interpretação das palavras de outrem... e que se multiplique isso 
ao quadrado a cada outro pensador que se debruçou sobre as 
ideias do primeiro, e ao cubo a cada pensador que se debruçou 
sobre ambos e assim por diante, à quarta, à quinta, à enésima 
potência conforme o número dos “historiadores”, sabendo-se 
que cada pensador original é também um “historiador” “da” 
Filosofia. Vê-se por que nenhuma “História da Filosofia” pode 
ser exaustiva, já que é inexaurível, pois não se trata de fatos 
irredutíveis, cabendo a cada “historiador” o cuidado de, ao 
menos, não torná-la penosa.

Bem, uma vez que queremos saber o que é o amor, apenas 
acessoriamente será de nosso interesse, por exemplo, o caráter 
simbólico do amor como significado construído socialmente 
em função de alguma coisa, tal como uma ordem política e/
ou religiosa. Pelo contrário, uma abordagem filosófica bem 
sucedida deverá ser capaz de esclarecer isso em algum ponto e 
em alguma medida, do mesmo modo que o caráter histórico e 
cultural, mutável e diversificado, de certas concepções sobre o 
amor amplamente teorizadas ao longo dos séculos – tudo isso, 
porém, deve contribuir para nossa reflexão e contribuirá logo 
de início. O tema é interdisciplinar e acredito ser, portanto, a 
justa medida: nem misturar tudo nem me isolar no interesse 
meramente conceitual de uma filosofia conservadora – atente-se 
para o “f” minúsculo –, tacanha e penosamente “acadêmica”, ou 
universitária, esotérica, escolar e especializada (nos sentidos 
mais depreciativos desses termos). Aliás, Filosofia, quando 
digna deste nome, não é nem pode ser algo descolado do que se 
chama comumente “realidade”, do mundo, da vida, mas provém 
daí e para aí deve se dirigir. Acontece, porém, que o caráter 
abstrato de seu discurso, como abstrato, enfim, é todo discurso, 
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assim como abstrato é muitas vezes aquilo sobre o que trata o 
discurso – a isto comumente se chama “objeto metafísico” –, 
não significa que as motivações e as destinações do pensamento 
assim expresso sejam elas mesmas também abstratas. O amor, 
por exemplo, ao invés de uma coisa qualquer, não seria um desses 
“objetos”? Gosto de fazer referência, a título de exemplo desta 
minha convicção, à tematização do Ser por Platão no diálogo 
Sofista: trata-se ali de tentar pensar como é possível falar e 
entender a fala sobre o que é falso, isto é, como pode ser o que 
não é – quem negaria que a mentira é um problema de nosso 
cotidiano e que causa espanto perceber que o que se pensa 
sobre “ser” não inclui a falsidade? Filosofia verdadeira, em 
suma, sem abuso de linguagem, é pensamento sobre o concreto, 
sobre a vida, sobre o mundo, o que se chama tecnicamente de 
“imanência”; no mundo, na vida, porém, por meio de abstrações 
(da inteligência e da linguagem nela fundada), muito embora os 
filósofos discordem muito sobre o que vem a ser “o concreto”... 
Isto é pensamento filosófico, ouso dizer, e também qualquer 
pensamento exprimível em palavras, mesmo nas artes literárias.

Mas voltando à nossa delimitação filosófica... O que foi 
dito a respeito de abordagens sociologizantes (e históricas) 
vale também para aquelas médicas e psicanalíticas. Isto em 
particular deverá ficar claro ao longo do livro, mesmo porque o 
diálogo é importante aí, mas adianto que a perspectiva fisioló-
gica, como a psíquica, tem a característica peculiar de reduzir 
tudo a uma certa mecânica, com raras exceções. Do mesmo 
modo, também com raras exceções, as Ciências Sociais, como 
as Históricas, tendem a reduzir tudo a fatos sociais, culturais 
e/ou políticos – ao cientista social já alerto que não emprego 
a expressão “fato social” no sentido estrito da terminologia 
sociológica, mas querendo dizer exatamente o que as palavras 
dizem a qualquer leigo. De minha parte, penso que as guer-
ras entre essência e existência, natureza e cultura, inatismo 
e empirismo, constituem algumas daquelas rusgas que não 
trazem nada de positivo ao pensamento sobre a vida humana. 
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Como se isso já não fosse o bastante, trazem consigo o germe 
da incomunicabilidade entre os representantes das diversas 
disciplinas sobre o Homem – as chamadas Ciências Humanas, 
se se prefere assim –, especialmente quando os temas tratados 
são pertinentes também às Ciências Naturais, ocasião em que 
as brigas se tornam desagradabilíssimas, infelizmente.

Se o amor – creio nisto – é de interesse comum, o fato 
de escrever este livro como filósofo, recorrendo à história da 
Filosofia, tematizando do modo que creio ser filosófico, isto não 
significa tratar-se de uma abordagem disciplinar, exclusivista, 
mas, ao contrário, dirigida a todos e qualquer um – ou melhor, 
a cada um que o queira e possa suportar, como o Zaratustra de 
Nietzsche nesse sentido –, segundo a perspectiva que metodolo-
gicamente parece a mais adequada – o método deve ser adequado 
ao objeto; neste caso, a essência do amor. Contudo, como se 
deverá notar, não é um livro para filósofos, mas pertinente a 
cada um, um livro sobre a mais cara intimidade, sobre o bem e 
a beleza, sobre a possibilidade de a eternidade ser hipostasiada 
no tempo nosso de cada dia, a qualquer momento ou nunca, 
aqui e em lugar nenhum, sobre a possibilidade de o sempre ser 
no mundo diante de nossos olhos, configurando “sentidos” 
para a existência.

Cabe então enfatizar, como observação final ao leitor, que 
o amor de que nos ocuparemos é o amor humano. Como disse, 
busca-se a concretude do amor, não sua fantasia, no melhor sentido 
dos termos. Assim, o que foi dito acerca das abordagens cientí-
ficas ainda vale para a Teologia. A minha remissão aos mitos, 
e sua restrição à mitologia ocidental antiga, se justifica por si 
mesma dada a notória influência, às vezes perniciosa, sobre o 
modo como pensamos o amor, no passado como atualmente. 
Isso deverá ficar claro logo no começo. Aliás, no imaginário 
greco-latino, o prazer é filho do amor que fecunda a alma e 
neto da beleza – isto, sem dúvida, nos diz muito: à beleza segue-
se o amor que, por sua vez, unido à alma, gera o prazer, não 
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o contrário! Essa observação talvez seja a mais importante, e 
talvez por isso tenha sido espontaneamente deixada para o final. 

Há muito tempo, provavelmente desde o início da Filosofia 
ocidental, o amor é de tal modo elevado que se tornou divino no 
sentido mais nefasto: quando o humano não foi deixado de lado, 
se lhe forjou do amor uma utópica imagem de inacessibilidade 
da qual procede quase toda forma de descrença na existência 
do amor no mundo humano. Esta é uma importante tese. A 
natureza desse processo poderia ter levado Nietzsche a dizer, 
sem muito alarde ou efeito: “Liebe ist tot!”, “o Amor está morto!”. 
Tornou-se mera promessa. (Não é à toa que este livro não pode 
ser qualificado como uma obra de Ética ou sobre as virtudes 
ou sobre uma virtude particular, estando mais próximo de 
uma livre “metafísica da vida humana”, ou até mesmo, mais 
pretensiosamente, de uma crítica construtiva para a Ética.). 

É minha imensa pretensão com este livro começar a 
“negociar o resgate” do amor sequestrado pelas fantasias do 
pensamento erigidas por uma metafísica digna de crítica, trazer 
o amor para junto de nós para ver se ele pode e resiste ficar, ou 
ainda, se nós mesmos somos capazes de permiti-lo, deixá-lo ser. 
Eis o processo que as considerações históricas sobre o amor na 
Filosofia devem investigar, não se tratando, de modo algum, de 
mera erudição ou proliferação de informações supérfluas com 
belas frases para que se preencham caderninhos de notas. Nesse 
resgate, naturalmente, uma ou outra manifestação cultural 
deverá ser evocada, como já foi acima quando mencionei a 
música popular ou os quadrinhos. Afinal, o que se pensa e como 
se sente o amor não pode faltar, especialmente se quisermos 
cumprir a árdua tarefa de mostrar o quanto há de abstrato nes-
sas manifestações e, portanto, o quanto elas nos obstaculizam o 
caminho para, filosoficamente, compreendermos e permitirmos 
o amor em toda sua concretude. Logo, nada do que se defenderá 
aqui poderá ser utópico, e isso é mesmo uma exigência essencial, 
não uma simples interdição moral. 
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Pode-se já objetar ou que “humano” é uma qualifica-
ção desnecessária ou, pelo contrário, que exclui não apenas 
a divindade, mas as demais formas de vida. No entanto, para 
além do fato de que os modos de ser alheios ao humano nos 
são impossíveis de experimentar apropriadamente, senão de 
modo mais ou menos fantasioso – leia-se, antropomórfico –, 
o que se pretende esclarecer é especificamente o que há de 
estritamente humano no que os seres humanos concebem acerca 
do amor e, em especial, o que está ou pode estar a seu alcance, 
o que, de um modo ou de outro, pertence a seu mundo. Se tal 
amor, redundantemente, é exclusividade humana, quer dizer, 
se apenas ao ser humano é dado amar, trata-se de algo que não 
poderemos determinar aqui... Que se convenha, de todo modo, 
que somente a partir daí talvez possamos vir a compreender 
o lugar que as demais formas de vida e até mesmo divindades 
podem ocupar em nosso amor.
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CAPÍTULO 1:  
AMOR E NATUREZA 

... o Amor seria antes a causa do 
movimento contrário à natureza.

(Aristóteles. Da geração e cor-
rupção, l. II, cap. 6, 333 b 33)

§1. Pré-história do amor na Filosofia 
Na época em que dei início às minhas leituras de Filosofia, 

alguém me disse que seu filósofo favorito era Sócrates, comple-
mentando que a razão disso era o fato de ter sido ele (através dos 
diálogos escritos por Platão) o primeiro a falar sobre o amor. Era 
uma professora, e é muito comum entre educadores tal preferência 
por Sócrates. Fato curioso é que Sócrates não se declarava mestre 
de ninguém e até negava que ensinava algo a quem quer que 
fosse, razão mesma pela qual não cobrava remuneração pelo que 
dizia. De minha parte, prefiro outra justificativa: conhecimento é 
algo a ser dado, não vendido ou trocado; é algo inegociável. Talvez 
seja por isso que tenha sido possível aos antigos gregos vincular 
o Amor à Verdade e ao Bem, não a partir da experiência física 
do prazer, mas da experiência espiritual do saber – filo-sofia. 
Como poderei explicar melhor no decorrer deste livro, é neste 
sentido que a prática do “ensino” – prefiro dizer “comunicação 
ou compartilhamento de bons pensamentos”, com a justa ênfase 
nas partículas com – consiste em um autêntico ato de amor, sem 
pieguices ou mal-entendidos, ressalte-se bem. Enfim, de volta a 
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Sócrates, sua suposta “lição” sobre o amor, no diálogo Banquete, 
é exposta como comunicação e compartilhamento do ensino de 
outra pessoa: a sacerdotisa Diotima. Do mesmo modo, no diálogo 
Fedro, seu discurso é atribuído a uma voz, a de seu daimon, uma 
espécie de gênio inspirador um tanto análogo às musas divinas 
para os poetas. Independente disso, bem como da controvérsia 
acerca das intervenções de Platão nas palavras de seu mestre, 
porém, encontro nessa primazia atribuída a Sócrates alguma 
injustiça contra outro filósofo: Empédocles. Neste capítulo inicial, 
portanto, dedicar-me-ei especialmente a algo do que foi dito sobre 
o amor antes que ingressasse oficialmente na história da Filosofia.

Considerando as especificidades da Filosofia que precedeu 
Sócrates e os sofistas na Grécia clássica, a que se convencionou 
chamar nos séculos recentes, arbitrariamente, “pré-socrática”, 
como que indicando seu caráter incipiente, dedico também a 
Empédocles uma parte neste capítulo inicial e de certo modo 
introdutório. Outra parte, por sua vez, deve necessariamente ser 
dedicada à mitologia greco-latina que jaz em seu fundo e serve 
como preâmbulo ao que se seguirá. Afinal, já aqui encontraremos 
uma série de elementos duráveis e elucidativos de nossas inter-
pretações sobre o amor, talvez mesmo seus principais arquétipos 
e modelos de fantasia. Não que se trate aí de meras fantasias, 
mas de “intuições” profundas dotadas de imensa influência no 
futuro. Portanto, nesta “introdução”, não apenas se encontra 
um panorama geral do livro ou uma exposição de pressupostos 
e hipóteses, como de costume, mas a própria entrada na questão, 
lançando seus alicerces e tentando criar a ambiência propícia para 
que se inicie a discussão das ideias mais estritamente filosóficas 
sobre o amor. No campo vasto da Mitologia e de suas também 
vastas ressonâncias mais imediatas, se estabelece o preâmbulo 
adequado e até necessário. De todo modo, o próprio tema do 
amor já se introduz no pensamento ocidental segundo uma 
determinação bastante clara, digna de algo além de mera intro-
dução, digna de um autêntico capítulo: trata-se da relação entre 
Amor e Natureza, que, embora venha dar lugar a novas ênfases, 
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lança raízes tão profundas na cultura ocidental que jamais seria 
completamente superada – ao menos, não até nossos dias. Sendo 
assim, diferente do que pensava (ou, talvez, ainda pense), nessa 
“História Filosófica do Amor”, ou história do amor na Filosofia, 
ou ainda do amor na História da Filosofia, como queiram, há 
uma “pré-história” que lhe pertence como um capítulo à parte 
e, provavelmente, o mais autônomo, justamente por seu caráter 
originário, inaugural. Isso vale, ao menos, se não pretendermos 
nos restringir ao “amor filosófico”, que neste livro terá seu lugar 
sem, no entanto, ocupar o centro de nossas atenções. 

Aos poucos se verá que a História Filosófica do Amor diz 
respeito ao fato de o amor tornar-se tema da Filosofia ao longo de 
sua história, bem como o que há de positivo e de negativo nesse 
acontecimento, sendo relevante o fato adicional de que essa 
história marca profundamente a história do amor no Ocidente. 
Pode-se até dizer que o amor não tem ele mesmo história, senão 
como objeto do pensar e do sentir, como elemento da cultura. O 
amor não tem história antes da Filosofia... A Filosofia insere o amor 
na História quando Fedro diz, segundo o Banquete de Platão , que 
“ao Amor [Eros] nenhum homem até o dia de hoje teve a coragem 
de celebrá-lo condignamente” (177 c) (PLATÃO, 1983, p. 12).

Note-se que não significa que o Amor (ou Eros) não tenha 
recebido menção – o próprio Fedro cita menções prévias, porém, 
segundo ele, não condignas à grandeza do deus –, mas homena-
gem, tampouco conceito. Desse modo, é interessante para nós 
refletir sobre esse processo pelo qual o amor se vê transformado 
em objeto teórico, sem, no entanto, nos confinarmos ao que 
os filósofos disseram sobre o amor já convertido em objeto 
intelectual. Em outras palavras, a História Filosófica do Amor 
não é mero estudo das várias abordagens de um tema, uma obra 
“erudita” ou um “manual”. Trata-se, em vez disso, de constatar 
o modo como o amor foi constantemente interpretado em total 
divergência com relação àquilo que ele é como tal, ou seja, como 
se apresenta concretamente na vida humana. Contrapõe-se 



HISTÓRIA FILOSÓFICA DO AMOR | CAPÍTULO 1: AMOR E NATUREZA

32

o que foi dito àquilo que não o foi, mas deveria. Com sorte, 
podemos esclarecer por que e em que medida não se disse do 
amor e sua essência o que caberia.

Na tentativa de arrumar as mais antigas cartas esparsas 
desse imenso baralho, como que distinguindo seus diferentes 
naipes, cedamos provisoriamente à necessidade de compreender 
mais sistematicamente em meio a que se encontram as ideias 
de Empédocles em pleno período de estrita racionalização da 
tradição popular, evitando lhe atribuir anacronicamente mais 
do que é devido. É natural, nesse caso, uma certa aspereza 
inicial em razão mesmo da indecisão desses primeiros passos 
do amor e seus correlatos para dentro da Filosofia, quando as 
várias aparições do tema quase nunca têm um claro paren-
tesco, razão mesma pela qual não trataremos apenas do naipe 
de copas. Aliás, questões aparentemente alheias ao tema do 
amor nos acompanharão em todo o percurso, mas sobretudo 
nesta primeira parte, uma vez que doutrinas filosóficas não 
são facilmente partidas em pedaços sem que haja indesejável 
perda da visão de conjunto. Pelo contrário, muitas vezes, em 
Filosofia, a devida atenção ao que é “aparentemente alheio” 
tem efeito muitíssimo esclarecedor.

§2. A doutrina de Empédocles 
Empédocles, natural de Agrigento – cidade ainda exis-

tente com o mesmo nome, situada na Sicília –, viveu ao longo 
do quinto século da Era pré-cristã, sendo contemporâneo de 
Leucipo – o primeiro atomista, como se supõe –, de Eurípides e 
do jovem Sócrates. É, sem dúvida, um período importante para 
o assunto que estamos começando a tratar. Essa importância se 
deve não apenas à diversidade de representações do Amor e seus 
correlatos que se multiplicam a partir daí, mas especialmente 
às transformações que podemos constatar diante disso. 

Em sua poesia – em geral, era esta a forma por meio da 
qual os “pré-socráticos” transmitiam suas ideias por escrito –, o 
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Amor (Philotés), pela primeira vez na Filosofia ocidental, exerce 
um papel central. Personificado, como também são os quatro 
elementos (fogo, ar, água e terra), consiste, segundo Empédocles, 
em uma força primordial da natureza cujo atributo é aproximar 
e unir de modo ordenado, em corpos, as inúmeras formas que 
se constituem, a princípio, como no atomismo, de modo casual 
e transitório. Como força opositora ao Amor, já que toda força 
na natureza tem uma contraparte, Empédocles identificou a 
Discórdia (Nikos). Eis os protagonistas de sua cosmogonia. Vale 
observar que Philotés, ou Filotas, e Nikos são nomes femininos 
e, a propósito, em Empédocles, Philotés é intercambiável ou 
equivalente de Afrodite, a célebre deusa grega da beleza (e, como 
se costuma dizer, do amor) – reservemos a relação amor-beleza 
para o próximo capítulo. Vale observar, também, que isso parece 
indicar uma relação implícita entre Philotés e sexualidade, 
como ocorrerá com o futuro Eros, pois o nome de Afrodite já era 
vinculado ao desejo sexual, como se conserva em nossa palavra 
“afrodisíaco”. Logo veremos, no entanto, que a questão não é 
tão simples como pode parecer sob o olhar moderno.

Embora os quatro elementos fossem personificados rece-
bendo nomes de divindades supremas, não são eles a criar o 
mundo, mas a constituí-lo à maneira como hoje entendemos um 
composto químico ou à maneira como diversos mitos descrevem 
o primeiro homem como tendo seu corpo feito de uma mistura 
de seco e úmido, terra e água (isto é, barro ou lama), insuflada 
pelo espírito (ar) que o coloca em movimento como faz o vento 
– daí a palavra latina “anima” para designar a alma – e tornada 
inteligente graças à adição do fogo, símbolo do esclarecimento e 
do espírito. Aliás, os gregos denominavam “empsychoi” os seres 
vivos, ou seja, como “dotados de alma” aqueles que, falando 
aristotelicamente1, tinham em si mesmos o princípio de seu 
movimento; já “pneuma” também adquire a acepção de “espírito”. 

1 Deve-se, contudo, fazer justiça a Platão, que já antecipa a tese con-
sagrada por Aristóteles, por exemplo, no diálogo Fedro, 245 c-e (Cf. 
PLATÃO, 1960. p. 218).
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Platão, por sua vez, seguindo Heráclito ou fontes ainda mais 
remotas, consagra na Filosofia a analogia entre fogo e saber – 
afinal, o fogo, com sua luz, ilumina e esclarece nossos caminhos 
quando o Sol, fogo celestial, está ausente. O precedente de 
Platão pode ser, portanto, reconhecido no mito de Prometeu, 
que rouba o fogo dos deuses e o concede aos homens para que 
estes possam conhecê-los. Isto também evoca o mais antigo, 
arcaico dualismo entre luz e sombra, branco e negro, como 
respectivos representantes do Bem e do Mal, algo cujas terríveis 
consequências para a fantasia humana conhecemos bem. Além 
disso, era muito significativa a relação entre conhecimento e 
visão, faculdade que depende da luz para se realizar. 

A metáfora do esclarecimento (ou das luzes) como saber 
jamais seria abandonada e, mais adiante, retornaremos à vin-
culação platônica entre o Sol – que remete ao deus Apolo –, a 
sabedoria e a beleza. Quanto à composição do corpo, pode-se 
dispensar maiores comentários, bastando o que acabamos de 
ver para termos “clara” a relação entre os quatro elementos na 
constituição das formas de vida segundo o pensamento antigo, 
ficando “claro”, também, por que os “pré-socráticos” são muitas 
vezes qualificados como “físicos”, designação que poderia ser 
deficientemente traduzida por “naturalistas”.

Trata-se, em verdade, de uma doutrina muito anterior 
a Empédocles e, talvez, a mais antiga das especulações afins 
daquilo que hoje chamamos Química. Eu ainda arriscaria que 
Pitágoras também foi influenciado pela doutrina dos quatro ele-
mentos um século antes ao propor a unidade essencial da tétrade 
(ponto, linha, superfície, volume – elementos matemáticos de 
todos os corpos) e seu desdobramento na dezena (1+2+3+4=10) 
– em suma, aí se reduzia a totalidade do mundo e sua computa-
bilidade, seja como Unidade, seja como Multiplicidade. Ademais, 
por diversas razões, é mais por intermédio do pitagorismo que 
a doutrina dos elementos se insere na cosmogonia platônica 
exposta no diálogo Timeu. Entre Pitágoras e Empédocles, que 
muito o admirava a julgar pelo fragmento 129 legado por Porfírio 
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(século III), também tivemos Heráclito e Parmênides – este último 
um itálico, como também no sul da Península Itálica Pitágoras, 
vindo de Samos, vivera e erguera sua escola/seita. Parmênides já 
se referira à deusa Afrodite como princípio de união. Heráclito, 
por sua vez, colocara no centro de sua doutrina os papéis de 
Pólemos e Harmonia, regendo, respectivamente, o conflito e a 
junção, a contínua desagregação e agregação das coisas no 
mundo. É interessante observar que a deusa Harmonia será 
apresentada como filha de Afrodite e Ares, o deus da guerra...

Em vista desse histórico, por um lado, se vê reduzida 
a originalidade de Empédocles, mas, por outro, seu espírito 
conciliador, talvez mesmo sincrético, produziu uma ousada 
síntese, em tal medida que não deixa de ser intrigante o tipo 
de paralelos que podemos estabelecer com ela. Por exemplo, 
retomando a constituição de toda a Natureza por quatro ele-
mentos unidos pelo Amor, podemos lembrar o DNA, que, em 
toda a natureza viva conhecida, se constitui de apenas quatro 
bases, sempre as mesmas, organizadas em pares ligados por 
uma ponte de hidrogênio, graças à qual se sustentam. Deixando 
à parte qualquer rigor científico, bem como qualquer euforia 
mística de quinta categoria, ainda assim podemos nos deleitar 
com esse feliz espelhamento entre Bioquímica ultracontempo-
rânea e Alegoria arcaica. Por fim, e talvez o mais interessante: 
conferindo uma particular unidade à essência de cada uma das 
doutrinas filosóficas que o precederam, Empédocles parece 
se encaminhar para um modo de pensar ainda mais remoto, 
harmoniosamente incluindo-o em sua síntese até que possa 
afirmar, com mais veemência do que qualquer outro já fizera: O 
mundo que conhecemos, ordenado, e por isso chamado kosmos, 
é obra do Amor. Assim, poder-se-ia dizer que a própria poesia 
filosófica de Empédocles procura sê-lo também, avançando 
na filosofia mediante um retorno à tradição – significa dizer: 
parece que o pensamento de Empédocles é ele mesmo inspirado 
por aquela força cósmica unitiva e, portanto, um autêntico 
espelho da Natureza.
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§3. Philotés e sua opositora na Natureza 
Por familiar que isto nos seja ou pareça ser – que o mundo 

é obra do Amor –, ocorrendo não apenas no Cristianismo como 
em várias narrativas antigas, esse Amor não é um sentimento que 
move ou inspira o criador, que apenas por metonímia se identifica 
propriamente com ele, mas o nome do próprio poder hipostasiado 
que reúne as diversas partes de um todo e as mantém coesas, 
dando-lhes durabilidade. No entanto, como Cristo, esse amor é um 
intermediário. Desse modo, o Amor de Empédocles se encontra como 
que acima de todas as demais divindades, e com ele a Discórdia, não 
como uma inimiga sua, mas como sua alteridade. Estamos ainda 
longe da ampla personificação de um Mal que faça, do opositor, 
um adversário, um inimigo (três acepções reunidas na palavra 
hebraica “satan”, que imprevisto futuro teria no mundo cristão), 
embora já se tivesse concretizado na mitologia do Zoroastrismo 
persa, fundado no final do século VII da Era pré-cristã. De todo 
modo, desde que considerando cuidadosamente o que acabou de 
ser dito, a Discórdia pode ser traduzida, sim, como Inimizade, uma 
vez que o Amor a que se refere Empédocles, é Philotés, Amizade. 
Neste momento, uma vez que estamos percorrendo teses segundo 
as quais o Amor é apresentado como uma força cosmogônica 
(construtiva) e cosmológica (reguladora), não como mera per-
sonificação de sentimentos humanos ou de virtudes e vícios em 
geral, deixemos de lado a deificação popular de terceira ou quarta 
ordem, como é o caso da Concórdia e da Discórdia cultuadas 
posteriormente pelos romanos2.

Philia, isto é, a Amizade, é o tipo de amor que dispõe 
positiva e beneficamente uma pessoa em relação a outra ou a 
alguma coisa, sendo a Inimizade sua contradição. No entanto, 
propositadamente digo se tratar de um tipo de amor, não 
podendo este ser reduzido àquela amizade, assunto de que nos 
ocuparemos no momento adequado. A propósito, adianto que 

2 P. Commelin ([s.d.], p. 317-318) dedica um breve espaço a essas duas 
divindades alegóricas em sua Mitologia grega e romana.
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prefiro traduzir “filosofia” por “amizade da sabedoria” em vez 
de “amor da sabedoria” ou “amor à sabedoria”, o que, no entanto, 
deverei aprofundar também posteriormente. Uma observação 
mais importante a essa altura é que esse caráter “positivo e 
benéfico” do Amor-Amizade não é ainda, em Empédocles, algo 
de cunho moral e isso se reconhece mediante o que já foi dito 
sobre o sentido do “mal” em questão. O lugar de sua doutrina 
em que isso surge não tem um caráter ético; trata-se de uma 
cosmologia e de uma cosmogonia, uma tentativa de explicação 
do modo natural de constituição do mundo desde suas origens. 

Assim, a positividade e beneficência produzidas pelo 
Amor consistem na boa constituição e boa ordenação do mundo, 
dotado de relativa estabilidade e beleza, bem como da capacidade 
de se autorreproduzir, embora seja claro que, como se espera de 
qualquer ser humano, o autor certamente estime as potências do 
amor-amizade na vida social como pilares de toda paz e segu-
rança. O amor-amizade é seguramente construtivo em sua pureza, 
não sendo à toa que Aristóteles o tematizará demoradamente 
em sua doutrina das virtudes na Ética a Nicômaco, bem como o 
par “amor e ódio” em sua Retórica das paixões. De todo modo, por 
inspiradores que sejam os sentimentos humanos, estou convicto 
de que Empédocles, como outros “pré-socráticos”, tinha em 
vista também harmonizar a tradição mítica à razão filosófica, 
bem como à espiritualidade mística. Independente da estrita 
correção desta tese, que não é certamente o mais importante 
agora, é fato notório que os papéis de Amor e Discórdia já se 
encontravam representados na cultura comum e na poesia. 

À primeira vista, essas forças primordiais e amorais corres-
ponderiam ao par, contudo masculino, Eros e Anteros, referido 
por Commelin ([s.d.], p. 23), em seu clássico manual. Seria, 
então, evidente que o par Amor e Discórdia de Empédocles, 
ecoando Harmonia e Conflito de Heráclito, se nutre do par Eros 
e Anteros da cosmogonia mítica. Todavia, a coisa está muito 
longe de ser tão simples, além do que as fontes de Commelin 
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não foram identificadas e muito provavelmente são posteriores 
ao período em questão. 

Segundo nos transmite Commelin, Eros e Anteros, ou, 
em uma simplória tradução, Amor e Antiamor, são divindades 
originárias, as mais primitivas na mitologia grega, surgidas do 
Caos primordial como as indefinidas e obscuras deidades Noite e 
Érebo. Não há o que esteja fora da esfera de influência daqueles 
irmãos, nem mesmo os deuses supremos que os sucederiam 
na teogonia. O primeiro fator importante a se destacar é que 
Anteros não pode ser visto como entidade negativa no sentido 
moral, tal como já foi dito a respeito da Discórdia de Empédocles: 
sua tensão com Eros é condição para que qualquer coisa exista 
sem se dissolver em outra por meio de uma força unitiva ilimi-
tada e hegemônica, o mesmo valendo no sentido inverso – uma 
ilimitada e hegemônica força separadora impediria que qualquer 
coisa no mundo pudesse chegar a existir. Eros e Anteros, Amor 
e Discórdia são necessariamente complementares, se não inter-
dependentes como dois lados de uma mesma moeda – felicidade 
e infelicidade. Daí já se pode concluir que qualquer obra do 
Amor só pode se realizar mediante uma tensão, pois é a tensão 
a estabelecer os limites necessários a qualquer equilíbrio. Por 
outro lado, isto também quer dizer que o Amor não tem nem 
pode ter participação alguma na separação, na dissolução ou na 
rivalidade em razão de sua própria essência unitiva. Em outras 
palavras, o ímpeto pela fusão é essencialmente autodestrutivo, 
o que não deixa de ser uma bela lição para nós na medida em 
que se reconhece aí uma verdade que ultrapassa em muito o 
âmbito restrito do mundo físico. 

O Amor, na Natureza em geral, supõe um embate perpétuo 
de modo que as coisas particulares não se anulem reciprocamente. 
Imaginar o Amor como força unitiva hegemônica é uma ingenui-
dade perigosa. O mesmo parece se aplicar à vida cotidiana – é 
o que a Psicanálise estuda sob a rubrica “fantasias de fusão”: 
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A fusão com o objeto amado impõe dificuldades. As partes 
do eu que são diferentes do outro podem se sentir presas, 
sufocadas. [...] o reconhecimento de que o objeto bom, amado, 
é separado não só faz com que cada um possa respirar, mas 
também permite uma troca livre de amor e consideração 
(SEGAL, 2005, p. 51). 

Desse modo, o reconhecimento da tensão inerente à união 
amorosa é algo de fundamental importância para a compreensão 
lúcida da relação posta pelo Amor em face das fantasias de fusão 
que desde a Antiguidade povoam e envenenam o imaginário 
humano, corroendo laços afetivos e obstaculizando a própria 
vivência do amor. Não é à toa que Jung diz em uma carta, com 
precisão cirúrgica, que “o casamento é uma realidade brutal, 
mas ele é o experimentum crucis [experiência crucial] da vida” 
(JUNG, 2005, p. 58). Mais tarde concluirá, no §331 de O desenvol-
vimento da personalidade, que “nunca um casamento evolui a um 
relacionamento individual de forma serena e sem crises”, uma 
vez que “não há conscientização sem dores” (JUNG, 2005, p. 41). O 
tema é recorrente nas observações de Jung, que também escreve 
em anotações do final da década de 1920 e, um quarto de século 
depois, novamente em O desenvolvimento da personalidade, §326: 

Tudo o que vive junto influencia-se mutuamente; surge uma 
participation mystique; o mana de um assimila o mana de outro. 
Essa identificação, esse apego, é um grande obstáculo para 
um relacionamento individual. Quando se é idêntico, não há 
possibilidade de um relacionamento; este só é possível quando 
há separação. [...] Talvez ambos escondam segredos um do 
outro; quando os revelam, podem até estabelecer um relacio-
namento. Ou talvez nem tenham segredos para transmitir; 
então não há nada que os proteja dessa participation mystique, 
eles afundam nesse abismo sem chão da identificação e depois 
de um tempo descobrem que não acontece mais nada. [...] Para 
ter consciência de mim mesmo, preciso diferenciar-me do 
outro. Só quando existe essa diferenciação é que pode existir 
o relacionamento (JUNG, 2005, p. 45-46/76). 

A coisa é simples de compreender quando paramos um 
instante para refletir: nenhum voo seria possível na ausência 
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da gravidade que atrai todos os corpos para baixo, efeito que 
Aristóteles, no contexto da citação em epígrafe, achava que 
Empédocles deveria atribuir à Discórdia; afinal, se pensarmos 
bem, a ausência da gravidade não nos permitiria voo algum, 
nem sequer o facilitaria, pois sem qualquer força capaz de agir 
sobre a inércia não seríamos capazes sequer de nos dar alguma 
direção a nós mesmos; do mesmo modo, retirada a pressão 
atmosférica, nossos corpos literalmente explodiriam e assim 
por diante. Se “navegar é preciso”, como escreveu Fernando 
Pessoa, para navegar é preciso haver a permanente tensão 
entre forças contrárias, de maneira que a viagem da vida é 
sempre incerta, imprecisa, conforme complementa o poeta. 
Essas estranhas conjecturas nos deixam claro que vivemos 
sob a equilibrada tensão de forças opostas que nos passam 
despercebidas justamente por estarmos, paradoxalmente ou 
não, em constante equilíbrio. É extremamente curioso como 
somos insensíveis ao deslocamento de naves e aeronaves; é, 
pelo contrário, o atrito dos corpos em instantes de desarmonia 
o que a cada vez nos desperta, a dificuldade nos deixa atentos, 
nos torna perceptivos, sensíveis ao que nos rodeia, afasta-nos de 
toda sonolência. Muitos pensam, inclusive, que alguma tensão 
é também salutar (ou mesmo propiciadora) para a conservação 
do amor entre os seres humanos, mas sobre isto deveremos nos 
debruçar em momento mais adequado, razão pela qual não me 
demorarei em exemplos de tensões desse tipo. Basta, por ora, 
reconhecer que o amor envolve uma dualidade, tal como diz 
Nietzsche, um adversário dos ideais de fusão que pretendem 
subjugar a irredutível singularidade de cada indivíduo:

O que é o amor, senão compreender que um outro viva, aja e 
sinta de maneira diversa e oposta da nossa, e alegrar-se com 
isso? Para superar os contrastes mediante a alegria, o amor 
não pode suprimi-los ou negá-los. – Até o amor a si mesmo 
tem por pressuposto a irredutível dualidade (ou pluralidade) 
numa única pessoa (NIETZSCHE, 2012, p. 22-23)3.

3 Extraído de Humano, demasiado humano, Vol. II, Opiniões e sentenças 
diversas, §75.
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Eis o que vimos há pouco ser ecoado na obra de Jung, para 
quem amor não é unidade indiferenciada, mas relacionamento 
anímico entre diferentes – a participação mística na unidade 
espiritual, ou a fantasia de fusão com o amado, como se prefira 
chamar, é antes um entrave venenoso do que a feliz realização 
de uma utopia. Contudo, como veremos, fantasias desse tipo 
puseram a perder muito do que se pensou e ainda se pensa do 
amor, seja na Filosofia, seja fora dela. 

Acontece, porém, que essa leitura do mito cosmogônico 
de Eros e Anteros, supostamente primitivo, mas não encontrado 
em Hesíodo, parece marcada por uma espécie de sofisticação 
ausente no período arcaico. Antes de Heráclito, uma força limi-
tadora da força unitiva de Eros não parece ter sido concebida 
como necessária. Desse modo, antes de entrarmos mais um 
pouco na labiríntica teia da Mitologia, abramos parênteses 
para um fato curioso. 

Aristóteles (984 b 32-985 a 7) indica Empédocles como o 
primeiro a reconhecer duas causas para o movimento das coisas, 
uma que as une (e produz o que Aristóteles estima como bem), 
outra que as afasta (e produz o que Aristóteles estima como 
mal), sem qualquer menção a Heráclito (ARISTÓTELES, 2002, p. 
20-23). A razão para o silêncio sobre Heráclito parece simples: 
seguindo Platão, e creio que com correção, Aristóteles não vê 
no Conflito e na Harmonia duas causas para as mudanças, mas 
apenas uma, já que são simultâneas. De fato, Empédocles se 
referia a ciclos aparentemente muito diferenciados – embora 
sobre isto haja grande controvérsia –, um sob o domínio do 
Amor-Amizade, outro sob o da Discórdia-Inimizade, que a essa 
altura já parece mais adequado denominar, respectivamente, 
Afinidade e Rivalidade. Heráclito, por sua vez, defendia que a 
todo tempo temos a tensa contrariedade Conflito-Harmonia, 
como aquela do arco e da lira que juntos produzem o som, 
assim como aqui temos dia e noite acolá, um como condição 
mesma para a existência do outro, expressões de um único 
elemento, o fogo, que tanto acalenta quanto destrói e, enquanto 
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carboniza, esclarece, produz sombra além dos limites de sua 
luminosidade. Aliás, esse único elemento é interpretado por 
Aristóteles como uma causa única, tese comum aos pensadores 
jônios. Isto parece correto se se considera a Natureza no seu todo, 
não em suas partes. Que Aristóteles assim distinga Empédocles 
de Heráclito, embora de algum modo associados, remeteria a 
Platão (1983, p. 162), que, no diálogo Sofista (242 d-243 a), faz algo 
parecido, conforme observam Kirk, Raven e Schofield (1994, p. 
207, n. 1). Platão, ali, manifesta sua preferência por Heráclito 
(a voz mais elevada) em detrimento de Empédocles (a voz mais 
fraca) – afinal, Platão e Aristóteles são defensores da tese de 
que há um único princípio-primeiro para todas as coisas, ao 
qual chamam Bem.

Investigando mais a fundo a originalidade de Empédocles 
destacada por Aristóteles e constatando que Hesíodo não se 
refere em momento algum de sua obra conhecida ao tal Anteros, 
chega-se à conclusão de que esse opositor ao Eros cosmogônico 
foi concebido posteriormente, sendo sua origem uma incógnita. 
Assim, Empédocles é de fato o primeiro a se apropriar do que 
foi dito por seus antecessores no sentido de nos dar uma efetiva 
contribuição filosófica sobre o significado do amor na Natureza, 
apresentando ainda a necessidade de um opositor que exista 
separadamente e não se confunda com ele. As consequências 
nocivas desse isolamento do amor em relação a toda desunião 
se tornarão claras e determinantes a partir de Platão. Essa 
observação enseja a antecipação de algo que mais adiante pode-
remos constatar. A despeito de sua voz “mais fraca”, a tese de 
que o amor tem por exclusiva essência unir o que é afim é a 
contribuição mais decisiva de Empédocles para a posteridade 
e superará a “voz de Heráclito” no que concerne às doutrinas 
do amor verdadeiro. Vimos há pouco que um princípio con-
traditório, produtor de tensão, é tido, tanto por Empédocles 
como por Heráclito – por este em especial! –, como condição 
necessária à economia cósmica. Contudo, apesar dos perigos que 
isso implica, a filosofia de Platão buscará um meio de eliminar 
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o princípio desagregador, recusando, não obstante, que essa 
força contrária seja inerente ao princípio de unidade, como 
parecia afirmar Heráclito. Melhor dizendo, Platão traduzirá 
isso em outros termos. O freio, por assim dizer, que impede a 
fusão universal assume dois aspectos. No âmbito da Natureza, 
a desagregação é explicada por Platão, no Timeu, pela impossi-
bilidade de a matéria ser conformada e fixada definitivamente 
pela forma que se lhe impõe, ou seja, ela é resistente e tendente 
a retornar ao seu caráter amorfo original. Do mesmo modo, a 
alma, embora imortal, não permanece ligada ao corpo senão 
por um período determinado, após o que, separando-se dele, ele 
se dissolve. Sendo assim, a alma deve privilegiar unir-se àquilo 
que lhe é afim, semelhante, imortal – o Bem, por exemplo. Mas 
como evitar que se misture a ele? Misturar-se a ele significaria 
tornar-se o divino. De fato, é isso o que defenderão os místicos, 
mas não ainda Platão. Enquanto a alma não é idêntica ao divino, 
enquanto ela não é o Bem supremo, ela será, enquanto tiver 
em si algo bom, desejosa, amante do Bem. Desse modo, um dos 
pontos cruciais para se entender o discurso de Sócrates-Diotima 
no Banquete será: não é necessário um princípio contraditório 
que provoque uma tensão no amor a fim de evitar o colapso de 
tudo o que existe, tampouco para que seja possível a existência 
de algo, desde que se compreenda a dessemelhança essencial de 
corpo e alma, matéria e forma, e o abismo infinito que separa 
a alma pessoal do bem absoluto, a beleza finita da beleza em 
si. Em suma, a fusão é refreada não pela ação de uma força 
natural contraditória daquela que, ligando, produz o bem, mas 
pelos diferentes graus de bem no cosmos, cuja ausência total 
corresponde à própria ausência de ser, ao nada.

§4. A polêmica contra os poetas 
Hesíodo, analogamente, é quem conserva o mérito de, no 

contexto da tradição mitológica ocidental, ter sido o primeiro a 
procurar organizar a vasta multiplicidade de narrativas difusas 
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e contraditórias que corriam paralelamente no imaginário 
popular de uma muito vasta região desde tempos imemoriáveis. 
Nesse momento, devemos fazer a importante observação de 
que a mitologia grega não pode ser lida como uma série linear 
e coesa de histórias; talvez sequer como fragmentos autossu-
ficientes que pudessem ser harmoniosamente integrados em 
um todo a fim de que obtivéssemos “uma história” como dá a 
entender a obra reunida sob o nome de Homero. Prova disso são 
as inconsistências encontráveis nos livros sobre e de Mitologia, 
às vezes expressas pelos autores/organizadores, às vezes não. 
O próprio Hesíodo faz escolhas sobre o que e como contar, não 
deixando, ele mesmo, de apresentar inconsistências. Com ele 
já temos deuses que jamais foram mencionados como tais por 
Homero – o próprio Eros é um deles, aparecendo em Homero 
como espécie de ímpeto que se produz em circunstâncias bas-
tante diferentes, nem sempre ligadas à sexualidade. Sendo 
assim, tendo em vista nosso propósito neste livro, deve-se 
restringir o foco e a abrangência de nossa abordagem dos mitos, 
salientando melhor as modificações encontráveis e, finalmente, 
identificando com clareza o desdobramento do significado do 
amor e seus correlatos ao longo do tempo. É mesmo possível que 
nenhuma obra que trate de Mitologia adquira aquela comple-
tude que esperamos encontrar quando buscamos as lendas do 
passado mais remoto. Parece-me, portanto, que ninguém pode 
legitimamente se dizer habilitado a contar uma “história dos 
deuses” dotada de início, meio e fim, senão como fragmentos 
que, acaso formem um mosaico, não será senão pela obra de 
quem compila esse material.

Uma última observação a esse respeito, ou seja, sobre 
como dar sentido à tradição mítico-poética, é que devemos ao 
máximo não nos deixar levar, apoiando-nos no caráter difuso 
e contraditório das lendas, pelo preconceito de que “mito” 
seja sinônimo de “mentira”, como tão usual é identificarmos 
essas duas palavras na linguagem corrente. O máximo que se 
pode difamar o mito é dizer que se trata de um conjunto de 
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afirmações indemonstráveis, ainda assim seguindo o duvidoso 
critério de que só tem valor o que pode ser provado. No mesmo 
sentido, é importante não interpretarmos a dita “passagem 
do mito à filosofia”, “do mito à razão”, como uma evolução ou 
uma ruptura, mas como uma alternativa na forma do discurso 
e de atitude na tarefa, já iniciada pelos poetas, de dar conta do 
sentido do mundo, da vida, da Natureza. 

A mera narrativa – eis apenas o que significa “mythos” – é 
gradualmente substituída por um espírito de explicação, de 
exposição calculada e ponderada dos porquês das coisas serem tais 
como são, o que deve pôr de lado o que parecer contraditório, 
estabelecer e afirmar uma mesma causa para um mesmo fato 
e, finalmente, defender por que tal explicação e não outra 
deve prevalecer. Em síntese, explicações se dão por argumentos, 
“logismos”, não por meras afirmações. No entanto, a narrativa 
não é em si mesma – i.e. de modo absoluto – inferior à argumen-
tação ou menos legítima enquanto busca por esclarecimento 
para o sentido da vida. A inferioridade ou superioridade de 
um ou outro modo de discurso é relativa ao que se pretende 
obter: uma crença ou um conhecimento; uma inspiração ou solo 
firme; uma alegoria ou um esclarecimento. Isso considerado, 
menos “misterioso” é o fato de Platão recorrer tanto a narrativas 
em seus diálogos, as quais são sempre orientadas pelo modo 
filosófico de separar o joio do trigo. Acredito ser uma perda de 
tempo discutir por que o filósofo que “expulsou os poetas”, que 
queimara os próprios poemas de juventude depois de conhe-
cer Sócrates, fazia poesia em seus diálogos filosóficos. Mitos 
envolvem fantasia, mas nem por isso são menos racionais em si 
mesmos; sua “ordem” própria é que é de outra natureza, assim 
também seus porquês, não como o que se encontra na ciência ou 
na filosofia em seu repúdio às contradições ou inconsistências, 
não se podendo aplicar ao mito tais critérios. Acontece que 
o interesse do mito reside precisamente naquilo que o torna 
perigosamente desviante aos olhos da razão: ele expressa, dá 
voz a um modo de ver o mundo e a uma experiência de vida tão 
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verdadeira e concreta para quem nele crê quanto verdadeira é 
uma alucinação para quem alucina. Como diz Heidegger logo 
no início de uma carta a Jünger, posteriormente publicada sob 
o título “Sobre a questão do ser”, a razão “não é absolutamente 
um juiz justo”, e assim prossegue:

Sem vacilar, ela rejeita tudo o que não se lhe adapta e o 
empurra para o presumido pântano do irracional, delimi-
tado, de resto, pela própria razão. A razão e seu representar 
constituem apenas um modo de pensar e, de forma alguma, 
são determinados por si mesmos, mas sim por aquilo que orde-
nou ao pensamento pensar à maneira da ratio (HEIDEGGER, 
2008b, p. 399). 

Paralelamente, a razão é dita totalitária e mistificadora 
por Adorno, corruptora por Rousseau, violenta por Nietzsche, 
apenas para citar alguns sem ser exaustivo, embora nada disso 
deva servir para alimentar um irracionalismo, pois este segue 
a mesma ideia segundo o viés da negação.

A desatenção a isso pode ser maléfica no sentido de nos 
encher de preconceitos impeditivos de nossa abertura ao que os 
mitos têm a dizer. Por exemplo, seguindo a conhecida posição de 
Sócrates e Platão, Aristóteles (983 a 3-4) cita o provérbio: “polla 
pseudontai aedoi”, “os aedos”, antigos poetas-cantores, “dizem 
muitas coisas falsas”, mas é comum a tradução “os poetas dizem 
muitas mentiras” (ARISTÓTELES, 2002, p. 12-13). Ora, dizer 
inverdades, por se tratar de um modo “ingênuo”, pré-crítico, 
de compreender a realidade, de maneira alguma significa o 
mesmo que mentir tal como usualmente interpretamos, ou 
seja, como intenção de enganar. Tenho dúvidas até de que 
os difamados sofistas tivessem intenção de enganar – talvez, 
apenas, “verdade” significasse para eles algo diferente. O poeta 
diz “falsidades” quando, por exemplo, atribui à divindade – e 
este é justamente o exemplo de Aristóteles no contexto, de 
Platão na República etc. – qualidades incompatíveis à essência 
do divino, isto é, àquilo mesmo que a distingue da essência do 
humano. Como já antecipei e aprofundarei, o estabelecimento, 
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já por Empédocles, da essência do amor, na filosofia de Platão, 
determinará de uma vez por todas o seu futuro com relação 
à exclusão do âmbito do amor de tudo aquilo que parecer 
contradizer aquela essência pensada. Sim, os filósofos também 
dizem muitas falsidades. É certamente uma banalização do mito 
dizer que seu sentido se reduz ora à mistificação da natureza 
produzida pelo homem ignorante, ora à maquinação daqueles 
que pretendem tão somente legitimar seu próprio poder sobre 
a massa miserável – a perversidade, aqui, encontra-se apenas 
nas mentes dos racionalistas que desejam impor seu próprio 
poder sobre o homem fascinado por saberes salvadores cujas 
profundezas e detalhes ignora. Historicismo e sociologismo 
tendem a sucumbir nesse mal. Como nos mostram pensadores 
como Nietzsche, Adorno, Horkheimer, Heidegger, a ciência é a 
nova religião, a nova mistificação, a nova metafísica – a “razão 
iluminada” é o mais poderoso mito moderno, a mais alienante 
ideologia. Desse modo, a polêmica de Platão contra os poetas, 
assim como a do Iluminismo moderno, são posicionamentos 
dignos de suspeita quando pretendem ultrapassar seus limites 
próprios, e não é recomendável que nos aproximemos dos mitos 
sem ter isso em consideração.

§5. Hesíodo e o amor cósmico 
como princípio de geração 

Tendo em mente o que acaba de ser dito, retornemos a 
Empédocles e sua relação com o mito. Empédocles, sem dúvida, 
usa de sua liberdade de pensamento para construir sua pró-
pria mitologia a partir dos blocos legados pela tradição que 
remonta aos poemas homéricos ou mesmo a período anterior. 
Como também acaba de ser indicado, a leitura de alguma obra 
de Mitologia em particular não pode, de jeito algum, bastar à 
compreensão de sua complexidade, ao conhecimento objetivo 
da “História de deuses e heróis”. Do mesmo modo, recorrer a 
isso ao se ler filósofos antigos pode gerar mais confusão do que 
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esclarecimento. Eis o caso. Por essa razão, a consulta a textos 
em grego, longe de ser um recurso meramente erudito e vazio, 
torna-se necessária. Lembrando que as potências primordiais no 
pensamento de Empédocles são Philotés e Nikos, encontramos 
em Hesíodo sua inspiração mais imediata no que diz respeito 
ao fato de essas divindades precederem todo o panteão grego, 
tendo assim supremacia até sobre os mais poderosos dos deuses. 
Por sua vez, o equilíbrio entre essas duas forças e a positividade 
absoluta do Amor-Amizade, bem como seu caráter consequen-
temente protagonista, jamais encontraram expressão filosófica 
maior antes de Empédocles, residindo aí nosso interesse por 
ele, conforme já foi defendido e confirmado por Aristóteles.

De acordo com Hesíodo (1908), sempre na Teogonia, o cós-
mico Eros surge do Caos, como também Noite e Érebo. De fato, 
parece que o verso 120 deve ser lido como ligado imediatamente 
ao verso 116, sendo os intermediários uma simples indicação 
do caráter também originário de Gaia e Tártaro. Assim se jus-
tificaria a omissão dos versos 117-119 por Platão e Aristóteles, 
independentemente do que ponderam Kirk, Raven e Schofield 
em seu interesse acadêmico. Noite gera de si mesma uma série 
de deuses, entre os quais encontramos as deusas Philotés e 
Eris, ou Disputa (versos 224-225). Se Philotés é o princípio da 
Amizade, da proximidade e da concórdia, Eris não chega a ser 
seu contraditório, mas o princípio de toda forma de disputa, 
mesmo daquela verbal a que se daria o nome de “erística”, ou 
seja, o confronto dos argumentos ou opiniões em um debate. Da 
deusa Eris, contudo, adviria outra série de divindades – estas, 
sim, bastante funestas – entre as quais reconhecemos ninguém 
menos do que Nikos (versos 226-229), a legítima oposição de sua 
tia Philotés, sobrinha de Eros, que é a força propulsora da vida. 
Talvez em razão de sua prole, ou, pelo contrário, por isso atribuída 
tal prole a ela por Hesíodo, Eris já aparecera em Homero (2003, 
Vol. I, p. 172-173. Canto IV, versos 440-441) como acompanhante 
de Ares “matador de homens”, o deus da guerra e das mortes 
violentas. É, porém, pela intervenção de Eros, o cósmico, como 
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passo a chamar, que Noite e Érebo, como os demais imortais e 
mortais, geram mediante o intercurso macho-fêmea.

Esse Eros se mostra para nós, portanto, como uma divin-
dade muito mais rudimentar e primitiva, não apenas por seu 
caráter originário, mas especialmente por aquilo que repre-
senta: o princípio da reprodutibilidade mediante a união dos opostos. 
Ele mesmo não tem um “opositor” em Hesíodo por ser ele o 
mediador dos contrários. Eros, aqui, não produz mundo, mas 
é por sua intermediação que a vida vem a ser reproduzida, tanto 
que a ele não se atribui filho algum, o que haveria de parecer 
muito estranho, mas apenas à primeira vista! Quem sabe não 
seria justamente por isso que chegou a ter como símbolo, em 
tempos muito remotos, uma grande pedra? (Cf. STEUDING, 
1953, p. 109, §111. ). Não se trata ainda do amor-paixão, nem 
do amor-amizade, mas da alegoria do ímpeto sexual que rege 
e perpetua toda a natureza viva. Outra conclusão que se tira 
é que não é pertinente ao Eros cósmico qualquer intercurso 
sexual que não seja aquele concebido como “natural”, ou seja, o 
que tem a reprodução como consequência, de maneira que sequer 
o amor-sexual em sentido próprio e amplo é aí contemplado, 
tanto menos o amor-paixão, que indubitavelmente aceitam o 
homossexualismo, a pedofilia, a necrofilia, a zoofilia etc. Aliás, 
nessa enumeração já se vê o abuso da palavra “philia” em nossa 
cultura, mesmo em palavras como “filho” e “filiação”, as quais 
não significam nada mais, nesses casos, do que proximidade, 
afinidade... Pode-se notar também que, se o prazer sexual não 
está ligado propriamente ao Eros cósmico, significa colocar 
o carro na frente dos bois concluir, como se faz, que relações 
sexuais que não visem à reprodução – por isso chamadas “antina-
turais” – devam ser moralmente condenáveis. A condenação do 
“antinatural”, como do “irracional”, dependerá de elaborações 
teóricas muito alheias a tudo isso. 

Clarificadas as fontes de Empédocles, reconhece-se, de 
todo modo, que sua Philotés não é o Eros cósmico, mas, diríamos, 
um tipo de força de alcance bem mais amplo. O costume de se 
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traduzir por Amor ou Amizade decorre das variadas acepções 
adquiridas pela palavra “philia”, termo pelo qual Aristóteles se 
refere à “philotés” de Empédocles em todas as ocasiões. O fato é 
que o Eros cósmico estava com os dias contados, junto a todas 
as divindades primevas, fenômeno cultural que se deu nas 
mais diversas regiões do planeta, um tanto graças já à poesia 
homérica no que diz respeito à cultura grega em particular. 
Na mitologia grega, como em qualquer outra, os deuses ori-
ginários são substituídos por divindades mais humanizadas, 
o totemismo dá lugar ao antropomorfismo, Eros deixa de ser 
“uma pedra”, pela qual talvez se pretendesse aludir também à 
sua indestrutibilidade enquanto potência primordial. Dentro em 
pouco, Eros, já como amor-sexual, não estará ligado apenas ao 
intercurso entre machos e fêmeas, mas representará o princípio 
de desejo e prazer. Como vemos, considerada a originalidade 
de Empédocles, o Amor-Amizade é uma entidade muito mais 
racional, abstrata e abrangente em relação ao Eros cósmico, e 
ao mesmo tempo muito mais poderosa do que a hesiódica deusa 
Philotés. Na Era cristã, ele mesmo se converterá no poder criador 
e salvífico da ágape. Marcando a transição, um segundo Eros já 
surge na própria Teogonia de Hesíodo. Não sendo esse Eros tão 
importante para a compreensão da doutrina de Empédocles, 
exceto pela já referida relação com Afrodite, é, todavia, jus-
tamente em torno dele que o imaginário ocidental se deterá 
mais durável, profunda e fortemente. Não é à toa, portanto, 
que Empédocles seja comumente esquecido quando se trata 
do “amor na Filosofia”. 

§6. Hesíodo e o amor da beleza 
Tendo sido superado o Eros cósmico como divindade pro-

motora da fertilização, porém sem filhos, condenada pela cultura 
em razão de seu estado bruto e pobre com relação aos afetos 
humanos, através de Hesíodo conhecemos sua origem renovada 
no verso 201 da Teogonia, no qual o novo Eros é mencionado pela 
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primeira e última vez em sua obra! Não se pode afirmar, como 
fazem alguns, que este Eros nasce de Afrodite como um filho 
seu em sentido próprio. Afrodite, emersa da espuma do mar 
de Chipre mediante a queda da “carne imortal” da genitália de 
Urano como consequência da mutilação infligida por seu filho 
Cronos, é uma divindade estrangeira. Seu atributo principal é 
a beleza, vendo-se sempre seguida, ou seja, acompanhada pelo 
Amor, isto é, por Eros. Seria mais correto dizer, então, que Eros é 
ligado a Afrodite por uma “philia”, que sua proximidade representa 
a afinidade entre amor e beleza. No diálogo Banquete, de Platão, 
a propósito, testemunha-se a filiação ainda indeterminada ou 
muito controversa de Eros, permitindo que se lhe aponte como 
mãe a Pobreza, que o teria gerado, segundo o ensinamento 
de Diotima relatado no discurso de Sócrates, durante a festa 
pelo nascimento de Afrodite, assim concluindo: “Eis por que 
ficou companheiro e servo de Afrodite o Amor, gerado em seu 
natalício, ao mesmo tempo que por natureza amante do belo, 
porque também Afrodite é bela” (203 c) (PLATÃO, 1983, p. 35).4 
Desse modo, é por ser acompanhada pelo Amor, graças a sua 
beleza, que Afrodite recebe também o amor como atributo, como 
algo que sua presença traz consigo. Não obstante, despertando 
desejo por sua beleza, Afrodite, conforme já foi dito, é associada à 

4 É necessário observar, contudo, que Platão, no diálogo Fedro (242 d), 
sem maiores esclarecimentos, faz, através de Sócrates, menção a outro 
Eros, filho de Afrodite. A existência de duas Afrodite já é indicada 
no Banquete através do discurso de Pausânias, no que se baseará 
Plotino ao falar de dois Eros, um sendo filho da Alma celeste, outro, 
da Alma do mundo, as quais são identificadas com as duas Afrodite. 
Por se tratar de uma alusão vaga àquela que se encontra no Fedro e, 
apoiando-me no que diz Plotino, a saber, que Afrodite gera pela pura 
contemplação, pode-se concluir que essa ocorrência não prejudica 
o que digo neste parágrafo. Na verdade, o Eros cujo nascimento é 
contado por Diotima é um terceiro, pois não se confunde nem com 
o celeste nem com o mundano referidos no discurso de Erixímaco, 
sendo Plotino quem estabelece a hierarquia entre eles, descartando, 
por sua vez, o Eros que denominei “cósmico”, aludido apenas no 
primeiro discurso do Banquete, proferido por Fedro. 
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sexualidade, sendo Eros também visto como o impulso dirigido 
à realização desse desejo. Essa sensível diferença parece se 
encontrar na base da distinção entre dois Eros e duas Afrodite, 
havendo um par profano e outro purificado. Não há de ser sem 
importância, por fim, que Eros acompanhe Afrodite como um 
sucessor, em Hesíodo, tal como Ares é acompanhado por Eris 
como uma irmã, segundo Homero – o amor segue a beleza; a 
discórdia anda junto à guerra. 

Nesse sentido é que entendo Afrodite como deusa-mãe do 
Amor: pois a beleza traz e leva o amor consigo, depois de si, sendo 
para mim equivocada a interpretação usual e até proverbial de 
que a cegueira do Amor – Eros chega a ser representado como 
vendado por Afrodite – se deva à incapacidade de o amante 
enxergar os defeitos do amado, muito embora, posteriormente, 
a intenção possa ter sido esta. A meu ver, pelo contrário, o amor 
não vem antes que se veja a beleza, sendo impossível amar o feio 
para que, somente então, este pareça belo; o feio e o defeituoso 
são excluídos em face do belo, sendo impossível o amor a quem 
(ou que) não vê, bem como amar “sem ver a quem”, a menos 
que não se trate aí de amor a alguém. Plotino, no §3 do quinto 
tratado da terceira Enéada, “Sobre o amor”, chega a vincular 
etimologicamente o nome de Eros à palavra que indica o ato de 
ver, “horasis”, depois de ter dito, no §2, que Eros “é o olho com o 
qual é dado ao desejante ver o objeto do seu desejo” (PLOTINO, 
2002, p. 105). Eros é o intermediário entre o amante e o belo/
bem-amado. A beleza guia o amor como este guia nosso olhar 
para a beleza, de tal modo e tão essencialmente que o amor não 
tem olhos para o feio, da mesma maneira que o amor também 
não é algo que se produza espontaneamente em nós sem que 
nos encontremos já diante de algo ou alguém belo. Por sua 
vez, como se trata de uma mediação, é apenas pelo amor que, 
para nós, há beleza, o que significa que o não reconhecimento 
da beleza indica incapacidade para amar ou falta do amor. 
Suponho ser nesse sentido que, em sua cegueira física, pelo 
amor de Cristo, Paulo teria sido capaz de ver com os olhos da 
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alma sua glória, que já se encontrava lá desde sempre. Não se 
trata aqui de uma disputa dialética vulgar sobre a anterioridade 
do ovo ou da galinha, mas da consideração do modo grego de 
pensar, ao menos àquela altura de sua história, servindo como 
evidência o que há de comum em todos os discursos sobre o 
amor expostos no diálogo Banquete, como no Fedro: o amor está 
sempre ligado ao belo, jamais ao feio. Se se ama algo ou alguém 
feio sob algum aspecto, o que se ama não é isso, mas o que há de 
belo e, se assim se ama o todo, se o ama em virtude dessa beleza 
que só o amor pode fazer ver. Logo, não há tal coisa como amar 
em virtude do que não se vê.

Uma imagem recente dessa verdade pode ser encontrada 
na canção “As coisas tão mais lindas”, de Nando Reis: “Entre as 
coisas mais lindas que eu conheci/ Só reconheci suas cores belas 
quando eu te vi// E as coisas lindas são mais lindas/ Quando 
você está/ Onde você está/ Hoje você está/ Nas coisas tão mais 
lindas/ Porque você está/ Onde você está”.

Ora, os pais, amando seus filhos, não os consideram sempre 
os mais belos, como na jocosa (e trágica!) fábula da mãe-coruja, 
registrada por Esopo no século VI da Era pré-cristã? E não será 
esse o mais incondicional e natural dos amores, mesmo entre 
os animais, como garantem a fábula e tantos pensadores como 
o próprio Platão? Sendo esse o caso – que, todavia, deverá ser 
aprofundado em outro momento –, por que não admitir antes 
que é a própria beleza da maternidade/paternidade a trazer 
consigo esse amor, do mesmo modo que a morte de um filho, 
fatalidade tida como a mais atroz e antinatural, pode ser capaz 
de aniquilar toda a capacidade dos pais para o reconhecimento 
da beleza e, portanto, para voltar a amar até mesmo um ao outro? 
Nisto se enraíza a abominação do infanticídio, dos sacrifícios a 
Moloq, os tormentos de Agamêmnon e a sede de vingança de 
sua esposa Clitemnestra – o extermínio da prole é um crime 
contra a natureza, contra o próprio Eros cósmico. Os gregos até 
mesmo criam em divindades incumbidas de vingar crimes contra 
consanguíneos, os quais tantos poemas trágicos inspiraram!
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Enfim, como amar ou se sentir amado quando não se 
encontra beleza alguma na vida, sobretudo quando se a destrói, 
ou como ter olhos para a beleza quando não há amor?! Isso vale 
– importante dizer! – tanto para o amor à superfície quanto 
para o amor à intimidade e, por isso, é tão comum se temer 
parecer feio aos olhos do amado, seja essa suposta feiura uma 
consequência da idade, da doença ou de um acidente, seja pela 
possibilidade de ter exposta alguma falha no próprio caráter. 
Esse tipo de temor, aliás, pode ser reconhecido mesmo entre 
pais e filhos, aparecendo sob a forma da possibilidade de um se 
envergonhar diante do outro – nisto se nutrem os princípios de 
honrar os pais e zelar pelos filhos. Caso contrário, se realmente 
fosse verdade que o verdadeiro amor é cego na medida em que 
não vê defeitos, não apenas tais temores seriam injustificáveis; 
pior do que isso, visto de outro ângulo, já que, de fato, muitos 
deixam de reconhecer justificativas para tais temores: a igno-
rância, que é um tipo bastante resistente de cegueira, seria o 
único obstáculo para que o amor fosse facilmente destrutível 
por qualquer eventualidade e pela própria natureza, ou seja, 
desde que se tornasse impossível estar cego diante dos defeitos, 
desde que o amor fosse obrigado a se tornar compaixão. Eu diria 
mesmo, antecipadamente, que ignorância e amor são coisas que, 
em certo sentido que deverei procurar esclarecer, se excluem. 

Mas será o amor algo assim tão “subjetivo” já que, com 
certeza, não é “objetivo”? Ou será o amor uma relação, coisa que 
não se pode estabelecer com o que se ignora, com o que não 
se “vê”? Afinal, vimos até aqui que todo amor aparece como 
um intermediário entre partes em vista de um todo ou de um 
terceiro. Jung concordaria, a julgar pelo sentido lato que confere 
a Eros em um de seus registros: “É uma ideia tola, que os homens 
têm. Eles acreditam que eros seja sexo, mas está errado. Eros 
é relacionamento” (JUNG, 2005, p. 29). O que há, sim, são tipos 
de “amores”: alguns voltados para o durável, outros para o 
transitório; alguns movidos pela beleza corpórea, outros pela 
espiritual, como já distinguiu o Sócrates platônico. Aliás, é por 
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meio dessas distinções que se poderá, como veremos, dizer algo 
mais sobre a cegueira do amor e, especialmente, a que tipo de 
amor se refere. Enquanto isso, pensar que o amor segue a beleza 
não apenas dá conta de toda essa diversidade, mas também, 
e principalmente, aponta justamente para a cisão operada 
na essência do amor desde Platão, o que também deverá ser 
abordado extensamente neste livro.

§7. A família do Amor 
Retornando aos mitos, somente mais tarde, já no tempo de 

Empédocles, se tornam mais e mais corriqueiras as representações 
de Afrodite acompanhada por Eros, não sendo nada desprezível 
ou casual que nos encontremos em meio ao alvorecer do período 
glorioso da Antiga Grécia, tempo dos grandes dramas trágicos, 
contexto no qual a beleza e o amor a ela chegavam a ser tidos 
como virtudes das mais elevadas. Expressão disto viria a ser a 
kalok’agathia ateniense, implicando o cultivo da beleza (kalos) e 
do bem (ágathos), então identificados entre si. É especialmente 
ao longo dos séculos V e IV da Era pré-cristã que se vão conso-
lidando os atributos de Eros que conhecemos hoje, Eros-sexual, 
Eros-paixão, Eros-desejo, feito tão poderoso quanto fora um dia 
Eros cósmico, se não mais, considerando as limitações apon-
tadas em seu arcaísmo e o fato desse novo Eros possuir armas 
capazes de ferir até mesmo deuses olímpicos. Sem dúvida, esse 
Eros nascido nos versos de Hesíodo vem se tornar, quatrocentos 
anos passados, uma das divindades mais intrigantes, densas 
e complexas, talvez mesmo em razão da importância daquilo 
que simboliza e personifica. Elevado ao Olimpo com sua “nova 
mãe”, Afrodite olímpica, vinculada aos matrimônios, filha de 
Zeus e Dione conforme os antigos versos de Homero, Eros, ou 
Cupido, como o chamarão os latinos, agora amante de Psyché, 
terá seu significado abstrato elevado às últimas consequências. 
Sua história com Psyché, a belíssima princesa que, presenteada 
com asas de borboleta – um dos significados de seu nome, ao 
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lado de “alma” –, se torna imortal, é inteiramente contada por 
Apuleio (século II) ao longo dos livros IV, V e VI de O asno de ouro 
(APULEIO, 1922)5. Permanece indecidida sua ascendência por um 
certo tempo, mas, agora, como esposo de Psyché, nela concebe 
uma filha chamada Prazer (Voluptas) – desfecho do amor-sexual, 
a mais intensa das paixões da alma, a menos prezada pela imensa 
maioria dos filósofos tradicionais.

Embora seja apenas uma entre outras possibilidades 
sugeridas por poetas até o século V da Era pré-cristã, não deixa 
de ser muito significativa para nós a filiação de Eros a Ares, 
atribuída a Simonides de Ceos (Cf. FRANCO, 2006, p. 48)6, e 
ignorada por filósofos ao longo de séculos. Essa versão surge da 
tradição mais antiga que vincula a Afrodite olímpica a Ares como 
seu amante, união adúltera da qual foram gerados Harmonia, 
Medo e Pavor, sendo estes dois últimos acompanhantes de Ares 
e Eris nas batalhas. A essa prole é acrescentado não apenas 
Eros, mas também – ouso dizer – o “verdadeiro” Anteros, sendo 
esse o possível modelo para o par cosmogônico já mencionado 
acima. Duas observações interessantes sobre essa versão dizem 
respeito ao seguinte: a relação entre amor e morte violenta; a 
ambiguidade do nome Anteros. Desta versão ainda vem à tona a 
questão da representação de Eros como um menino que parece 
ter menos de dez anos de idade, o que, a princípio, para alguns, 
a exemplo do que lemos no discurso de Agaton no Banquete, pode 
evocar atributos ideais do amor tais como delicadeza, pureza 
e ingenuidade, ou mesmo agir tantas vezes imprudente sob 
sua inspiração. No entanto, tais qualidades “infantis”, decerto, 
nada têm a ver com o caráter de Eros7, longe que este está dos 
anjinhos barrocos que contemplam eternamente a glória divina. 
Aliás, os tais anjinhos, já muito distintos das figuras aludidas 
na Bíblia, frutos imediatos do divino amor-criador, de nenhum 

5 V. tb. BULFINCH, 2001, p. 99-109.
6 V. tb. CASERTANO, 2012, p. 250.
7 V. FRANCO, 2006, p. 38-39.



HISTÓRIA FILOSÓFICA DO AMOR | CAPÍTULO 1: AMOR E NATUREZA

57

outro modo se relacionam com amor propriamente dito, exceto 
enquanto símbolo de pureza espiritual.

Em primeiro lugar, destaca-se o fato de Eros passar a ser 
representado como filho de Ares, fruto de um ímpeto adúltero 
pelo qual a mais bela das deusas trai o mais feio dos deuses, 
Hefestos, deitando-se com o mais bravo do Olimpo, símbolo 
da coragem (andr[e]ia) masculina (andros) – ou seja, o símbolo 
da virilidade –, cujo nome é aparentado da palavra grega para 
virtude, areté... Sem sombra de dúvida, trata-se de uma versão 
muitíssimo rica e eloquente. De Ares, Eros recebe como atributos 
sua violenta imprevisibilidade e sua invencibilidade, bem como 
o desmedido ímpeto que facilmente pode tornar cruéis os mais 
bondosos, agressivos os mais pacatos, capazes de destruir o que 
se ama e, no outro extremo, não se podendo destruí-lo, fazendo 
retornar essa violência contra si mesmos, capazes do suicídio 
– tudo pelo ódio à derrota; tudo por uma paixão tresloucada. 
Talvez, o registro mais antigo de tais atributos, já no quinto 
século da Era pré-cristã, seja a célebre e imitada fala do coro 
na Antígona, de Sófocles (2007, p. 96), quando a protagonista 
está prestes a morrer (v. 781-92): 

Eros, invencível nas batalhas,
Eros, tu que subjugas os poderosos,

que nas macias bochechas
da donzela repousas,

que sobre o mar e agrestes
moradas vagueias,

nenhum dos deuses imortais
pode fugir de ti,

nenhum dos homens de vida transitória,
e aqueles que atinges enlouquecem.

Mesmo as mentes dos justos tu perturbas
para a injustiça, para sua ruína.8

8 Versão elaborada a partir de diversas traduções. 
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Fora isso, Franco, em diversos momentos de seu livro O 
sopro do amor, nos mostra a inferioridade do amor efeminado aos 
olhos dos gregos, e que mesmo a pederastia exigia, sobretudo 
da parte do amado, uma virilidade.

O ímpeto cego do amor sem outra meta que não a con-
quista também impele ao confronto e à morte violenta. Eis um 
dos tipos de cegueira que podem acometer o louco de amor 
passional. Eros-sexual, Eros-paixão, Eros-desejo encontram-se 
resumidos no Eros impetuoso, de maneira que sua filiação a 
Ares reforça o imensurável orgulho herdado de Afrodite, fonte 
de sua crueldade vingativa, pois tal impetuosidade também se 
quer exclusiva enquanto modelo de bem e de beleza. Mas de 
onde verdadeiramente viria essa coragem capaz de destruir o 
outro e a si mesmo, caso mereça tal nome? Já foi dito: de uma 
ausência. Ausência da beleza, roubada da vida do amante que, 
como Orfeu a Eurídice, tem perdido para sempre seu amado 
ou pensa ser esse o caso ou estar por perdê-lo. Perdido o belo 
amado, nada mais se tem a perder, nem a própria alma, como 
Orfeu que, até a trágica morte, jamais voltou a olhar para mulher 
alguma. Não há nisso, até agora, nenhum moralismo ou exagero 
poético; apenas o mais temível para todo homem: o sentimento 
de vazio. O amor, por sua vez, preenche a vida com a beleza 
para a qual nos atrai – o amor como remédio para a solidão é, 
ao menos sob esse ponto de vista, algo em que piamente se crê. 

Em segundo lugar, convenientemente se insinua outro 
modelo para o amor, modelo ainda mais posterior à Grécia 
clássica, muito embora já valorizado no âmbito das relações 
humanas em geral sob o título de “amizade” (philia), contudo 
dos mais familiares entre nós no que diz respeito especialmente 
ao amor: o desejo de reciprocidade. Surge então Anteros, irmão 
de Eros, filho de Ares e Afrodite como, a essa altura, não podia 
deixar de ser, valendo isso para ambas as interpretações de 
seu significado. Começando por aquela que já conhecemos, de 
Anteros como contradição de Eros, temos a força que refreia 
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a impetuosidade no sentido de protegê-la de si mesma. Eu 
aproveitaria para vincular a Anteros, assim entendido, por 
minha própria conta, a recusa do amor, o suposto antídoto que 
simultaneamente protege o antigo amado e o próprio amante, 
o refreamento dos ímpetos, a fuga para junto de uma razoabi-
lidade. Por outro lado, Anteros pode ser traduzido por Contra-
Amor – não no sentido da contrariedade, mas no daquilo que 
vem na direção inversa, na contramão, não enquanto ameaça 
ou em rota de colisão, mas em retorno, como resposta, corres-
pondência, ou seja, reciprocidade. Daí alguns o traduzirem como 
Amor-por-Amor, Amor-em-Troca, Amor-em-Contrapartida 
(FRANCO, 2006, p. 135).

Para esse segundo significado há um mito (COMMELIN, 
[s.d.], p. 68) segundo o qual Anteros nasce para que Eros, sempre 
menino até então, pudesse vir a crescer normalmente. Por 
insólita que seja essa versão, por diversas razões, ela indica 
com clareza, dispensando maiores comentários, o surgimento 
da ideia de que o amor se desenvolve e amadurece mediante 
a retribuição. Adicionalmente, amor passa a envolver respon-
sabilidade, por si mesmo e pelo outro, tanto no sentido do já 
referido amadurecimento (responder por...) quanto no sen-
tido mais estrito da atenciosidade (responder a...). Tal visão, 
apesar de estar intimamente ligada à concepção de amizade 
como suprema virtude da vida pública cotidiana, elogiada por 
Aristóteles na Ética a Nicômaco, está em franca distinção com 
relação aos papéis antes bem definidos de amante e amado 
entre os gregos, mesmo que não a exclua – de todo modo, não 
foi identificada nenhuma fonte grega para essa versão. Nisto se 
pode reconhecer o significado profundo das incômodas – porém 
justas – palavras de Nietzsche no §102 de Além do bem e do mal: 
“Descobrir que é correspondido deveria na verdade desenganar 
o amante em relação ao ser amado. ‘Como? É modesta a ponto 
de te amar? Ou estúpida? Ou – ou –’.”. (NIETZSCHE, 1996, p. 73). 
Afinal, enquanto a amizade aristotélica é uma virtude cultivada 
entre iguais, enquanto cidadãos livres, o amor propriamente dito 
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concerne a uma relação entre indivíduos diferentes; valoriza-se 
no outro algo de elevado que não se encontra em si – como ser, 
então, amado por ele? 

Bem, por diferentes que pareçam essas duas possibilidades 
de interpretação para o significado de Anteros, acredito que, 
ao longo deste livro, poderemos chegar à conclusão de que 
ambas representam, fundamentalmente, a mesma coisa, na 
medida em que ambas colocam o amor em uma espécie de 
balança, impõem-lhe algum equilíbrio. O que, no entanto, está 
em jogo no presente momento é em que medida a reciproci-
dade tem a ver com eros, sendo claro, por sua vez, seu papel 
no que concerne à philia. O fato de a amizade política exigir 
reciprocidade não é motivo suficiente para que se reconheça 
que entre os gregos isso valeria igualmente para as relações 
amorosas de caráter pessoal e privado, se não entre amigos. 
Além disso, há uma diferença que não pode ser posta de lado 
em nossas reflexões: uma coisa é a superação de uma tensão 
intrínseca como componente essencial do equilíbrio, outra 
é o sacrifício de suficientes pontos de tensão em nome de um 
equilíbrio aparente. Trata-se da própria diferença de atitude 
entre aquele que deixa o outro ser si mesmo como outro, como 
diferente, alegrando-se nessa contrariedade, e aquele que vive 
ou impõe ao outro uma fantasia de fusão, fazendo do amado 
um amante, amando-o narcisicamente, alegrando-se apenas 
por ver a si mesmo duplicado como objeto de amor e, ao mesmo 
tempo, o outro reduzido. 

Finalmente, o que essa última narrativa sobre Anteros 
vem obscurecer e mascarar é o mistério de Eros ser, em geral, 
sempre criança. Isto é o que comumente acontece quando uma 
nova visão de mundo tem a infeliz pretensão de “corrigir” com 
emendas e acréscimos (ou supressões) uma visão mais antiga 
em vez de, antes, tentar compreendê-la adequadamente – o 
resultado tende a ser que a nova versão acabe denunciando a si 
mesma em vez de esclarecer a antiga. O questionamento sobre 
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isso parece bastante importante. Ao elogiar Eros como o mais 
jovem dos deuses, o Agaton representado por Platão se move 
na superfície, fazendo parecer que a tenra juventude do deus 
remetia, antes de tudo, à sua beleza e qualidades correlatas – 
afinal, o elogio dos belos jovens pode ser tido como subtema 
do diálogo. Ademais, nesse contexto, o deus que inspira o amor 
aos belos jovens deve ser, ele mesmo, um belo jovem. Sócrates, 
em seguida, por meio do célebre ensinamento de Diotima, diz 
estar Eros – que não mais é anunciado como um deus, mas um 
espírito intermediário – entre o belo e o feio, o bom e o mau; 
trata-se da personificação do desejo. Acredito, porém, haver 
mais além disso.

A estática infância de Eros evoca algo que condiz também 
com seu lado perverso, com sua maldade; mais do que isso, 
condiz com a natureza dessa perversidade, que, no rigor do 
termo, não pode ser dita “má”, embora o faça Apuleio (1922, 
p. 190-191. Livro IV, §30). Próprio às crianças é o jogo, também 
a falta de clareza na compreensão de regras e deveres, o que 
fatalmente resulta em inconsequência e irresponsabilidade. 
Nada podendo levar a sério em razão de sua imaturidade para 
os negócios da vida adulta, em seus jogos, a criança instaura 
desordens (relativas à ordem adulta), tendo o poder de con-
taminar a todos com sua infantil loucura, sua relativa falta 
de juízo. Eros, que temos o direito de imaginar como sendo a 
mais bela das crianças, é capaz de despertar amor à primeira 
vista – por ser belo e por ser criança. Por isso mesmo Plotino 
se refere a ele como “guardião das belas crianças” (PLOTINO, 
2002, p. 103)9. Crianças, entretanto, também maquinam, expe-
rimentam, desafiam, amam obstáculos e proibições, repre-
sentando, caso os adultos se deixem dominar por seu espírito 
inquieto, a total perturbação da rotina, dos compromissos e 
dos afetos. É sabido que nos loucos de amor, nos apaixonados, 
se reconhece os mesmos sintomas, não sendo por outra razão 

9 V. tb. no Fedro de Platão, 265 c.
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que os enamorados comumente brinquem bastante. Um adulto 
movido pela infantilidade sempre é, no entanto, observado 
com censura, como um inconveniente, sobretudo quando isso 
não se manifesta apenas em breves momentos de lazer (sempre 
devidamente controlados, diga-se de passagem). Chega a ser 
vedado tal comportamento quando não se está junto apenas de 
crianças, no meio delas. Não reconhecer “a hora e o lugar” dos 
jogos é justamente o defeito apontado nesses adultos aparentes. 

A idade que Eros aparenta ter quando representado em 
sua forma infantil é bem adequada a essas características: uma 
criança pequena demais para ser inserida nos costumes, práticas 
e regras da vida adulta, compreendê-las e incorporá-las com 
convicção; grande o bastante para ter uma criatividade e uma 
energia incontrolavelmente pulsantes e habilidade para as mais 
incríveis peripécias, indiferentemente voltada para o que nos 
parece bom como para o que nos parece ruim, pois de tudo se 
pode tirar divertimento na medida em que tudo é gratuito, tudo 
pode ser fonte de fruição e prazer. Desse modo, Eros aproxima 
pelas mesmas armas que afasta ao promover disputas de amor 
– sim, pois, como deus do amor, Eros não apenas o promove, 
mas o impede e reverte em repulsa; tem total controle sobre 
ele, como expressa perfeitamente o mito de Dafne narrado por 
Ovídio (século I) no primeiro livro das Metamorfoses, versos 452-
567 (OVÍDIO, 1951, p. 34-43)10. Ou seja, Eros não tem regras nem 
para si mesmo, pois está acima de toda lei, de toda divindade e 
de toda natureza,conforme se encontra nos versos 365-379 do livro 
quinto (OVÍDIO, 1951, p. 262-265)11. Nas palavras de Nietzsche: 
“O que se faz por amor sempre acontece além do bem e do mal” 
(NIETZSCHE, 1996, p. 80, §153; 2012, p. 40); “o amor, concebido 
de modo inteiro, grande, pleno, é natureza e, como natureza, 
algo eternamente ‘imoral’” (NIETZSCHE, 2001, p. 265, §363; 2012, 

10 Ver a história do amor de Apolo por Dafne também em Bulfinch 
(2001, p. 28-31).

11 V. tb. APULEIO, 1922, p. 194-195. Livro IV, §33.
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p. 37). As ações de Eros, portanto, são injustificáveis e sequer 
exigem ou permitem explicação, o mesmo devendo valer para 
o que se faz sob sua influência. 

Como a criança cheia de carinhos para com seus próximos 
e ao mesmo tempo inflexível contra o que repudia, Eros é menos 
sincero do que absolutamente desconhecedor do que de fato 
significam honestidade e polidez, valores meramente convencio-
nais, civis – Eros é o que é. Eis o que inspira a íntima certeza de 
estar ou não estar amando: não há meio-termo. Crianças até certa 
idade, embora possam mentir para se protegerem, ser solícitas 
em troca de um agrado, dizem a verdade por não saberem 
enganar, e, se não sabem enganar, não é por virtude – quando 
a virtude se lhes torna possível, não importa a idade, a criança 
também está sujeita a vícios e capacitada para ludibriar –, mas 
porque ainda (e somente enquanto) não descobriram o cálculo 
da dissimulação, razão pela qual não podem ser “compradas” 
em seu afeto – quando muito, “flexibilizadas”. A educação, nesse 
sentido, é sempre um processo de (contra-)violência pelo qual 
se dá forma ao naturalmente informe, pelo qual se canaliza e 
otimiza instintos em detrimento da livre e antissocial potência 
natural. De todo modo, para sua própria conveniência, os adultos 
prontamente ensinam aos pequenos a barganha, e a tática 
utilizada já foi esboçada na introdução. Muito se romantizou em 
torno dessa suposta “transparência imediata” da criança, mas 
não é o caso aqui, pois não estou dizendo que as crianças são 
boas, tampouco que sejam más – são além do bem e do mal. Assim 
é que Eros, em sua divindade, se encontra acima da Natureza – 
Eros é rigorosamente sobrenatural. “Quando é concebido como 
‘divino’, essa definição até lhe faz justiça, pois aquilo que é mais 
poderoso na psique sempre foi definido como ‘Deus’” – escreve 
Jung (2005, p. 15) em Símbolos da transformação, §98, e lemos 
posteriormente em sua autobiografia: “Significativamente o 
antigo eros é um deus, cuja divindade ultrapassa os limites do 
humano e por isso não pode ser entendido nem descrito [...], 
cuja influência se estende do céu até os abismos mais obscuros 
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do inferno” (JUNG, 2005, p. 32-33). Sua inconsequência decorre 
exatamente dessa incapacidade de olhar para mais além, tão 
cara aos “deliberativos” e “negociadores”, mas apenas para o 
imediato aqui-e-agora, sendo por isso chamada “irracionali-
dade”, ou “falta de juízo”. O tempo próprio e essencial do amor 
é, por isso, sempre o presente – seu passado não pode ser senão 
sempre presente e, seu futuro, para sempre presente, nisso residindo 
sua tão comumente atribuída eternidade; tudo o mais é, se não 
apenas ignorado, esquecido. 

O Amor, enfim, é “cego” também porque não vê o que 
nós vemos nem rebaixa seu olhar até o nosso nível; por outro 
lado, também não costumamos ver o que “ele vê” senão por 
“seus olhos”, o que, aliás, só é possível se formos suscetíveis à 
beleza – neste sentido, o amor requer “espírito”. “Eros é o deus 
que empresta aos homens os olhos de deus” (FRANCO, 2006, p. 
95). Nesse ponto, devemos concordar com o que diz Rousseau 
(1992, p. 237) no quarto livro do Emílio: “Fizeram o amor cego 
porque tem melhores olhos do que nós e vê relações de que não 
podemos perceber”. Por isso mesmo merece suspeita a relação 
entre amor e alguma capacidade de ver o verdadeiro ou alguma 
outra coisa que suponhamos compreender racionalmente... 
Vale aqui citar novamente Jung, sentença extraída do §254 de 
Psicologia em transição: “Na linguagem moderna, poderíamos 
expressar o conceito de eros como relação anímica e o de logos 
como interesse material” (JUNG, 2005, p. 34). Mas, afinal, de 
que beleza se trata, aquela com que se estabelece uma “relação 
anímica” ao invés de um “interesse material”? Isto, nenhum dos 
mitos acima tentou responder, provavelmente porque quem os 
narrava e quem os ouvia soubessem muito bem, ou, muito pelo 
contrário, como nós, muito frequentemente os confundissem.

§8. O amor como princípio universal da Natureza 
Nos mitos comentados até aqui já se pode notar as gran-

des matrizes de tudo que se pensará do amor no Ocidente, 
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tanto aquilo que consideramos valioso quanto aquilo que 
talvez devamos deixar de lado após a devida crítica. Não se 
trata de termos aí concepções certas ou erradas sobre o amor, 
mas, talvez, muito confusas, mistas, híbridas, razão pela qual 
alguma aspereza aqui e ali reflete, como um alerta, a violência 
exigida para se colocar todos esses ingredientes em uma forma 
comum. São, todavia, discursos profundos sobre aquilo que se 
encontra no imaginário e nos sentimentos populares de uma 
época, imaginário e sentimentos de que, como legados culturais, 
somos herdeiros. Como disse Plotino (2002, p. 117), “quando os 
mitos contam para nós tudo o que podem, eles permitem que 
o homem que os entendeu reúna novamente aquilo que eles 
separaram”. Em meus comentários, procurei, como continuarei 
procurando a seguir, trazer à tona algo que nos pareça mais 
familiar, a fim mesmo de que essas histórias não sejam lidas 
como meras histórias que no distante passado se contava, mas 
como representações daquilo que pensamos e sentimos ainda 
hoje, como algo que ainda tem muito a nos dizer. Não cabe a 
acusação de anacronismo; seria, em vez disso, uma cuidadosa 
ressignificação, mesmo porque não deve neste caso prevalecer 
um pretenso “rigor científico” sobre o nosso efetivo modo de 
recepção deste legado. Afinal, ele continua presente e atual 
segundo o sentido que hoje lhe conferimos. Essas mesmas 
histórias e tudo aquilo que evocam, a vida de uma cultura, foram 
desde muito cedo objeto de muitas filosofias e até de algumas 
ciências. Por isso mesmo, ganham o estatuto de introdução ao 
pensamento sobre o amor que estamos iniciando; não apenas 
ao pensamento, aliás, mas também ao sentimento. 

Como constatamos, o Eros cósmico não sobreviveu. Em 
verdade, o Eros cósmico de Hesíodo apenas faz supor uma série 
de coisas, suposições movidas por perguntas bastante refletidas 
e posteriores, tais como: Por que, afinal, o Amor é anterior a 
todos os deuses imortais? Que tipo de relações na Natureza ele 
mediaria? Há uma tendência a pensá-lo como princípio de toda 
geração, mas o próprio Hesíodo não esclarece isso. Como força 
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da natureza, reconhece-se, sim, um princípio que rege a união 
das coisas, permitindo que elas se tornem coesas e possam se 
reproduzir quando assim permitir sua constituição natural. 
Contudo, uma relativa clareza sobre isso só ocorre a partir 
de Empédocles, mesmo porque o que temos de Parmênides é 
insuficiente e o que encontramos em Heráclito, a Harmonia, o 
encaixe das partes formando um todo, não parece se referir à 
mesma coisa. Na verdade, é por intermédio do mito tardio sobre 
Anteros que a contribuição de Heráclito parece se verificar, 
ainda que de modo indireto. 

Justiça feita a Empédocles, que anunciei como necessária 
e agora pode ser guardada, somos obrigados a convir que sua 
philotés é mesmo, antes de tudo, o princípio da concordância, 
aquilo que os físicos modernos passariam a denominar “lei 
da atração”, licenciosamente assimilada pelo misticismo con-
temporâneo. “Amizade”, aqui, é uma metáfora, assim como 
traduzir “philia” por “amor” exige cautela. Trata-se apenas da boa 
disposição de um para com outro, uma expressão de amor, mas 
que, talvez, não seja bastante para esclarecer o que é o amor, a 
não ser, é claro, para aqueles que admitem o amor como sendo 
redutível à casta benevolência, a uma virtude. O amor, visto 
como tal poder, move nossas vidas apenas de modo derivado, 
de terceira ordem. Em seu nível mais elevado, produz o kosmos; 
um nível abaixo, o conserva em harmonia; no terceiro nível, 
sim, é modelo para a vida humana, inspirando o que se costuma 
chamar “boa vontade”. Em cada um desses níveis reconhecemos 
o Amor-Caridade do Cristianismo, personificado em Jesus, o 
mais fértil solo em que se desenvolve a proposta de Empédocles, 
mas não sem mistura. Por intermédio de sua philotés, o Eros 
cósmico finalmente se traduzirá e retornará como ágape, o 
amor-amizade desinteressado, impessoal e caritativo. Aliás, tal 
impessoalidade caracteriza aquilo que é estritamente natural, 
mas também, deve-se admitir, o que é estritamente natural 
não possui nenhum caráter moral em si mesmo. Por artificial 
que seja a oposição entre o natural e o moral, consagrada pelos 
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pensadores modernos, trata-se de algo muito útil quando vemos 
os abusos do entendimento humano ao atribuir à Natureza uma 
ordem que não é inerente ao mundo, mas nele projetada pelo 
intelecto, questão que abordarei oportunamente.

Tal concepção de amor, como ágape, é o grande modelo 
do amor como transcendência, um amor cuja plena pureza 
está totalmente fora de nosso alcance, tamanhas são as limita-
ções para sua realização na vida humana. Incontáveis foram os 
filósofos – se não quase todos até o século XVIII – a encontrar 
em Deus o modelo e fonte original de todo e qualquer amor 
humano, se não o único ser capaz de amar verdadeiramente. 
Amor, aqui, é excesso, impossível a uma espécie humana carente 
por natureza. Casado com a Verdade eterna, o Amor não é (mais) 
coisa deste mundo sob o olhar dos filósofos. O mesmo vale para a 
felicidade que esse Amor deveria trazer como rebento mediante 
sua união com a Alma – o prazer autêntico. A referida mistura, 
já que é evidente que esses importantes pormenores não vêm de 
Empédocles, é fruto da primazia do platonismo no pensamento 
cristão. Platão, por meio da relativa imperfeição que atribui a 
Eros no Banquete, ao mesmo tempo o aproxima do homem e, por 
conseguinte, afasta, na mesma proporção, seu objeto. Graças a 
esta mistura, pela qual se obtém o que hoje entendemos como 
transcendência do amor e sua consequente autossuficiência, 
deriva-se toda espécie de idealismo acerca do amor como promessa 
de perpétua e inabalável felicidade, conquistável, segundo o 
Cristianismo, apenas pela fé acompanhada de ações. 

Esse desdobramento atinge uma expressão exemplar no 
século XV com Nicolau de Cusa, que escreve no livro terceiro, 
capítulo XII de A douta ignorância: “ninguém logra chegar à 
fé máxima, acima da qual não pode haver poder maior, nem 
tampouco pode chegar ao amor máximo [...] pois o máximo em 
um gênero, assim como é o limite supremo dele, é, por igual, o 
início de um gênero mais elevado” (NICOLAU DE CUSA, 2002, p. 
220) . Isto significa que o amor máximo, o amor ideal – devemos 
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admitir – é algo para além do humano na medida em que já é 
algo divino. E assim prossegue:

Da mesma maneira, o amor máximo, em sentido absoluto, 
não pode existir num amante que não seja também ao mesmo 
tempo o amado. Por isso nem a fé nem o amor máximo, em 
sentido absoluto, competiu a outro que a Jesus Cristo [...]. 
Nem pode alguém amar tanto a Cristo que ele não possa ser 
amado ainda mais, já que Cristo é o amor e a caridade e por 
isso digno de ser amado infinitamente (NICOLAU DE CUSA, 
2002, p. 220). 

Reconhece-se no fundo das palavras de Nicolau a influ-
ência do famoso argumento (sabidamente inválido) de Santo 
Anselmo sobre a existência de Deus, empregado de tal modo 
que, sob a luz da ideia transcendente de perfeição, nosso amor 
se vê reduzido perante um objeto inatingível em sua plena 
natureza quando este passa a ser o próprio Amor. Amando o 
Amor, o amante ama algo que lhe é superior; sendo esse algo 
perfeitíssimo, acima do qual nada mais há, e sabendo-se que não 
se ama o que é inferior, o Amor só pode ser apropriadamente 
amado por si mesmo – conclusão: o Amor se torna intangível 
pelo homem e exilado do mundo; se Deus ama o mundo, ama 
em verdade a si mesmo em sua obra, como o artista ama suas 
produções. O problema fundamental de tal concepção é evidente: 
sempre é possível pensar algo maior, e então a mística cristã 
postula algo acima do qual nada se pode pensar, mas isso mesmo 
é o impensável a que se dá o nome de “infinito”, de “absoluto”, 
de “transcendente”, “eterno”, “perfeito”. A lucidez de Nicolau, 
porém, ao menos lhe fez perceber que o mesmo vale para o 
mínimo, e não apenas para o máximo. Fora isso, o raciocínio 
empregado aplica a Deus e ao Amor a mesma lógica da hierarquia 
de gêneros e espécies utilizada por uma filosofia da linguagem 
para tratar das categorias, da predicação – isto é, utiliza-se a 
estrutura formal da linguagem para tratar do que não pode 
ser dito nem pensado pela linguagem (!). A metalinguagem da 
mística sobre o amor nos fecha as portas para o amor. Esta é 
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apenas uma das consequências, porém central, que veremos 
no próximo capítulo decorrerem do platonismo.

Filósofos como Platão e Aristóteles de fato elevaram sabe-
doria e felicidade de tal modo que, declaradamente, se tornaram 
bens dos deuses, tão difíceis que são de se atingir na deficitária 
vida humana. Desde Platão, o amor é dividido em dois: o do 
corpo e o da alma. Desde o Cristianismo, esse amor-amizade é 
também dividido entre a ágape piedosa e a philia comum. Assim 
também surgem tanto as concepções de amor como abnegação 
de si e em função de outro, na medida em que se condena desejos 
mundanos, quanto de amor como comunhão, na medida em 
que, à luz do amor como “força unitiva”, o amor é pensado 
como promotor de uma união definitiva e incondicional ao 
que há de mais elevado em vista de elevar-se a si mesmo. Não 
é sem razão, portanto, que Nietzsche, no §168 de Além do bem e 
do mal, avança a acusação: “O cristianismo deu a Eros veneno 
para beber – ele não morreu, é verdade, mas degenerou em 
Vício” (NIETZSCHE, 1996, p. 82). De fato, tal envenenamento já 
se mostra no segundo século da Era Cristã, quando, na prosa 
de Apuleio, Eros, ou Cupido, se torna um verdadeiro monstro. 
Considerando que a maldição lançada pela deusa da Beleza 
contra Psyché se realiza, fato confirmado pelo oráculo de Apolo 
transcrito mais adiante, vemos que é ao deus do Amor que 
cabe a seguinte descrição, para a autêntica tragédia de sua 
mãe: “que ela caia em desesperado amor pela mais miserável 
criatura viva, a mais pobre, a mais trapaceira, e mais vil, que 
em todo o mundo nenhuma outra de semelhante baixeza possa 
ser encontrada” (APULEIO, 1922, p. 190-191)12.

De todo modo, é na rica representação do Eros impetuoso, o 
amor-loucura, que Platão se inspira e é nele que é feita a partição. 
O próprio amor-caridade do Cristianismo se alimenta dessa louca 
extravagância que é o excesso da divina graça criadora da vida, 

12 A narrativa encontra-se no Livro IV, §31. V. tb. §33: Apolo refere-se 
a ele como “víbora feroz e cruel”.
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e assim se uniram eros, philia e ágape em uma única “experiência 
autêntica”. Tendo acabado de esboçar as linhas gerais de seu 
“lado nobre” e transcendente – que inclui a casta comunhão e 
nesta castidade encontramos a abnegação, o domínio sobre as 
paixões mediante uma loucura divinamente inspirada, do que se 
obtém o bastar a si mesmo –, podemos passar ao “lado vulgar” 
do amor como princípio universal da Natureza. 

Como ímpeto apaixonado por coisas do mundo, sempre 
transitórias, entregue aos caprichos do momento, nesse Eros 
se radica todo princípio de prazer e, portanto, Freud à parte, 
tudo aquilo que se sedimentou no pensamento ocidental como 
“cegueira” da alma diante do que “realmente tem valor”. Na 
louca e insaciável busca por satisfação, que jamais haverá de 
se obter de modo durável nesta vida, neste mundo, sendo por 
isso condenável e tida por inútil, esse “amor” decepciona por 
jamais cumprir o que promete: uma felicidade perene. O mal-estar 
na civilização é uma obra na qual Freud trata disso de modo 
privilegiado, com especial destaque no quarto capítulo, de onde 
podemos extrair o seguinte:

Afirmamos que a descoberta de que o amor sexual (genital) 
proporciona ao indivíduo as mais fortes vivências de satis-
fação, dá-lhe realmente o protótipo de toda felicidade, deve 
tê-lo feito continuar a busca da satisfação vital no terreno 
das relações sexuais, colocando o erotismo genital no centro 
da vida. Prosseguimos dizendo que assim ele se torna depen-
dente, de maneira preocupante, de uma parte do mundo 
exterior, ou seja, do objeto amoroso escolhido, e fica exposto 
ao sofrimento máximo, quando é por este desprezado ou o 
perde graças à morte ou à infidelidade. Por causa disso, os 
sábios de todas as épocas desaconselharam enfaticamente 
esse caminho; não obstante, ele jamais deixou de atrair um 
grande número de seres humanos.
Uma pequena minoria pode, devido à sua constituição, achar 
a felicidade pela via do amor, mas isso requer vastas alte-
rações psíquicas da função amorosa. Tais pessoas se fazem 
independentes da concordância do objeto, ao deslocar o peso 
maior de ser amado para amar; elas protegem-se da perda 
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do objeto, ao voltar seu amor igualmente para todos os indi-
víduos, e não para objetos isolados; e evitam as oscilações 
e decepções do amor genital afastando-se da meta sexual 
deste, transformando o instinto em um impulso inibido na 
meta (FREUD, 2012, p. 46-47). 

É o amor que produz as mais contagiantes alegrias e os 
mais destrutivos sofrimentos. O conformismo diante disso faz 
com que nos sintamos felizes a cada vez que encontramos prazer 
junto de algo ou alguém, e também que encontremos prazer junto 
de algo ou alguém a cada vez que nos sintamos felizes. Ou seja, 
tanto podemos pensar amar alguém ou alguma coisa que nos dá 
prazer como podemos sentir prazer no que quer que seja apenas 
porque inexplicavelmente o amamos. Não é necessário dizer que 
isso é senso comum... Tanto em um caso quanto no outro o amor 
é medido pelo prazer, e então, cessado o gozo, descobrimos que 
não era verdadeiramente amor ou passamos a pensar que não 
amamos mais, como se o amor não permitisse tristezas – crer 
nisso é, em um sentido, pura ilusão, sendo necessário esclarecer 
oportunamente também em que sentido não é. O fato é que a 
certeza do fracasso não me parece o bastante para que se exile 
o desejo – cabe, em vez disso, compreendê-lo.

Justamente por se tratar de um ímpeto para conquista 
de um prazer que jamais se esgotará, exige-se reciprocidade, 
pois, ao prazer que se tem nascido em si mesmo e se realiza 
em amar, se deseja então acrescentar o prazer de ser amado, 
o anseio de receber prazer do exterior. Tal anseio de retorno 
e reconhecimento pode ser encontrado até mesmo no amor 
cristão, cuja perspectiva de salvação pelo amor aparece sob 
o eloquente título de justiça. Dar mais do que se recebe, ou se 
julga receber, faz com que “as contas não fechem direito”, que 
o prazer se sinta diminuído ou roubado, que, afinal, não haja 
justo reconhecimento, como se amor tivesse a ver com contabili-
dade. Nesse caso, apropriando-nos do que diz Freud, podemos 
compreender que a ameaça de não ser correspondido leve ao 
deslocamento do amor para um objeto tal que, indestrutível e 
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imperecível, à custa de um sentimento concreto de ser amado, 
forneça uma “certeza” meramente intelectual de ser amado. 
Uma primeira luz que este diagnóstico lança sobre nosso modo 
usual de lidar com o amor é a de que lhe é fundamental uma 
exigência natural de obtenção de prazer e satisfação de desejos, 
ou seja, de ser amado – “a maior das pretensões”, diz Nietzsche 
(2006, p. 244) em Humano, demasiado humano, §523. Isto implica 
também que, em geral, se busca no amado, antes de tudo, um 
amante, que, enquanto fonte de satisfação, supostamente possa 
realizar nossas mais profundas expectativas, elemento também 
verificado por Nietzsche (2001, p. 186) no provocativo §272 de 
sua Gaia ciência: “O que você ama nos outros? – Minhas esperanças”.

A exigência de exclusividade não é apenas fruto do ego-
ísmo. Trata-se de uma busca por garantias de que se recebe todo 
o amor que o outro tem para dar enquanto damos tudo o que 
possuímos – uma deformidade no desejo de reciprocidade. Cabe 
fazer analogia com o ocorrido a Ananias e sua esposa no livro 
bíblico “Atos dos Apóstolos”: ao ser recebido na comunidade 
cristã, onde todos os bens deveriam ser comuns, Ananias não 
entrega tudo o que tem, de maneira que é fulminado por Deus 
diante de Pedro – afinal, recusar-se a entregar tudo o que possui 
supõe que não havia uma firme convicção de permanência na 
comunidade, mas, pelo contrário, cogitava-se a possibilidade de 
vir a abandoná-la, para o que seria necessário reservar consigo 
algo de seus recursos. Por isso é que não basta ao exclusivista, no 
caso extremo, a certeza da “fidelidade” do amado no momento 
presente; é também necessário que ninguém mais obtenha o 
bem que é “seu” de seu amado, trate-se de colegas, amigos ou 
familiares – às vezes, isso inclui os próprios filhos! É então exigido 
que o amado empenhe sua vida por completo na associação 
amorosa. Sequer as diversões do amado são toleradas em um 
nível ainda mais extremo, pois exclusivamente o amante deve 
ser não apenas o receptor dos prazeres, mas também o único a 
provocá-los no outro. O outro deve fruir exclusivamente do que o 
amante lhe dá, sendo toda dádiva tida por irrecusável como a pouca 
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comida a quem tem uma despensa vazia. Assim, a deformidade 
expressa pelo exclusivismo tende a sacrificar o amado em sua 
individualidade pela via da abnegação de si sob o pretexto de 
uma autossuficiência da união a dois que é falsa na proporção 
da exigência e da cobrança. Ora, o próprio desejo desenfreado, 
voraz e inesgotável que motiva esta loucura a contradiz! Prova 
disso é que não seja incomum o desfecho violento de casos como 
esse. Curioso ainda é que haja uma infinidade de interpretações 
religiosas que transponham semelhantes exigências de recipro-
cidade (do amado) e exclusividade (do amante) para a própria 
divindade “vaidosa”, empenhando-se de modo incansável na 
formulação de justificativas para a “vaidade divina” em detrimento 
da nossa, demasiado humana e tachada de “mesquinha” – veja-se 
o primeiro mandamento das tábuas mosaicas. 

A forma mais “pacífica” do Eros impetuoso se mostra nas 
relações cuja mediação é naturalizada. Ou seja, quando o ímpeto 
aparece sob a forma de impulso natural reconhecido – em uma 
palavra, como instinto. Exemplos simples são o amor à vida, o 
amor aos pais, o amor aos filhos (eventualmente transferido 
ou estendido para plantas e animais ou mesmo para algum 
hobby). Para cada um desses “amores”, adicionalmente, se faz 
correspondência a um instinto biologicamente determinado. 
Já Platão o reconhece no texto do Banquete. Acontece, porém, 
que “amores instintivos” não são o bastante e, por mais sólidos 
e duradouros que sejam ou pareçam ser, podem ser profunda-
mente abalados por amores não instintivos, em especial o que 
deveria ser o mais poderoso: o amor à vida. Talvez porque não 
haja valor algum naquilo que manda a natureza independente 
de nossa vontade. Diz Freud com exatidão: “Um amor que não 
escolhe parece-nos perder uma parte do seu valor, ao cometer 
injustiça com o objeto” (FREUD, 2012, p. 47).

Ademais, a Psicanálise nos oferece inumeráveis exemplos 
de conflitos e neuroses decorrentes do fato de que, ao invés de 
naturais ou instintivos, tais “amores” nos oprimem e nada têm 
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de pacíficos, mas concorrem com desejos de morte de nossos 
pais, de nossos filhos, de nós mesmos. Mas não nos detenhamos 
tanto nisso agora. Importa antes dizer que mesmo nessa forma 
aparentemente “pacífica” encontramos o desejo de reciproci-
dade e a exigência de exclusividade, sinalizando que tais amores 
não se sentem tão seguros de si – disso o ciúme e mesmo as 
disputas corriqueiras entre os pais e entre irmãos são exemplos 
suficientes e conhecidos por todos. Seu caráter relativamente 
“pacífico” tem a ver com uma certa tolerância ao caráter limitado 
da “reciprocidade” nessas relações naturalizadas. Tal relativi-
zação pode ser compreendida segundo princípios morais que 
afirmam, por exemplo, a sacralidade da vida que não pode ser 
destruída por quem não é capaz de criá-la, a respeitabilidade 
dos pais a quem se deve nossa nutrição e educação de modo a 
não nos caber fazer-lhes maiores cobranças, a obrigatoriedade 
do cuidado pelos filhos que devemos apoiar mesmo quando 
não reconhecem ou não podem compreender o bem que lhes 
fazemos. Em síntese, é justamente na condição de artifícios 
morais que eles oprimem e deformam a natureza propriamente 
dita, que impulsiona a busca por satisfação.

Assim – perdoem-me os cientistas sociais –, o ciúme não 
é um fator meramente cultural. Não envolve tanto a ideia de 
posse elaborada pelo Ocidente quanto o puro e simples desejo 
natural de satisfação, e se parece o contrário é porque, equi-
vocadamente, como veremos, o amor passa a ser vinculado à 
posse, pois todo desejo a tem de algum modo em vista, mesmo 
que em um nível pré-teórico e em um contexto cultural no qual 
a propriedade pareça ausente. A poligamia institucionalizada 
não exclui a existência de uma ordem interna que regule o 
compartilhamento do amante, sendo muito comum, por sua 
vez, que o amado seja “objeto de uso exclusivo”. A diversidade 
cultural não prova nada além de si mesma, não passando de uma 
evidência tão ingênua quanto qualquer outra. O amor não pode 
ser reduzido a casualidades ou a práticas de amar. Do mesmo 
modo – perdoem-me desta vez os psicólogos e fisiologistas –, o 
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ciúme não é uma simples desordem emocional ou desequilíbrio 
neuroquímico, a não ser que devamos tratar exclusivamente 
nesses termos nossa necessidade de prazer. O ciúme, como 
tudo o mais que tem ou parece ter alguma relação com o amor, 
eis o que defendo, está intimamente ligado ao modo como nos 
dispomos no mundo, aquilo mesmo que dirige nosso modo de 
relacionamento com o que nos cerca. Segundo o amor, tecemos 
afinidades com as coisas do mundo, afinidades às quais devemos 
dar o nome de “philia”, de “amizade”. Significa dizer, aos cien-
tistas sociais, em especial aos antropólogos, que apenas sobre 
um dado modo comum de relacionamento com um mundo, 
de acordo com o significado existencial pelo qual o mesmo se 
mostra para nós, são possíveis as mais diversas ordens sociais 
(monogâmicas, poligâmicas, endogâmicas, pederásticas etc.). 
Quando há conflitos entre as disposições particulares de um 
indivíduo e aquelas ordens sociais em que foi educado, entram 
em cena as “patologias” emocionais e psiquiátricas, que, no 
fundo, são relativas a juízos de conveniência e inconveniência dos 
comportamentos tratados como marginais.

§9. O amor na contradição de natureza e cultura 
Discordo plenamente de que o amor em geral seja social, 

histórica e culturalmente determinado, pois não parece justi-
ficável julgar o amor a partir de suas expressões. Ainda é cedo 
para discutir a tese contrária, a saber, se há ou não “amores 
instintivos”, formas “naturais” de amar e assim por diante, mas 
igualmente recuso a tese crescentemente propalada de que o 
amor seja essencialmente algo natural, isto é, biológico. Amor 
não é a sexualidade ou sua origem, tanto menos seu efeito sobre 
nós, embora possa se relacionar com o que ela suscita em nós, 
a não ser que estejamos falando apenas de um princípio da 
Natureza personificado, como Eros ou Philotés. E eis a razão 
da epígrafe a este capítulo inicial, deliberadamente abstraída 
de seu contexto: o amor é um movimento contrário à natureza, 
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residindo aí sua liberdade essencial, mas não no sentido em que 
geralmente se opõe a liberdade à natureza, como livre-arbítrio 
ou como cultura. Um dos pontos mais urgentes a se esclarecer 
nessa discussão é que o amor une o que de nenhum outro modo 
estaria unido. Isto quer dizer que o amor, sendo independente da 
natureza (como também da cultura), pode indiferentemente estar 
de acordo com ela, quando tem em vista gerar filhos (sem media-
ção tecnológica), por exemplo, ou contradizê-la. O amor – nesse 
sentido, como Eros ou Philotés – reina acima da Natureza; eis 
em que consiste seu caráter originário em um primeiro momento.

Assim, a referida ingenuidade das “evidências” culturais 
reside no fato de que somente podem ter pretensões de prova 
contra o naturalismo que se pretende refutar, ou seja, contra 
a existência de leis naturais sobre o amor, por meio de remo-
tas e excêntricas exceções. Porém, quando não se trata mais 
de defender “leis universais”, restam apenas fatos e nenhum 
conhecimento para além das informações sobre as arbitrarie-
dades de uns e outros sistemas normativos. Nesse sentido, as 
práticas de amor, com todos os seus preconceitos e legitimações, 
tradicionalismos e revoluções, têm uma importância meramente 
intelectual; menor ainda é o valor intrínseco das exceções ao 
que se tomava como regra, pois têm valor meramente relativo e 
negativo contra aquilo que contradizem. Chega a ser sublime a 
verdade expressa no aparente paradoxo do dito popular segundo 
o qual “a exceção confirma a regra” – afinal, só pode haver 
exceções quando se admite a regra geral! As noções de regra e 
exceção são tão interdependentes que uma só tem sentido em 
relação à outra. Na ausência de uma regra, a que diria respeito a 
suposta “exceção” se não a alguma espécie de padrão reconhe-
cido como tal? A propósito, esse dito popular tende a ser mal 
entendido: seu significado correto é que as exceções confirmam 
que uma regra que não dê conta delas é universalmente falsa, ou 
seja, trata-se de uma prova negativa da falsidade da regra pela 
via de sua refutação lógica. Isto quer dizer que o apelo oculto 
das Ciências Sociais à Lógica não serve como prova positiva de 
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suas teses, mesmo porque tais provas não existem em ciência 
alguma, à exceção daquelas que tenham objetos meramente 
formais e, portanto, meramente aproximativas da realidade.

É necessário aceitar, contudo, que em diferentes momen-
tos da história e em diferentes lugares do planeta as coisas 
se deem de maneira a cada vez diferente. Nenhum filósofo 
jamais o negou e a querela só faz sentido se opusermos o que 
as coisas são de fato ao que elas supostamente deveriam ser. O 
discurso geralmente vazio da diversidade cultural tem como 
única e exclusiva inimiga a pretensão de se erigir uma Moralidade 
Universal, o que se torna um completo contrassenso a partir do 
momento em que nos damos conta de que aquele discurso se 
apoia precisamente em uma moral universal que dita a tolerân-
cia, o respeito mútuo, o direito de autodeterminação e assim por 
diante. Assim como, aqui, em pleno início do século XXI, ouso e 
abuso em extrair tantas coisas de um pequeníssimo punhado de 
mitos que, neles mesmos, nada explicam, nada refletem, nada 
comparam com a “realidade humana”, cada época produziu suas 
próprias representações, desde o mais vulgar ao mais genial 
de seus espíritos. Porém, o mais importante é, em primeiro 
lugar, levantar a possibilidade de que tudo quanto se pensou e 
sentiu já tenha sido de algum modo antevisto nos mitos sobre 
os quais se assentou a cultura ocidental, tornando-se sempre 
implícitos seus oráculos naquilo a que os filósofos se dedicariam 
a impor a ordem da razão. Nesse sentido, satisfaz reconhecer 
nessas primeiras fontes uma espécie de origem comum de 
representações do amor tão bem conhecidas por todos nós, 
ainda que não tenhamos o hábito de refletir sobre elas. Uma 
delas, porém, escapa totalmente, mesmo porque, essencialmente 
moderna, romântica, é muito posterior, talvez nova demais: o 
amor como escolha pessoal. Que modo seria este de vivenciar o 
mundo que produziu este último mito.

Sobre esta forma de se conceber o amor, que certamente 
causa estranhamento à primeira vista a quem crê no amor 
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súbito, romanticamente ou não, poderemos constatar que tal-
vez seja a mais familiar de todas hoje em dia. Por isso mesmo, 
acredito ser esta a concepção mais difícil de comentar – não 
que haja dificuldades em torná-la evidente como mito; difíceis 
de aceitar são suas consequências. Uma primeira pista é: cos-
tuma-se acreditar que, se não nos apaixonamos por vontade 
própria e tampouco deixamos de amar por vontade própria, 
está em nosso pleno poder escolher buscar a felicidade ou nos 
mantermos em uma situação infeliz. Essa convicção, por mais 
obscurecida que esteja no coração do amante, como se costuma 
notar, é lugar-comum nos “conselhos de amigos”, além de ser um 
dos produtos do racionalismo grego. Trata-se de uma complexa 
mistura de concepções desiludidas do amor e inflamadas, como 
deveremos ver, pelo espírito libertariamente individualista 
do humanismo iluminista, cuja síntese é o chamado amor-ro-
mântico. Não que, como uma exceção, esse tipo de amor seja 
historicamente determinado, mas que, pelo contrário, a pró-
pria história e o amor em certa época representado exprimem 
um modo bastante peculiar e resistente de como passamos a 
entender a vontade. Nesse mundo dessacralizado, o amor não 
é mais despertado por algum gênio benévolo ou maligno, mas 
por algo íntimo ao amante a que ele denomina vontade, um 
querer que ele se julga no direito de defender a todo custo, pois 
aí, nessa pretensa liberdade de escolher seu próprio destino, 
reside o que o diferencia, o que o torna único – um indivíduo, 
uma pessoa. Dar provas de amor significa dar provas de si mesmo, 
de sua própria dignidade como pessoa livre. 

O amor romântico, ao contrário de ser determinado por 
uma cultura, cultura que o representa e exalta na literatura, 
na pintura, na música, no teatro, é na verdade a rebelião do 
indivíduo que se autoafirma contra as convenções, contra o 
rebanho popular e contra a etiqueta aristocrática, buscando 
uma forma nova de nobreza, e isso novamente em nome da 
Natureza, ou, melhor dizendo, de sua “liberdade natural”. Os 
valores românticos buscam um lugar ao sol entre a delicadeza 
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superficial de uma minoria decadente e a grosseria incontor-
nável das massas dedicadas a subir na vida – no romantismo 
se concebe o sonho de uma vida do espírito, uma vida que 
permita dar vazão à intimidade, aos segredos e mistérios do 
coração atormentado, como a idealizações e exaltações de 
modos de vida rural ou bucólico. Se, como também defendo, 
amor é liberdade, e tal relação já se vê em Platão, essa liberdade 
chega, todavia, a ser contraditória ao que se convencionou 
chamar “liberdade de amar”. Deverá, então, ser pensado em 
que sentido essa liberdade, na medida em que busca se opor 
às determinações naturais, ao que nos ditariam os instintos, 
ou às convenções sociais, paradoxalmente, nessa inversão de 
valores, termina lhes dando as mãos sob algum aspecto.

Importante dizer que essa última concepção de amor, 
quando excessivamente racionalizada, convertida em ques-
tão político-ideológica, vem se impor sobre o amor romântico, 
fundamentalmente sentimental. O amor romântico, expressão 
última do Eros impetuoso, adoecido e em luta por sobrevivência, 
tende a produzir infelicidade pelo caráter excessivamente ideal 
da felicidade que almeja – seus amores prediletos são os “amores 
impossíveis”, aos quais se dedica de maneira inconformada, mas 
com obstinação. O amor romântico, longe de querer buscar a 
felicidade onde quer que esteja, migrando de um lado para o outro 
a seu bel-prazer, ainda quer conservar uma “liberdade natural” 
segundo a qual temos garantido o direito de nos abandonarmos 
corajosamente à brisa suave de nossos sentimentos, a despeito de 
todas as tormentas (e tormentos) que se seguem. O amor assim 
pensado é considerado tão puro que basta senti-lo para que se 
obtenha a redenção. O amor assim pensado só acontece na vida 
de afortunados e uma única vez, pois só se pode senti-lo pelo 
par perfeito, pela “outra metade da laranja”, que é única e, por 
isso, vale nossa vida, pois não encontrá-la ou perdê-la significa 
estar privado da única chance de ser feliz. Eis um dos sentidos 
da expectativa pelo “primeiro amor”, bem como da tragédia 
que representa sua frustração, à parte as inquietas curiosidades 
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que sempre vêm junto com essa espera. Aliás, a busca por essa 
“outra metade” é pela primeira vez referida em Platão por meio 
do discurso de Aristófanes no Banquete. Mais uma vez, vemos 
Platão ligado a “felicidades impossíveis”, a partir do que temos 
a equivocada noção de “amor platônico”. 

Enfim, o amor romântico inspira tragédias, de Shakespeare 
(avant la lettre) a Wagner, passando por Goethe. Mas, se lemos o 
mito contado por Platão pela boca de Aristófanes (e nele acredi-
tamos), essa busca pela outra metade deve ser também instintiva 
e, portanto, pré-determinada. Aliás, o amor romântico traz 
consigo, mais do que qualquer outro, o modelo do amor como 
força unitiva, conformadora, harmonizante, capaz de resgatar 
o paraíso perdido, ressentindo-se, porém, da impossibilidade 
de realização. O amor pós-romântico, por sua vez, quer nascer 
de um livre-arbítrio, acomodar o parceiro a projetos de vida, é 
combativo e imanente, “realista” e “razoável”. Por sua própria 
perfeição, o amor romântico nasce no mundo, mas como forma 
de transcendê-lo por seu próprio mérito, o que não deixa de 
ser uma feliz e bela resposta ao amor-caridade que não visa 
a ninguém em particular, um sublime elogio da capacidade 
humana de amar em vez de uma mitologia ingênua sobre a 
possibilidade de termos paz na terra. Menosprezar o roman-
tismo significa perder de vista um novo valor que se afirma. 
Podemos recorrer ao que escreve Simmel em seu “Indivíduo 
e sociedade nas visões de vida dos séculos XVIII e XIX (um 
exemplo de sociologia filosófica)”, conforme citado por Franco 
(1989, p. 18): “Ninguém mais do que os românticos experimen-
tou o ritmo interior da incomparabilidade, da reivindicação 
específica, da aguda diferenciação do elemento único, que o 
novo individualismo também vê no elemento social, entre os 
componentes da sociedade”; “o indivíduo busca seu self, como 
se ele não o tivesse ainda encontrado, mas, ao mesmo tempo, 
com a certeza de que este self é seu único ponto fixo [...] mas 
não que o indivíduo não mais seja capaz de encontrá-lo em 
qualquer coisa externa a ele mesmo”.
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Entretanto, o romantismo não saiu vitorioso sobre seu 
contemporâneo: o preexistente racionalismo iluminista. Ser 
romântico se torna belo e aprazível nas artes; na “vida real”, é 
coisa naïve, quase vergonhosa em certos círculos e muito inconve-
niente para a maior parte de nossas ocupações sociais. Como via 
de fuga, na certeza da desilusão amorosa, torna-se mais “fácil” 
e “administrável” o amor racionalizado, cujo vazio faz com que 
algum preenchimento seja mais e mais buscado em alguma fé 
religiosa. Na proporção em que o amor se torna algo em que não 
mais se crê como pertencente a este mundo, muitos voltam suas 
esperanças para o outro mundo. A perda da fé no amor entre os 
homens, em meio aos quais a gente se contenta com pequenas 
amostras, para não dizer migalhas dormidas – segundo a ins-
pirada metáfora de Cazuza em “Maior abandonado” –, conduz, 
graças à importância essencial que continua desassumidamente 
tendo o amor, a um ressurgimento do sentimento religioso em 
plena Era tecnológica, cheia de ocupações, rapidez e, portanto, 
falta de tempo (para o outro e para si). Ao contrário do que 
muitos pensam, não há a menor contradição nisto! Apenas se 
busca encontrar nos céus o que não se acha na terra e já parece 
inútil procurar. Não que isso reduza, menospreze o sentimento 
religioso, mas sim, que sua noticiada efervescência não deixa 
de ser sintoma de algo mais profundo, existencialmente signi-
ficativo, e que não deixa de ser obra do próprio homem no uso 
mais hipertrofiado de sua racionalidade. Diagnóstico análogo se 
aplica ao modismo da autoajuda: cada vez mais se procura quem 
ensine autoajuda, justamente quem não consegue encontrar 
sequer quem o ajude – quem mais seria além de um verdadeiro 
amigo. Há, pois, um excesso de eros, uma carência de philia; tanto 
ímpeto quanto pouca receptividade, como naquela canção “Não 
me conte seus problemas”, algo que só poderia aparecer em vozes 
que cantam os ímpetos do momento. 

Por distintos que sejam, aparentemente opostos, amor 
romântico e pós-romântico são irmãos – intelectualizadas encar-
nações de Eros e Anteros, respectivamente. Após a ascensão, a 
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queda. E quanto à questão de seu surgimento historicamente 
determinado, em pleno Iluminismo, preliminarmente se arris-
caria atribuir um mesmo sentido existencial (e não apenas 
psicológico) que inadvertidamente emergia à consciência daquela 
época: a solidão. Não apenas o amor ganha relevo no período; 
também o tédio13. Não que de fato isso fosse algo novo, mas 
que estava em mero estado latente até que viesse à luz graças 
a séculos de interiorização que levaram o homem ocidental a, 
finalmente, ver-se coagido a confrontar a si mesmo e ter des-
cortinado diante dos olhos de sua alma o abismo inesgotável de 
sua intimidade até então despercebida e negligenciada. Assim, 
mais correto seria dizer que o amor produz cultura e natureza, 
contradizendo-as, não o contrário... Aliás, dicotomias à parte, a 
cultura pertence à nossa natureza e, quanto ao amor, segundo 
me parece, encontra-se, pelo menos, um degrau mais acima.

§10. Entre mito e filosofia 
Veremos que o amor adquire centralidade em dois 

momentos muito distintos da história ocidental. O primeiro na 
Grécia Clássica – aqui, está subordinado à relevância de outros 
temas com os quais deve se relacionar, como o bem e a beleza, 
projeto a que darão continuidade os medievais. O segundo na 
Modernidade – aqui, sim, é repensado e feito particularmente 
pertinente. O fenômeno do Romantismo indica que o amor 
humano deve ser redimensionado. Sua deficiência reside na 
insistência na velha tradição erótica, com a peculiaridade de 
extrair beleza de seu lado perverso, de modo que o amor prota-
goniza tragédias modernas como seria impensável nas tragédias 
antigas. Por outro lado, aponta para algo além do erotismo... 
Não se sabe de início para o que. O que haveremos de constatar 
é que nenhuma das mais consagradas palavras antigas, gregas 
ou latinas, podem dar conta da essência do amor, o que indica 

13 Sobre o tédio e seu caráter fundamentalmente moderno, ver o livro 
de Lars Svendsen (2006), Filosofia do tédio.
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que uma experiência existencialmente solitária do amor não fora 
feita antes do Romantismo, e, antes que fosse adequadamente 
compreendida, foi obscurecida pelo recrudescimento do racio-
nalismo. Por sua vez, é justamente observando aquilo que o 
racionalismo bloqueia que podemos encontrar o caminho para 
uma compreensão mais adequada do amor, como que realizando 
um processo químico de sublimação. Parece-me que se deve 
buscar o amor naquilo pelo que damos sentido a nós mesmos, 
não como aquilo que, vindo de fora, nos diz o que somos e para 
onde devemos nos dirigir. Para que isso se evidencie é que nos 
demoraremos nos próximos capítulos.

De imediato, a essa altura, parece insuficiente uma classifi-
cação como a de Schoepflin (2004), que separa as teses filosóficas 
sobre o amor entre aquelas que defendem sua existência e aquelas 
que a negam, subdividindo as primeiras entre as que enfatizam 
sua imanência, ou dimensão humana, ou sua transcendência, 
ou dimensão divina. Tal distinção é de interesse meramente 
acadêmico, se não exclusivamente teológico, mas cabe men-
cioná-la aqui a título de exemplo, pois é bastante expressiva 
do que também pensa o senso comum. O mesmo vale para as 
noções de liberdade e obrigação que se formulam no contexto 
dessas teses. Aliás, quando digo que este não é um livro para 
filósofos, também pretendo evitar classificações academicistas, 
interessando-me antes por identificar representações do amor 
e refletir sobre elas, sempre com o cuidado de não misturá-las, 
tratando discursos sobre virtude, sexualidade, fé etc. como se 
fossem sempre sobre o mesmo amor, como fazem Lancelin e 
Lemonnier (2009), ainda acrescentando sem muito critério em 
seu livro anedotas e informações “curiosas” sobre a vida privada 
dos filósofos selecionados. Na verdade, Schoepflin, à primeira 
vista mais acadêmico, também pode ter sua classificação assim 
interpretada: filósofos que defendem a existência do amor, seja 
pela fé, seja pela virtude, e outros que dizem haver apenas desejo 
sexual. Acontece que, antes de tudo, isso não dá certo. Os próprios 
excertos que reúne em seu livro testemunham que não se pode, 
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ao menos nas boas filosofias, reduzir o pensamento a esta ou 
àquela categoria. Uma filosofia que trate da vida deve dar conta 
de suas múltiplas dimensões, ainda que de maneira irregular, 
desigual ou mesmo insatisfatória.

Portanto, sem a pretensão de separar as diferentes doutri-
nas filosóficas sobre o amor em classes, procurei, ao contrário, 
identificar com o que o amor mais intimamente aparece rela-
cionado, e daí formei os grupos, mas por uma mera questão de 
organização expositiva. Quanto à ordem histórica em que quase 
sempre se sucedem tais doutrinas em minha exposição, deve-se 
notar que isto testemunha a alteração da visão de mundo que 
caracteriza a ruptura entre mundo antigo e mundo moderno, 
bem como entre este último e o mundo contemporâneo, sem 
precisar mencionar a tendência dos pensadores a repensar o 
já pensado, o que faz com que suas ideias recorram a ideias 
mais antigas. Por isso mesmo os mitos foram apresentados em 
separado e a título introdutório, tanto por seu caráter amplo e 
vago como por serem mais determinantes e referenciais do que 
propriamente pertencentes às doutrinas discutidas a seguir. 
Os mitos são como pré-requisitos para adentrarmos ao tema, 
modelos do imaginário, sendo injusto forçá-los para o interior 
das várias filosofias que procuram se constituir à sua revelia 
(sem o conseguir!), não se podendo, todavia, excluí-los do âmbito 
da Filosofia. Quanto às obras filosóficas a que me remeterei, 
em número bastante limitado se comparado à envergadura 
do problema, muitos são os aspectos e particularidades que, 
embora considerados explícita ou implicitamente, não poderão 
ser tematizados em detalhe. Mantendo a atenção voltada para o 
que mais diretamente nos interessa neste livro, procurar-se-á, 
ao mesmo tempo, não cometer injustiças contra pensadores e 
suas obras ou pecar por superficialidade no seu tratamento, 
o que, sem dúvida, poderá trazer dificuldades aqui e ali na 
mesma proporção em que as variadas ideias filosóficas sobre 
o amor não podem ser absolutamente destacadas do contexto 
doutrinário em que foram formuladas.
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CAPÍTULO 2:  
AMOR E BELEZA 

De fato, sem o vinho onde 
haveria amor?

Que encanto restaria aos 
homens infelizes?

(Eurípides. As bacantes, v. 1025-6) 

E por esta razão o vinho 
inclina os homens a amar,

e com correção Dioniso e Afrodite 
são associados entre si...

([pseudo]Aristóteles. Problemas, 
XXX.1, 953 b 31-33) 

... uma das coisas mais 
belas é a sabedoria,

e o amor é amor pelo belo, 
de modo que é forçoso o 

Amor ser filósofo...
(Platão. Banquete, 204 b)

§11. A metade perdida 
Não só de Eros ou Afrodite vive o amor. Assim como Apolo, 
deus solar da retidão e da ordem, inspira o amor da sabedoria 
e da beleza, atributos seus, Dioniso, o “novo deus”, e seu culto, 
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que se tornou tão popular na Antiguidade mais recente junto 
ao povo grego, tem sua parte no amor e sua característica 
embriaguez. Dioniso, deus do vinho, vinculado ao delírio e seus 
perigos, presenteia os homens com o néctar que, segundo os 
versos de Eurípides na epígrafe, tem o poder de instilar o amor 
e, assim, pela alegria, apaziguar os sofrimentos: o vinho alegra 
o coração dos homens, conforme diz uma máxima antiga. São 
justamente os efeitos dessa alegria que servem de cenário e 
inspiração para a dramatização que encontramos no Banquete, 
de Platão – os personagens principais, exceto Sócrates, estão 
de ressaca, enquanto Alcibíades, chegado tardiamente, ainda 
bebe muito. Carregados pelo vinho, os personagens de Platão 
decidem se suceder uns aos outros em elogios ao amor que 
se mostram cada vez mais elevados, dando-lhe uma voz que, 
segundo Fedro, ainda não teria sido adequadamente expressa 
pelos poetas, muito embora, conforme lembra Franco (2008, p. 
63), houvesse escritos sobre o amor na época. 

Destaco, em primeiro lugar, como curiosidade (e algo mais 
do que isso), o discurso do cômico Aristófanes, que dá origem à 
ideia de que o amor se funda na busca por uma metade perdida. 
O mito, que se tornou muito popular desde o Renascimento 
mediante a tradução e o comentário publicados por Marsilio 
Ficino, inspirou a canção “The origin of love”, de Stephen Trask, 
que, no premiado filme de John Cameron Mitchell, Hedwig and the 
angry inch (2001), receberia uma bela animação de Emily Hubley.

Conservador, o Aristófanes de Platão conta que os huma-
nos, originalmente felizes, foram divididos ao meio como puni-
ção por terem se rebelado contra os deuses. De fato, é uma 
verdade que os seres humanos, quando felizes, não apenas 
tendam a negligenciar o que está acima deles como também, 
muito comumente, se sintam superiores a todo o resto e até 
mesmo invencíveis. A paixão extremada encoraja a confiança 
na vitória contra tudo e contra todos. A união com o amado, 
afinal, não deixa de inspirar aquela arrogante segurança de si, do 
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mesmo modo que a perda de um traz consigo a desorientadora 
perda da outra. De acordo com o mito, a separação os tornou 
infelizes, ansiosos por recuperar a unidade perdida mediante 
o encontro e a fusão com sua “cara-metade”, tão difícil de 
procurar e reconhecer em meio a tamanha multidão. Em seu 
discurso também, diferente dos demais que o precederam, o 
elogio da pederastia não parece sincero; talvez até carregue um 
forte cinismo, uma crítica mordaz à cultura e aos valores de 
seu tempo, especialmente no que diz respeito à elite política. 

Não deixa de ser profunda a “psicologia” de Aristófanes, 
tanto quanto promissor foi seu futuro em nosso imaginário: 
sempre que pensamos ter encontrado a metade que nos com-
pleta, que só pode ser uma, procuramos nos unir a ela, e qual 
não é nossa decepção ao percebermos que aquela metade não 
é a “nossa”, que não se encaixa com perfeição, qual não é nosso 
desespero, por outro lado, se o reconhecimento acontece, mas 
a união é inviável? Movidos por essa busca ansiosa, imedia-
tamente sentimos o desconforto que nos empurra para uma 
próxima tentativa, e assim ao infinito, consumindo energias e a 
própria fé no utópico encontro. Sua utopia é a unidade perfeita 
que tanto nos torna desatentos com relação a todo o resto! 
Por essa razão, como no episódio bíblico da Torre de Babel, os 
humanos uma vez dispersos se voltam para si mesmos e seus 
próprios negócios deixando a divindade em paz, desistindo da 
empreitada de alcançar os céus. 

Ao mesmo tempo em que o discurso de Aristófanes nos 
explica a irrefreável, insaciável e conturbada sede do desejo, nos 
ilude com a esperança de sua satisfação, com a ambígua promessa 
do amor predestinado, “escrito nas estrelas”. Assim é. A cínica 
ironia paradoxal do quadro por ele pintado dá a entender que a 
única saída para a ansiedade consiste em sucumbir a cada vez a 
um desejo sem saída e sem recompensa, sempre às voltas com 
uma promessa cuja realização parece das mais improváveis. A 
esperança, que prontamente dá as mãos ao desejo, aprofunda 
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seu malefício, transforma-o em obstinação – o último dos males 
contidos na caixa trazida por Pandora só surte efeito na medida 
em que é conservado no interior, enquanto que, deixado escapar, 
se produziria a resignação heroica em face da fatalidade. “Zeus 
quis que os homens, por mais torturados que fossem pelos outros 
males, não rejeitassem a vida, mas continuassem a se deixar 
torturar. Para isso lhes deu a esperança: ela é na verdade o pior 
dos males, pois prolonga o suplício dos homens” (NIETZSCHE, 
2006, p. 60, §71). Afinal, a esperança move as preces dos homens, 
necessárias ao império dos deuses. O tema é retomado por 
Nietzsche no §23 de O Anticristo: 

A poderosa esperança é um estimulante bem maior da vida do 
que alguma felicidade que realmente ocorra. Os que sofrem 
têm de ser mantidos por uma esperança que não pode ser 
contrariada por nenhuma realidade – que não é terminada 
com sua realização: uma esperança de além. (Justamente 
por essa capacidade de manter os infelizes à espera é que 
os gregos consideravam a esperança o mal entre os males, o 
mal realmente insidioso: ele permaneceu na caixa dos males.) 
(NIETZSCHE, 2012, p. 46). 

Nos versos de Manuel Bandeira (1996, p. 130-131), “Ao 
nosso ouvido, embaladora,/ A ama de todos os mortais,/ A espe-
rança prometedora,/ Segreda coisas irreais.// [...] A vida assim 
nos afeiçoa,/ Prende. Antes fosse toda fel!/ Que ao se mostrar 
às vezes boa,/ Ela requinta em ser cruel...”. Assim também se 
pode ler as palavras dadas por Goethe ao Criador no “Prólogo 
no Céu” de seu Fausto: “O humano afã tende a afrouxar ligeiro,/ 
Soçobra em breve em integral repouso;/ Aduzo-lhe por isso o 
companheiro/ Que como diabo influi e incita, laborioso” (v. 
340-3) (GOETHE, 2011, Vol. I, p. 53).

Eis, na verdade, a irremediável infelicidade da vida humana, 
radicada no esperançoso anseio de uma perfeição cuja existência 
sequer é comprovada, cuja possibilidade de experimentarmos 
parece tão remota, muito embora tampouco se possa verificar 
sua impossibilidade ou inverdade – provavelmente a esperança 
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tire daí mesmo sua força. Não é, aliás, sem importância que Platão 
coloque palavras de esperança, citando Píndaro, justamente na 
boca do velho Céfalo, no primeiro livro da República (331 a), e 
nos seguintes termos: como o que “governa, mais que tudo, os 
espíritos vacilantes dos mortais”. Também afirma Nietzsche, 
mais uma vez, no §38 de Aurora, que “os gregos [...] viam-na como 
cega e pérfida”, ao invés de “acreditar na esperança como uma 
virtude” (NIETZSCHE, 2004, p. 37).

O mito filosófico inaugural atribuído a Aristófanes como 
que antecipa o desafortunado destino dos amores ideais. É como 
se estivéssemos condenados à prostração diante de alguns 
bilhões de minúsculas peças quase indistinguíveis de um quebra-
cabeça que sequer podemos saber se está completo ou quanto 
de seu conjunto original se extraviou no irrefreável fluxo do 
tempo. A população do planeta gira em torno dos sete bilhões, 
o que significa tantas quantas metades em meio às quais e em 
qualquer lugar pode estar (ou não!) a nossa única, destinada 
exclusivamente a nós como nós a ela, especialmente porque 
tal metade pode ser do mesmo sexo ou não. Por onde começar? 
Muita gente hoje em dia joga seu perfil na Internet, em várias 
redes ao mesmo tempo, e fica aguardando... Triste solidão em 
tempo de multidão...

Só de pensar, isso causa imenso desânimo e a certeza de 
que, nessa comédia, não há nada de engraçado, sem mencionar 
que qualquer exigência de adequação a alguém aparece como 
sintoma de que, ali, não há de se esperar felicidade. O amor 
como adequação é taxativamente negado. A obstinação nos 
deixa cegamente egoístas pela crença de que o par perfeito 
é o único capaz de nos compreender plenamente e de fazer 
justiça a nosso amor. O amor, portanto, só é possível entre 
partes de um mesmo todo. No amor, o que se busca a cada vez 
é o reconhecimento, a identidade, não o outro de si mesmo, mas 
o si mesmo no outro. Muito comum é desejar encontrar no 
outro um mero reflexo de si mesmo, poder dizer “eu também” a 
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tudo que o outro pensa e sente e, em contrapartida, ser por ele 
antecipado e satisfeito, como se não fosse realmente frustrante 
não ter nada mais com que se surpreender além da profusão 
de “coincidências”. Na verdade, o que primeiro excita em tais 
“coincidências” é precisamente, tornado banal, corriqueiro, 
finalmente aborrece. A comicidade reside, na verdade, em 
parte, no grotesco retrato daqueles que caem na devassidão 
enquanto procuram apenas a si mesmos. Análoga é a crença 
em “almas gêmeas”, representada de modo bastante perverso 
no filme Heavenly creatures, de Peter Jackson (1994), baseado em 
fatos reais, onde vemos não haver limites para o empenho em 
se preservar uma união dessa natureza. No entanto, trata-se 
da simples obstinação em ser completado por si mesmo, pois 
em tal familiaridade é que comumente encontramos a cômoda 
tranquilidade, não no estranhamento que sempre nos aflige. 
Não saber o que esperar dos outros nos tortura, como se acaso 
fôssemos capazes de saber o que esperar de nós mesmos – quem 
nunca se surpreendeu consigo próprio?

A coisa vai ainda mais longe se nos damos conta de que o 
tal encaixe das metades dispersas se dá pelo sexo. Eis a natureza 
da comunhão, lembrando que a deusa Harmonia, cujo nome 
significa precisamente “encaixe”, é filha de Afrodite... Quanto 
à felicidade em questão, que seria se não o gozo ininterrupto? 
Acontece que, em nossa atual condição, o normal é que o prazer 
seja não apenas finito, mas brevíssimo. Como nos diz Badiou 
(BADIOU; TRUONG, 2011, p. 28-29.), “a sexualidade, por magnífica 
que seja, e ela pode sê-lo, termina em uma espécie de vazio”, 
“razão pela qual ela está sob a lei da repetição: é a cada vez 
necessário recomeçar. Todos os dias, quando se é jovem!”. Mas 
“o amor”, prossegue ele, “seria a ideia de que algo se demora 
nesse vazio, de que os amantes são ligados por outra coisa que 
não essa ligação que não existe”. Muitas vezes, afinal, o prazer 
suscita um deleite mais duradouro em que se frui de um longo 
abraço que termina em profundo sono. Nesse abraço adormecido 
de plena saciedade, que então parece sem fim, do qual não se 
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espera despertar jamais – pois, além da felicidade, nada mais se 
quer –, reconheço o sentido das lindas palavras de Marguerite 
Yourcenar em seu livro Feux, dedicado a figuras gregas do amor: 
“Em teus braços, eu só podia morrer”. Eis o máximo que se 
costuma obter pelo amor sexual, o prazer máximo distendido 
ao máximo, mas que precisa sempre recomeçar do zero até que 
se cumpra, por um feliz acaso, a utopia. Não sobreviver ao amor 
– por conseguinte, ao amado – pode ser nossa única chance! 

Chega a ser perturbador tentar imaginar o estado em que 
nos encontraríamos se nos acontecesse de vivenciar o êxtase 
contínuo, aquele abraço que jamais se desenlaça, aquele encaixe 
definitivo, mas essa é a ideia que se pode fazer da tal felicidade 
a que, à primeira vista, se refere o Aristófanes de Platão – seria 
o puro delírio dionisíaco, a embriaguez absoluta. Enquanto isso 
não ocorre, porém, vive-se viciosamente a perseguição dos 
breves momentos de prazer que, por sua própria brevidade, se 
convertem nas esparsas moedas do tesouro possível, as quais 
nos inspiram todo tipo de usura e ganância justamente por 
seu baixo valor aquisitivo. Há quem procure experimentar um 
vislumbre da utopia usando das técnicas mais curiosas, que 
podem incluir desde o uso de drogas e instrumentos vários 
até estrangulamentos no momento do orgasmo – tudo para 
intensificá-lo e torná-lo persistente, ou mesmo permanente 
visto que o desfecho fatal muitas vezes é procurado e se dá de 
fato. Contudo, o que se obtém não é senão a demora do vazio, 
não daquela “outra coisa” que eventualmente habita ou pode 
habitar esse vazio.

É possível que se oculte nesse mito uma crítica à promis-
cuidade em sua ânsia por prazer sexual, mas o mito também faz 
lembrar a singela busca do príncipe por sua Cinderela dispondo 
apenas de um sapatinho mágico que, criado sob medida para 
ela, não pode caber senão em um único pé, como uma chave que 
permite encontrar a única porta que leva à felicidade mesmo 
que a busquemos em meio à mais profunda escuridão. Fora 
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os mitos e lendas, a verdade é que muitos concebem o amor 
verdadeiro como esse perfeito encaixe, essa perfeita corres-
pondência pela qual dois se tornam um – trata-se, enfim, de 
uma variedade da concepção de amor como força unitiva, pela 
qual dois indivíduos se sentem essencialmente conectados desde 
uma origem imemorável. 

Além disso, há também algo muito importante a se desta-
car. Embora reconheçamos mais uma vez o amor designando um 
ímpeto natural, constitutivo, não se trata mais de um terceiro 
distinto dos amantes como um intermediário, uma força da 
natureza personificada, mas, sim, de algo que se produz no homem 
e que marca sua condição no mundo em virtude dele mesmo, do 
que ele é ou se tornou: um ser ao qual falta um pedaço. O mito 
atribuído a Aristófanes é a primeira ocasião em que o amor é 
algo estritamente humano, designando um tipo muito particu-
lar de paixão, muito embora já tenhamos aí a ameaça de sua 
redução ao desejo sexual, ao erótico tal como é modernamente 
interpretado. Trata-se de um período da cultura grega em que a 
“antropologia” ganha centralidade em relação à “física”, em que 
o homem se torna protagonista e ocupa o lugar antes exclusivo 
da Natureza na Filosofia e nas artes. Outra característica nova 
é que a aspiração pela metade perdida é a ânsia pela beleza 
perdida, ama-se a harmonia original por uma nostalgia da 
perfeição de que se fora privado e de cuja privação resultou nossa 
condição carente, fraca, necessitada, sofredora. Sexo e desejo 
são meio e sintoma de algo mais profundo, como se vê na parte 
final do discurso atribuído a Aristófanes. Tal beleza, harmonia 
e perfeição são platonicamente expressas pelo formato original 
dos corpos – esféricos – e por seu movimento – circular. Com 
a arrogância, veio a decadência; com esta, a paixão. E assim se 
abre, por sua vez, o precedente para a recusa das paixões e para 
a desvalorização do amor humano pelo humano, bem como para 
a busca de uma beleza mais digna de ser amada, uma beleza 
divina acessível, contudo, apenas a nós, humanos.
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§12. Platão e a purificação de Eros 
A tese geral do diálogo de Platão seria: o amor é um desejo. 

Mas desejo de quê? Eis o mais importante. Um desejo movido 
pelo bom e pelo belo, sendo a felicidade o que há de melhor 
e mais belo. Não é à toa que o Banquete, sobre o amor, tanto 
discorre sobre o que é bom e o que é belo, assim como o Fedro, 
sobre o belo (e, portanto, sobre o bom), gravita em torno de 
discursos sobre o amor. Todavia, importa-lhe menos o que o 
amor proporciona de prazer, virtude e felicidade do que sua 
natureza. Sabendo o que é o amor é que se pode falar do resto, 
sendo então Platão o primeiro a se dedicar propriamente a essa 
busca. Aliás, é no Fedro, não no Banquete, diálogo mais popula-
rizado, que encontramos de modo mais preciso a contribuição 
de Platão ao nosso tema. O Banquete, no entanto, traz algumas 
importantes indicações, muito embora vejamos ali um Sócrates 
adequado ao espírito da cena, apresentando ensinamentos 
atribuídos a Diotima pelos quais se revela a natureza do desejo 
através de um mito, como fizera Aristófanes. Seu interesse é 
questionar em que medida o amor é nobre e digno de elogio. 
Neste discurso, o Eros impetuoso aparece como um desejo que 
supera o âmbito da sexualidade humana e do prazer por ela 
proporcionado, no que se detiveram os discursos anteriores. 
O próprio sentido da sexualidade é redimensionado e, assim, o 
Banquete pode ser visto como uma introdução à filosofia platônica 
do amor, não ela mesma, caso haja.

Sendo o amor erótico um desejo inesgotável de bem e de 
beleza, o discurso de Sócrates, no Banquete, atribui a Eros uma 
natureza não divina, pois seu desejo de bem e de beleza são 
sintomas de uma falta em si que se busca compensar no amor a 
outro. O amor erótico é sempre amor por algo, ímpeto para algo 
que o amado tem, mas falta ao amante. Por isso, não se trata 
de buscar compensação para a falta em si no amor de outro – 
uma novidade cristã –, assim se estabelecendo a hierarquia e a 
desigualdade entre amante e amado. A adequada interpretação 
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da impossibilidade da plena realização do “amor platônico” 
seria a de que, sendo marcado por uma falta, o amante, por sua 
própria natureza, nunca pode ser aquele que possui o amado 
por completo. Os bens autênticos desejados no amor são bens 
dos deuses, apenas parcialmente compartilháveis pela alma 
humana. Assim, o amor erótico é fruto da imperfeição, mas, 
por sua vez, aspira à perfeição, o que significa que onde há pura 
maldade e completa ignorância não pode haver amor. É então 
necessário que o amante, para sê-lo propriamente, seja capaz 
de reconhecer sua própria carência o bastante para querer se 
tornar melhor e procurar o lugar ou o objeto onde se encontra 
esse “melhor” – como veremos adiante (§13), o discurso de 
Alcibíades ilustra bem isso. É um desejo de elevação. O que se quer, 
porém, se quer sempre e para sempre. Platão está certamente 
com a razão ao fazer perceber que a felicidade a que o homem 
tanto aspira não se confunde, portanto, com nenhuma espécie 
de prazer físico passageiro. Platão quer romper o círculo vicioso 
de dor e prazer em que nos vemos enredados à luz do mito de 
Aristófanes. O prazer físico não é um fim em si mesmo e, utopias 
à parte, não é da sua natureza a permanência. De todo modo, 
uma coisa é verdade, e também foi dita por Nietzsche através 
de seu Zaratustra, que com as seguintes palavras encerra seu 
“Canto ébrio”: “Mas quer todo o prazer eternidade –/ – quer 
profunda, profunda eternidade!” (NIETZSCHE, 1998, p. 378, §12). 
Mais tarde também dirá Nietzsche no §120 de Além do bem e do 
mal: “Com frequência a sensualidade precipita o crescimento 
do amor, de modo que a raiz permanece fraca e é facilmente 
arrancada” (NIETZSCHE, 1996, p. 75). Trata-se, então, segundo 
Platão, de dirigir adequadamente esse querer àquilo que ver-
dadeiramente pode satisfazê-lo.

Particularmente não sou partidário de uma interpre-
tação corriqueira segundo a qual Platão simplesmente renega 
o físico, o sensível, tudo aquilo que está ligado ao corpo e à 
matéria, devendo se ter muita atenção e cuidado com aquilo 
que Nietzsche, por exemplo, está denunciando em sua crítica 
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ao platonismo. Esse aspecto do mundo tem seu papel, sua rele-
vância no pensamento de Platão, do que encontramos exemplo 
no presente caso. Disso há indicações inquestionáveis em toda 
a sua obra, especialmente na República ao tratar da educação: 
tal lugar consiste em ser um degrau na escala do conhecimento 
da verdade. Acontece, porém, que o próprio homem anseia por 
bens que não condizem com essa realidade em que vivemos e 
insiste em procurá-los em lugares ou objetos inadequados. É o 
caso de um prazer eterno. Como diz Franco (1989, p. 27-28), “a 
erótica platônica é um método que pretende ensinar o sujeito 
a dirigir o impulso do eros para o suprapessoal, através de uma 
série gradativa de desparticularizações” cujo “objetivo não é 
desvirtuar o sentido do desejo, mas é, em função de uma natu-
reza que se concordou verdadeira, distinguir cada vez mais os 
objetos do desejo, até a revelação de um objeto primeiro que se 
apresentará, por sua inconfundível nitidez, como o verdadeiro 
objeto do amor”. Platão então busca o amor em outros lugares 
que não na terra. No mundo natural, por exemplo, o amor não 
se realiza na união prazerosa a que se refere o discurso de 
Aristófanes, mas na geração. Querendo eternidade, querendo 
o bem amado sempre e para sempre consigo, o amor quer a si 
mesmo imortal. Para Platão (1983, p. 37-39), de acordo com o 
que podemos ler no Banquete (206 a-208 b), esse amor erótico 
natural realiza seu desejo de imortalidade ao gerar a beleza na 
beleza, se realiza na procriação do belo, amor testemunhado 
até mesmo nos animais. Sendo natural e comum a espécies 
animais, não é especialmente humano, nem racional em sentido 
estrito, mas de acordo com aquilo a que a razão deve orientar: 
agir em conformidade com a natureza, moderando as paixões.

Hoje em dia é ainda muito comum se dizer que, através 
de nossos descendentes, através da espécie, o indivíduo se 
perpetua, permanece sempre jovem, participando assim da 
imortalidade. É claro que isso pode nos parecer bem pouco 
satisfatório, talvez mesmo apenas aceitável segundo certo grau 
de abnegação da própria pessoa, mas enobrece o sentimento 
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de família, legitima os chamados instintos paterno e materno, 
além de, é claro, manifestar a recusa da pederastia e das uniões 
homossexuais por Platão. Plotino traduz essa recusa muito 
explicitamente no §1 do tratado referido mais acima: “Quanto 
aos que querem procriar de maneira contrária às leis da natu-
reza”, ou seja, um ato de procriação que não cumpre seu fim e 
não pode cumpri-lo, “estes sem dúvida começam de acordo com 
a natureza”, na medida em que desejam unir-se à beleza, “mas 
depois se extraviam, deslizam, caem e ficam prostrados pelo 
caminho, por não terem entendido para onde o Amor queria 
conduzi-los nem de onde vem o desejo pela procriação nem qual 
é o uso correto de uma imagem da Beleza”, ou seja, procriar 
no sexo oposto, “nem o que é a Beleza em si” (PLOTINO, 2002, 
p. 102). Em síntese, se o prazer mais imediato deste mundo não 
é a finalidade do amor, a reprodução é o sentido mais elevado 
do amor físico, aquilo pelo que, em última instância, se unem 
(ou devem se unir) o macho e a fêmea. 

Platão inaugura assim, na Filosofia ocidental, a fundamen-
tação do heterossexualismo dando origem filosófica à concepção 
naturalista de gênero que condena o homossexualismo, o que só 
poderá ser revisto a partir do momento em que as categorias de 
gênero forem desnaturalizadas e convertidas em determinações 
culturais. Mas, para que isso aconteça, como vem defendendo a 
Antropologia contemporânea, duas outras atitudes intelectuais 
me parecem valer mais, até porque superam a mera dicotomia 
entre natureza e cultura, necessidade e liberdade, de que tanto 
se ocuparam os filósofos modernos. Uma delas é a desqualifica-
ção da tese, também platônica, de que o sexo tem como sentido 
exclusivo a procriação e de que nesta se realiza o desejo de 
imortalidade possível no mundo natural, sobretudo pelo fato 
de essa tese ter em vista uma “imortalidade mais autêntica”. A 
outra, que mais nos interessa aqui, consiste na ressignificação 
do amor de tal modo que independa da perspectiva erótica. Se 
o amor não se reduz ao eros, mas é outra coisa acima disso ou 
mais originária do que isso, a questão da geração se torna, na 
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melhor das hipóteses, secundária, de maneira que as discussões 
sobre gênero e sexualidade passam imediatamente a exigir 
um redimensionamento, bem como o sentido da “eternidade” 
e da “imortalidade” aspiradas no amor. Afinal, conforme 
defendo, amor, prazer e geração são tão distintos um do outro 
que podem ocorrer e muito comumente ocorrem isoladamente, 
muito embora, mediante nossa capacidade de harmonizá-los, 
fortifiquem-se reciprocamente. Vale ainda dizer, para que 
não haja equívocos, que o fruto da geração não exige nascer 
na árvore dos que o nutrem, como é o caso da adoção – mais 
importante é que se amem os que nutrem e que o nutrido seja 
por eles amado; nisso também se tem prazer. Portanto, uma 
autêntica compreensão do amor também exige e pode bastar 
ao redimensionamento da discussão sobre a família, que do 
mesmo modo não precisa estar submetida àquelas dicotomias 
herdadas do século XVII.

Enfim, retomando o que vinha dizendo, não é somente 
aí que Platão pretende chegar, não sendo, decerto, culpa sua 
o imenso barulho que se fez em torno de suas palavras, como 
se se tratasse da fundamentação filosófica contra os crimes de 
Sodoma. Se esse amor capaz de gerar um descendente é o mais 
natural, ou o único natural, e é da bela e boa natureza que Platão 
está falando, partindo da tese tipicamente platônica de que este 
mundo em que vivemos é uma imagem, sombra, cópia de outra 
realidade não material, eterna e indestrutível, na medida em 
que se trata de um amor legítimo, este deve remeter também e 
mais claramente àquela realidade superior. Segundo o ponto de 
vista inverso – ontologicamente prioritário –, o fato de haver 
um sentido único para o ser de todas as coisas implica que só 
se pode admitir um único sentido e uma única finalidade na 
Natureza: entre a conservação da espécie e a satisfação do indi-
víduo, elege-se a primeira sem hesitação! Platão vê na geração 
um sinal da verdade; na infertilidade, um desvio – apenas isso! 
Afinal, se o amor à beleza expresso na perpetuação das espécies 
não consiste na imortalidade propriamente dita, parecendo-se 
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mais com o fenômeno do arco-íris, tampouco consistirá no bem 
e no belo em si mesmos. No entanto, se o sentido essencial desse 
amor no mundo dos sentidos é a geração, também haverá de 
sê-lo no mundo da inteligência, de que é a expressão sensível, 
pois ambos os mundos compartilham a mesma essência. O amor 
nobre, elevado, portanto, deve amar o que é imortal e ter, na 
eternidade, seu fundamento, seu modelo. É disso que tratará, logo 
em seguida, o discurso exposto por Sócrates no que se refere ao 
amor humano-racional, mais digno do que aquele encontrável na 
animalidade: um elogio do que se gera de indestrutível na alma 
imortal – justiça e sabedoria. No entanto, o mais abrangente 
desenvolvimento dessa forma do amor erótico se encontra em 
outro diálogo: Fedro.

§13. O eros filosófico 
Superior ao amor da espécie é o amor filosófico, aquele que, 

em vez de gerar uma nova vida, faz a alma dar à luz o bem e a 
beleza, não apenas em si, mas também exteriormente, na medida 
em que comunica esse bem e essa beleza compartilhando-os 
publicamente. À pederastia Platão opõe não a heterossexuali-
dade, de que jamais faz nenhuma “apologia” explícita, senão 
em um nível inferior como algo correto e conforme à Natureza, 
mas uma autêntica pedagogia, a casta e virtuosa relação amo-
rosa entre mestre e discípulo. Afinal, a pederastia grega era 
uma prática pedagógica institucionalizada, e é precisamente 
enquanto pedagogia que é repensada e recusada por Platão. 
Semear nas almas é superior a semear em úteros, não sendo 
à toa que, em outro diálogo, A república, a família compreende 
todo o Estado, a maternidade e a paternidade não geram filhos 
para os indivíduos genitores, mas para a sociedade que os nutre, 
protege e educa – trata-se de uma relação pública de amor na 
qual a razoabilidade das uniões eugênicas deve substituir as 
paixões individuais. A sociedade, afinal, é o modo como a razão 
organiza a espécie humana. Quando se trata da relação amorosa 
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privada, Platão, no Fedro em especial, chega a se dar o trabalho de 
formular discursos sobre as mesquinharias dos amores movidos 
por paixões, amores estes que sempre terminam por envolver 
negócios, trocas e disputas, alegrias superficiais e ressentimentos, 
até mesmo revanchismo. O amor que não busca o prazer, por sua 
vez, não se ressente de vê-lo frustrado – é o exemplo socrático, 
ao menos à primeira vista ou como queria anunciá-lo Platão. 
Trata-se, no Fedro, de uma crítica real dos “amores possíveis” 
entre os humanos, os amores do dia a dia que se vê pelas ruas 
e, hoje, estampados em revistas. Tais amores não são autênticos 
para ele. O “nobre amor” – que em grego soaria como bom e 
belo amor – não admite relação com a ideia de que “amantes 
contendem com os seus amados por causa de ninharias, que os 
invejam e os prejudicam” (243 c) tal como defenderia Lísias no 
discurso exposto no diálogo Fedro (PLATÃO, 1960, p. 215)14. Pensar 
assim do amor – como muitos pensam hoje em dia – é, segundo 
Platão, pela boca de Sócrates (242 e) (PLATÃO, 1960, p. 213.), pecar 
contra Eros, um ato de impiedade, pois nenhum deus é mau nem 
promove ou inspira o mal, tanto menos o deus do amor – sim, 
aqui Eros é um deus –, sempre voltado para a beleza, sabendo-se 
que toda maldade é feia. 

Sobre esses pretensos amores que, na realidade, não 
passam de barganhas de prazer por prazer, há ainda no Banquete 
uma ilustração que nos mostra que Alcibíades, elogiando 
Sócrates em vez de elogiar o amor, quer de fato destratá-lo 
por mero ressentimento, por mero orgulho ferido. Por outro 
lado, o mesmo discurso de Alcibíades, mantendo-se verdadeiro 
na dor que exprime, aparece como testemunho, em primeiro 
lugar, da força do caráter de Sócrates; em segundo lugar, de seu 
comedimento e possível recusa da pederastia; e, finalmente, 
como prova da estima do mestre pelo caráter espiritual do bem 
e da beleza verdadeiramente dignos de se amar. Tudo isso se 

14 Lísias também dará nome a outro diálogo sobre o amor, sendo aí 
tematizada, mais especificamente, a amizade.
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reconhece na seguinte ironia relatada por Alcibíades. Quando 
este conta sua investida sobre Sócrates, este último lhe teria 
dito, mediante os exaltados elogios do jovem amante: 

Caro Alcibíades, é bem provável que realmente não sejas um 
vulgar, se chega a ser verdade o que dizes a meu respeito, e 
se há em mim algum poder pelo qual tu te poderias tornar 
melhor; sim, uma irresistível beleza verias em mim, e total-
mente diferente da formosura que há em ti. Se então, ao 
contemplá-la, tentas compartilhá-la comigo e trocar beleza 
por beleza, não é em pouco que pensas me levar vantagens, 
mas ao contrário, em lugar da aparência é a realidade do que 
é belo que tentas adquirir (218 d-219 a) (PLATÃO, 1983, p. 49). 

O trecho relatado por Alcibíades fala por si mesmo, 
mas ainda assim é importante destacar uma breve série de 
considerações. Apesar de sua conhecida (e irônica) modéstia, 
Sócrates concede que Alcibíades, estando correto em seus elo-
gios, demonstra ter um espírito elevado o bastante para querer 
unir-se e aprender junto a um bom caráter – o bem e a beleza 
almejados pelo jovem são espirituais. Isso condiz perfeita-
mente com o “lado nobre” do semideus Eros cuja natureza e 
origem foram ensinadas por Diotima a Sócrates. Por outro lado, 
Alcibíades se trai julgando que sua beleza física, sua riqueza 
material e sua influência política, bens de que Sócrates é noto-
riamente desprovido, seriam capazes de seduzi-lo e trazê-lo 
para junto de si. Ora, isso supõe serem os bens do primeiro 
mais valiosos do que os do segundo, tornando sua proposta 
pretensamente irrecusável, pois, caso contrário, não teria sen-
tido em ofender-se mediante a recusa, muito menos em tê-los 
oferecido como vantajosa contrapartida. Com isso, Alcibíades 
revela sua mediocridade e, possivelmente, a falsidade de seus 
elogios aduladores, cuja intenção mais profunda seria antes 
ter o respeitado Sócrates apenas para si. Trata-se, desta vez, do 
lado vulgar e cobiçoso do Eros descrito por Diotima. Alcibíades, 
portanto, julga-se melhor do que é, e acredita poder acrescentar 
vantagens àquelas que já detém. Aliás, é muitíssimo comum a 
amantes desse tipo estimar tão alto seus sentimentos e dons 
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que a recusa lhes parece intolerável, sinal de baixeza, crueldade, 
insensibilidade ou desatenção por parte do amado, motivação 
para as mais patéticas “provas de amor” como se amor fosse algo 
que se comprasse. Ironicamente, contudo, Alcibíades não é de 
fato tão “vulgar”, pois o que lhe falta e o que pretende receber 
do amado é a verdadeira vantagem que não possui, mas cujo 
valor ele é capaz de reconhecer a ponto de querer “comprar”: 
bens indestrutíveis em troca de bens perecíveis. 

Essa ambígua sinergia, porém, não se deve buscar através 
de uma desequilibrada barganha com o outro, como que ofe-
recendo frutas em troca de ouro, mas produzida em si mesmo, 
tal como podemos ler na prece final de Sócrates, que grifo, no 
Fedro: “Dai-me a beleza da alma, a beleza interior e fazei com 
que o meu exterior se harmonize com essa beleza espiritual”, 
ao que diz Fedro: “Pede para mim a mesma cousa, pois os amigos 
tudo devem ter em comum” (PLATÃO, 1960, p. 262-263, grifo nosso). 
Lemos também em Aristóteles (1380 b-1381 a), no quarto capítulo 
do livro II da Arte retórica: 

Que amar [philein] seja então definido como querer para 
alguém as coisas que acreditamos serem boas, por ele e não 
por nós, e ocasioná-las tanto quanto estiver em nosso poder. 
[...] segue-se necessariamente que é um amigo [philon] aquele 
que compartilha nosso prazer na fortuna [synedomenon tois 
agathois] e nosso pesar na aflição, por nossa causa e não por 
qualquer outra razão. [...] E são amigos aqueles que têm as 
mesmas ideias de bem e mal e amam e odeiam as mesmas 
pessoas, uma vez que necessariamente querem as mesmas 
coisas; por conseguinte, aquele que quer para outro o que 
quer para si mesmo parece ser o seu amigo (ARISTÓTELES, 
1926, p. 192/193). 

Antes que se levante objeções à exigência de que amigos 
devem pensar, sentir e querer o mesmo, deve-se atentar para 
o fato de que isso é condição para se poder verdadeiramente 
querer para o outro e pelo bem do outro o que se quer para si 
e pelo próprio bem. Caso contrário, não se é amigo, na medida 
em que se quer para o outro não o seu bem como se fosse o meu, 
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mas o meu como se fosse também o seu; ser amigo implica um 
acordo de almas, não uma adequação. Em síntese, amar consiste 
em querer a felicidade do outro, não apenas a própria. Trata-se, 
claramente, porém, de uma virtude política, de uma amizade 
de caráter público apenas possível entre homens livres e iguais 
a que posteriormente se dará o nome de “fraternidade”. Vale 
notar que Aristóteles dedica-se especialmente à philia, não 
tematizando outros tipos de amor senão acessoriamente e como 
tipos de philia, um sentimento favorável a algo ou a alguém.

Para Platão (278 b), portanto, o amor erótico mais elevado 
é o desejo de gerar na alma (PLATÃO, 1960, p. 261). O amor nobre 
tem a ver com a alma, sim, mas, como se lê no Fedro, isso não 
implica raciocínio ou maquinação de vantagens ou desvantagens; 
pelo contrário, trata-se de um certo desvario divinamente 
inspirado. Amor não envolve troca ou negócio; é loucura. Isso 
somente causa estranhamento vindo de Platão se se esquece 
de que se trata aí de Eros. Porém, o Eros impetuoso não mais 
se assimila ao êxtase dionisíaco, mas ao êxtase apolíneo que 
profere oráculos de sabedoria em Delfos como aquele da célebre 
inscrição “Conhece-te a ti mesmo”. Desta vez, não é mais a 
Diotima que Sócrates recorre como a uma sábia alegoria, mas 
a seu próprio daimon, que lhe dá a palavra final sobre o amor. 
É agora o próprio Sócrates quem se encontra possuído pelo 
apolíneo. Eis a missão do amor socrático, a missão da Filosofia: 
libertar a alma. Portanto, a assimilação platônica de eros pela 
divina philia tem um significado profundo que confere a esta 
uma nobre distinção frente às formas mais vulgares de amizade, 
sendo muito corretamente observado por Irley Franco (2008, 
p. 64, n. 5), que “é apenas no que diz respeito à intensidade que 
Platão distingue Eros de philia”. O eros filosófico é, na verdade, a 
divina philia, amor da contemplação, amor da sabedoria. Sobre 
essa amizade e o significado de “filosofia” escrevi algumas 
palavras em minha tese de doutorado, as quais aproveito para 
reproduzir aqui de maneira que espero não ser exaustiva:
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Já no início de A república aparece a oposição entre poder e 
razão tal como Platão a entende. Sócrates, modelo do filósofo, 
amigo do saber, do discurso, do logos, é constrangido por 
Polemarco – cujo nome nos remete a polemos, guerra – a se 
deter na casa de Céfalo. Ainda que expresso em tom de brin-
cadeira, não deve passar despercebido o que diz o discurso 
do poder quando Sócrates demonstra pretender recusar o 
convite: “Ora tu estás a ver quantos somos? [...] ou haveis de 
ser mais fortes do que estes amigos, ou tendes de permanecer 
aqui” (PLATÃO, 1996, [327 c] p. 2). O próprio veículo de Platão, 
o diálogo, nos remete à ideia de que o pensamento, de que o 
próprio logos se faz no jogo discursivo, no caráter dual (dia, 
dois) de toda con-versa, que não consiste no unilateral e 
impositivo dizer dos sofistas, mas inclui sua contrapartida: a 
escuta. Sócrates não é o modelo de Platão pelo que ensina e pelo 
que afirma, mas pelo seu perguntar que nada mais significa 
do que um querer ouvir, um dar ouvidos à fala, o que também é 
naturalmente requerido de seus interlocutores. [em nota: O 
próprio Platão nos leva a esta conclusão em sua Apologia de 
Sócrates, 33 a-b] Como prova disto, ao responder a Polemarco 
“ainda nos resta uma possibilidade, a de vos persuadirmos de 
que deveis deixar-nos partir”, recebe imediatamente como 
resposta: “Porventura seríeis capazes de nos persuadir, se nos 
recusarmos a ouvir-vos? [...] compenetrai-vos de que não vos 
ouviremos” (PLATÃO, 1996, [327 c] p. 2). O apelo de Sócrates à 
escuta do logos não é ele mesmo escutado. É mais fácil querer 
falar do que silenciar para ouvir (MORAES, 2011, p. 100). 

Cena similar é representada no Fedro (236 c), onde diz o 
protagonista: “Lembra-te que não sairemos daqui enquanto não 
tiveres exprimido aquilo de que, segundo disseste, o teu coração 
está cheio! Estamos sós, num lugar ermo e afastado dos homens, 
e eu sou o mais forte e o mais moço. Reflete no que te digo! Não 
me obrigues à violência! Fala! Faze-o voluntariamente, se não 
preferes falar à força!” (PLATÃO, 1960, p. 203). Aqui, querer fazer 
falar se sobrepõe ao querer ouvir sob a forma de desafio, como 
exercício de poder. Voltemos, então, à sequência: 

É assim que testemunhamos, nas palavras de Platão, o abismo 
aberto entre filosofia e poder, entre saber e força, de modo que 
a polêmica de Platão se volta não apenas contra os sofistas e 
os poderosos que, pela força surda, condenaram seu mestre à 
morte, mas contra as consequências de seu discurso unilateral. 
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Isto deve ser pesado por todos aqueles que criticam Platão, 
segundo um sociologismo barato, por ter sido um aristocrata 
defensor de uma elite prejudicada pela democracia, defensor 
de uma eugenia etc. É pela força que o não-saber se sobrepõe ao 
saber [– e mesmo] Nietzsche concordaria com isto. Eliminado 
o livre diá-logo, o discurso que serve à expressão do poder 
será tão somente um simulacro do logos, como apontará Platão 
em O sofista (233 a et seq.); não sendo um diá-logo, trata-se 
de uma fala sem escuta. Tal simulacro, como o Geredete [a 
falação] de que tratará Heidegger, apela apenas ao interesse 
do falante, quando não apenas se impõe ao ouvinte. Isto ainda 
dá algo a pensar acerca do menosprezo de Platão, na obra em 
questão – A república –, pela democracia, onde o livre diálogo 
é encoberto e desnaturado pela licenciosidade da fala de uma 
multidão que, enquanto multidão, impõe sua força fatalmente 
contra si mesma. Não é apenas a “linguagem” da ditadura, 
mas, sobretudo, e ainda mais, da ausência de pensamento, da 
negligência e da indigência, o próprio extravio do sentido do 
falar. Assim, Platão já nos mostra que nem toda liberdade de 
expressão consiste em liberdade, mas antes e comumente em 
afirmação de forças. Filosofia não é apenas amizade ao saber, 
uma “teoria” descolada do real como pretendem os detratores 
que se ensurdecem diante dela, como se sua prática consistisse 
na instituição de uma esotérica “Companhia dos Amigos do 
Saber”, similar àquela dos “filósofos de gabinete”, mas um 
fazer entre amigos, pois, do contrário, não há ouvidos que 
ouçam. A amizade do saber não consiste apenas na dádiva, 
mas especialmente na disposição receptiva, de maneira que “do 
saber” indica uma propriedade do saber ele mesmo, não algo 
que se lhe acrescenta do exterior, como bem mostra a estru-
tura da palavra composta: philo-sophia, a amizade própria ao 
saber, que não deixa de ser também um saber sobre o sentido 
da amizade, que não é mera “parceria”. O sábio é amigo; não 
a sabedoria algo pelo que se nutre o sentimento de amizade, 
um sentimento que produza isolamento do mundo, seja em 
uma biblioteca, seja em uma “academia”15. Apenas em um 
sentido a Academia pode ser justamente estimada como um 

15 Ainda sobre essa compreensão do modo de relação entre amizade e 
sabedoria expressa na palavra “filosofia”, vale comparar a conver-
gência entre o que é dito aqui e o belo parágrafo inicial do artigo 
de Marcia Sá Cavalcante Schuback (2012b), “Vida privativa ou vida 
lacunar? Uma possível resposta de Heidegger à fenomenologia da 
vida de Renaud Barbaras”.
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lugar de ouvintes: se [também] os mestres o são. O esoterismo 
da academia só pode apartar os incapazes de ouvir, pois neles 
nenhuma academia é possível. Finalmente, a liberdade de 
expressão exige a companhia da liberdade de escuta, pois 
escravos não escutam; obedecem. Filosofia é, pois, um saber 
de homens livres, entre homens livres e para homens livres – 
seu meio é, portanto, para Platão, a exemplo de Sócrates, o 
diálogo. Não é à toa que, antes de Aristóteles, reconhecendo 
na dialética a “ciência do filósofo”, Platão (1983, [253 c] p. 176) 
[no diálogo Sofista] já encontrava na Filosofia a “ciência dos 
homens livres” (MORAES, 2011, p. 100-101). 

A autêntica philia, que agora vemos substituir o vulgar 
erotismo dos sentidos na condição de nobre erotismo do espírito, 
não consiste tampouco naquela afinidade eletiva que costumamos 
chamar de amizade, ou seja, o companheirismo entre parceiros de 
atividades meramente prazerosas e marcadas mais pela concórdia 
do que pelo respeito, mas uma receptividade que nada tem de uma 
disponibilidade seletiva. Nisso Platão parece restar insuperado 
por Aristóteles, para quem a amizade pode ser resumida na vaga 
sentença “querer para o próximo o que se quer para si mesmo”, 
ou na máxima igualmente indeterminada tornada célebre pelo 
Novo Testamento: “amar ao próximo como se ama a si mesmo”. A 
autêntica disponibilidade não seleciona, não elege, não discrimina, 
não busca espelhamento; ela se põe a cada vez aberta, liberando 
a si mesma para o outro, não do outro. Os eleitos se revelam como 
tais – de que modo? Por sua própria disponibilidade. Ser amigo é 
colocar a si mesmo disponível na escuta daquele capaz de ouvir, 
pois apenas entre estes se torna verdadeiramente possível o 
próprio falar, que é sempre um falar-a-alguém, não um falar-de-
si. O amor filosófico não é mero sentimento, mas convite à ação, 
como expressa Ludueña em sua Introdução à recente tradução 
para O banquete: “O lógos de Sócrates exige que se ponha mãos à 
obra” (LUDUEÑA, 2015, p. LXXXV). 

Cabe abrirmos um importante parêntese para a apre-
ciação de Heidegger sobre a essência do pensamento à luz 
do significado essencial de “Filosofia”. Conforme lemos em 
diversos momentos de sua obra, pensamento propriamente dito 
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é pensamento do Ser na medida em que, pertencendo ao Ser – o 
genitivo “do” indica sua proveniência e pertinência –, escuta 
o Ser. Trata-se do chamado silencioso que já encontramos em 
Ser e tempo. Nisso consiste, para Heidegger, o estar em sintonia 
com o mundo, habitar na casa do Ser e ser seu “pastor”, seu 
simples cuidador. O pensamento, assim, é o modo pelo qual nos 
relacionamos com o que é em uma atitude contrária a toda pre-
tensão de posse e dominação exploratória. Trata-se de assumir 
algo em sua essência (in ihrem Wesen annehmen), no sentido de 
acolhê-lo e aceitá-lo, tomá-lo sob proteção, zelar pela essência. 
Zelar “por uma ‘coisa’ ou por uma ‘pessoa’, em sua essência”, 
diz Heidegger (HEIDEGGER, 2008a, p. 329), “significa amá-la, 
querê-la”, “sie lieben: sie mögen”. Mas esse querer (Mögen) não 
pertence ao domínio de uma vontade que “só pode produzir isto 
ou aquilo, mas pode fazer com que alguma coisa ‘se essencie’ 
em sua pro-veniência”, deixando que ela seja, consistindo na 
“verdadeira essência do ser capaz [Vermögens]”. Esse poder 
(Vermögen) próprio ao querer, que é uma capacidade, não uma 
força dominadora, é aquilo em “virtude” de quê “alguma coisa 
pode propriamente ser”, “é o ‘possível’ [Mögliche] em sentido 
próprio”. O pensamento autêntico, amoroso por sua própria 
essência, é ouvinte e, como tal, acolhedoramente liberador 
de possibilidades de ser, não se confundindo a um uso ins-
trumental e instrumentalizador da racionalidade pelo qual 
se pretende apenas determinar e condicionar os modos de ser 
restringindo e fechando suas possibilidades – é à ciência e à 
técnica que cabe realizar possibilidades; ao amor, permiti-las16. 
Diz Heidegger mais adiante (HEIDEGGER, 2008a, p. 330), “a 
assim chamada ‘existência privada’ ainda não é, em todo caso, 
o ser essencial, livre, do ser humano” pelo simples fato de se 
ver ocupada “livremente” com seus próprios interesses; pelo 

16 Ver também o fino comentário de Marcia Schuback em seu 
“Heideggerian love”, bem como suas alternativas de tradução lidando 
com a riqueza semântica do verbo “mögen” (SCHUBACK, 2012a, p. 
146-147). 
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contrário, uma tal existência apenas “se aferra à negação do 
âmbito público”, mantendo-se, todavia, como “apêndice depen-
dente” que se “alimenta de seu mero retirar-se do público”. 
Trata-se, em verdade, de uma fuga da própria responsabilidade 
e do amor o que impossibilita essencialmente o pensar – isto 
é, uma fuga do estar abertamente disposto, atento e pronto a 
responder ao apelo uma vez ouvido. “Mas como surgem aqueles 
que ouvem?” – perguntava-se Heidegger (2010, §14, p. 60), em 
um manuscrito do final dos anos 1930 – “Somente aqueles que 
podem eles mesmos dizer podem ouvir, sem que se tornem ao 
mesmo tempo servos por isso”. Uma vez que nessa experiência 
amorosa do saber enquanto ouvinte com algo a dizer, e por isso 
livre, há sempre uma contraparte, aquela “responsabilidade” é 
sempre uma co-respondência. Ainda sobre isso, em torno a um 
fragmento de Heráclito, diz Heidegger em uma conferência de 
1955: “O elemento específico de philein [amar] do amor [...] é a 
harmonia que se revela na recíproca integração de dois seres, 
nos laços que os unem originariamente numa disponibilidade 
de um para com o outro”; “corresponder é, necessariamente e 
sempre e não apenas ocasionalmente e de vez em quando, um 
corresponder dis-posto” (HEIDEGGER, 2000, p. 32/37).

As articulações entre amizade política, responsabilidade e 
liberdade, pensamento, juízo e ação de fala, seriam notavelmente 
aprofundadas por Arendt em seu livro A condição humana, bem 
como em outros escritos. Todavia, a problemática da oposição 
entre o público e o privado já antecipa elementos de uma crítica 
que deverá encontrar seu lugar próprio em momento posterior, 
qual seja, quando estiver em discussão o já mencionado “mito do 
amor como escolha pessoal” e, portanto, a questão sobre o sentido 
autêntico de uma liberdade do amor. Por ora, basta-nos fechar este 
parêntese com a seguinte observação de Arendt, oportuna no 
sentido facilitar a retomada do que estava sendo dito: 

Na opinião dos antigos, o caráter privativo da privatividade, 
implícito na própria palavra, era sumamente importante: 
significava literalmente um estado no qual o indivíduo se 
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privava de alguma coisa, até mesmo das mais altas e mais 
humanas capacidades do homem. Quem quer que vivesse 
unicamente uma vida privada – o homem que, como o escravo, 
não podia participar da esfera pública ou que, como o bárbaro, 
não se desse ao trabalho de estabelecer tal esfera – não era 
inteiramente humano (ARENDT, 2005, p. 48). 

Assim sendo, o eros impetuoso de Alcibíades é aquele que 
impõe o falar-de-si. Falando sobre e acerca de Sócrates, acima e em 
torno dele, Alcibíades, como qualquer apaixonado em seu lugar, 
não fala tanto do amado, tampouco do amor como tal, quanto 
fala de si mesmo em relação a ambos: o que eu fiz, o que ele me 
fez etc. Por outro lado, corajosamente enfrentando a tradição 
que se dedicou quase exclusivamente ao discurso de Sócrates, 
Franco, há muito estudiosa desse tema em Platão, diz em sua 
“hipótese sobre o Banquete” que o Eros ali descrito por Sócrates 
reflete ele mesmo! (FRANCO, 2008, p. 70). Sócrates não fala de seu 
eros, mas de si mesmo como se fosse o próprio Eros. Franco vai 
ainda mais longe, dizendo, em defesa de Alcibíades: “Sócrates 
não ama; ele encontra sempre um meio de escapar da posição 
de amante, posição que, como mestre, melhor lhe conviria, para 
tomar a posição de amado (222 b). Em outras palavras, Sócrates 
não retribui o amor” (FRANCO, 2008, p. 72). Pode até parecer 
estranho para nós que convenha melhor ao mestre amar do 
que ser amado, mas, sem maiores aprofundamentos sobre a 
concepção grega acerca desses papéis17, basta que partamos da 
ideia de que, como disse há pouco, ao mestre cabe oferecer o bem 
que possui, amar, sendo o amado o destinatário desse bem. Amar 
significa, implicitamente, proteger. A propósito, não é à toa que 
a cultura tradicional conferia ao homem o direito de amar e, à 
mulher, o dever de deixar-se amar; o incômodo íntimo da mulher 
em ocupar uma posição passiva na relação amorosa mascara 
o fato de sua posição ser relativamente cômoda socialmente, 
uma vez que lhe cabia apenas ser desejada e provida, sobretudo 

17 Um panorama bastante elucidativo dessa hierarquia e, portanto, 
do sentido da pederastia grega, é oferecido por Irley Franco em seu 
livro O sopro do amor (FRANCO, 2006, p. 59-63/69-78).
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fiel em contrapartida, o mesmo se dando com crianças e jovens 
em geral. (A esse respeito, Schopenhauer (2009, p. 81 et seq.) 
tece interessantes considerações em torno da noção de “honra 
feminina” no quarto capítulo de seus Aforismos.) Aliás, como 
ocupar a posição de amado alguém que julga não ter a receber 
do amante algo superior ao que já tem, sequer algo dotado de 
autêntico valor? Ao contrário, a recusa de Sócrates a Alcibíades 
expressa justamente que este não tinha a oferecer tanto quanto 
julgava à luz de sua própria vaidade e abalada autoconfiança. 

Isso não impede, todavia, que Platão de fato visse em 
Sócrates um exemplo do verdadeiro amor na medida em que não 
pretendia obter para si coisa alguma daqueles a quem se unia, 
mas não estamos em posição de especular sobre suas íntimas 
intenções ao escrever o diálogo. Evidente é que o Sócrates 
representado por Platão sempre fala apenas de si, mas de tal 
modo que expressa não um ímpeto de meramente dar vazão às 
suas opiniões adquiridas de modo relapso e impessoal, fazendo 
de si mesmo e de suas experiências exteriores o assunto a se 
tratar como interesse único que se fecha à escuta. Expressa, 
pelo contrário, uma vivência íntima da verdade, sentido no 
qual todo filósofo que pensa a vida deve falar (des)de si e não 
dos outros, razão mesma pela qual o discurso de Alcibíades se 
anuncia como ameaça ao tratar de sua “vida privada”, não de 
uma vivência de pensamento. Aí reside a diferença entre um 
discurso “subjetivo”, meramente casual e descomprometido, 
inanimado, e uma autêntica expressão de pensamento vivo e 
vivido a que se alude na epígrafe deste livro.

Com base, porém, na veracidade inquestionada do relato 
de Alcibíades no âmbito cênico do diálogo, Franco conclui 
legitimamente que “mesmo se o domínio de si se sustenta 
pelo desprezo pelo físico, por trás do desprezo se esconde um 
Sócrates que é na verdade incapaz de amar” (FRANCO, 2008, p. 
71). Retomemos, então, duas coisas já ditas mais acima. Uma, que 
Eros, ele mesmo, não ama, exceto se atingido por seus próprios 
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artifícios como no acidente que o fez se enamorar por Psyché. 
Outra, que onde não se vê beleza, não há oportunidade para o 
amor. Vendo a feiura em si mesmo, muito comum é ter o amor 
recolhido, abafado, castrado e até revertido em autopiedade. 
Desde que nos abstenhamos de psicanálises banais, podemos 
enxergar a profundidade da hipótese de Franco. Ou seja, não é 
o caso de apenas dizermos com superficialidade: Sócrates tinha 
inveja dos belos corpos. Mas, sim: Sócrates encontra consolo 
para o fato de não possuir o tipo de beleza que ninguém pode 
ter para sempre consigo, não se podendo radicar nessa beleza 
nenhum amor verdadeiro, isto é, capaz de perfeita realização. 
Afinal, que futuro terá o amor por aquilo que não se pode ter 
para sempre junto de si?

Ora, tal pergunta, que remete diretamente ao problema 
do objeto digno de ser amado, é das mais incômodas em meio a 
todas as nossas várias inseguranças sobre o amor... Tais insegu-
ranças, hoje em dia, levam muita gente a fazer transformações 
no corpo segundo ideais de beleza e de saúde no mero intuito 
de se tornarem amáveis (aos olhos dos outros e aos próprios 
olhos), mas, em vez de julgarmos, em tom moralista, que tudo 
isso não passa de futilidade, cabe perguntar, oportunamente, 
se o que se pretende obter de fato se pode obter por estes meios. 
Por outro lado, me parece um discurso vazio insistir afirmando 
que “importante é estar bem consigo mesmo, independente 
da aparência física”, pois é tentar tapar o sol com uma peneira 
dizer que os valores estéticos da cultura não têm nenhum efeito 
sobre nossa autoestima ou querer ignorar sua força sobre nossas 
emoções e possibilidades afetivas de fato. Há ainda outro fator 
importante: as transformações no corpo não visam apenas a 
adequações a modelos ou modismos, assumindo uma infinidade 
de relações com valores estéticos e éticos que podem ir, por 
exemplo, desde a consideração do corpo como obra de arte até 
o desejo de posse de si mesmo. Em suma, o problema da beleza 
física e suas relações com o amor não é algo de fácil solução, 
e tal diagnóstico não deve ser entendido como uma resposta 
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evasiva, mas, sim, como alerta para que não se reduza uma 
diversidade inumerável de casos a um punhado de juízos pré-
fabricados. Esses juízos devem ser combatidos antes mesmo de 
nos voltarmos contra seus objetos. Certo é apenas uma coisa, 
da qual ninguém poderá discordar: fundar o amor em belezas 
efêmeras é como construir castelos de areia, coisa que não se 
resolve fazendo remendos a cada vez que uma parte desmorona.

Mas há outro ponto ainda mais importante a relembrar 
daquilo que já foi dito acima: que os discursos apresentados por 
Platão nesse diálogo são cada vez mais elevados. Esta evidência 
parece obscurecida ao chegarmos no discurso de Alcibíades, 
que não participava da disputa desde o começo, nem parece 
ter qualquer interesse por ela, mas apenas em dar vazão a seu 
próprio eros – um discurso de exceção. A hipótese de Franco o 
resgata no sentido de conferir-lhe dignidade para nossas refle-
xões, colocando-o no mesmo patamar de interesse dos discursos 
anteriores, incluindo o do próprio Sócrates. Admitindo-se o 
discurso de Alcibíades como efetivamente pertinente à dinâ-
mica dramática do diálogo como um todo, podemos admitir 
também, e talvez o devamos fazer, que à fala de Sócrates cabe 
um legítimo protesto que, insuperado, deixa o problema em 
aberto. Deixando falar os não filósofos, o fato de a posição 
oficial de Platão, a julgar por seus outros escritos, parecer ser 
a socrática não invalida a fala de Alcibíades. Pelo contrário, deixa 
o diálogo sem solução, aporético, sem resposta consensual e, 
mais do que isso, revela mais uma ambiguidade no discurso do 
jovem amante e, afinal, de todo o Banquete. Tal ambiguidade 
aporética pode ser expressa nas seguintes palavras de Franco 
(2008, p. 61): “À sóbria, apolínea, extática verdade socrática, 
Platão opõe a embriagada, dionisíaca verdade de Alcibíades, 
mostrando que o discurso socrático não pode ser representativo, 
como quer a maior parte dos críticos, de sua teoria do amor”. 
Afinal, o discurso de Alcibíades não é uma fala entre outras a ser 
refutada por Sócrates; ele é posto no final e não recebe qualquer 
refutação. Como disse antes, esse diálogo nos dá uma introdução 
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à filosofia platônica sobre o amor, não uma doutrina acabada. 
De todo modo, não sendo o interesse deste livro determinar 
o que é mais representativo da teoria de Platão sobre o amor, 
neste histórico deveremos nos ater a aspectos dominantes que, 
no fim das contas, determinaram os rumos de seu legado, sem, 
contudo, podermos pretender oferecer uma resposta definitiva 
para as dificuldades que desde então se nos impõem.

§14. “Amor platônico” e as ontologias do desejo 
Apesar de o amor platônico ser um amor à distância, 

amor por algo inatingível na medida em que possuí-lo seria 
o fim da própria transcendência que dá sentido ao ímpeto 
filosoficamente erótico que a seu objeto nos impele, fica muito 
claro que isto não tem nada a ver com a paixão mais ou menos 
secreta que não se encontra meios para satisfazer. A diferença 
não está apenas no objeto, na natureza de sua beleza e do bem 
que proporciona, nem tampouco apenas no caráter “intelectual” 
da atitude propriamente platônica, mas na natureza do próprio 
amor que reconhecemos em um caso e em outro. A paixão 
tímida ou a paixão por alguma outra razão e em qualquer 
sentido destinada a não ser correspondida, indiscriminada-
mente chamadas de “amor platônico”, no sentido mais banal 
de “amor à distância”, passam por mecanismos psicológicos 
e determinações existenciais completamente diferentes. Não 
sendo este o momento apropriado para discuti-los, fato ime-
diatamente importante é que, buscando a essência do amor, 
o que para Platão significa buscar a natureza do ímpeto de 
união ao inteligível e, em sentido mais estrito, à sabedoria, 
no fim das contas, o que ele encontra é apenas a essência do 
eros filosófico, ou, melhor dizendo, e mais interessante até, a 
natureza erótica – i.e. impetuosamente desejante – do filosofar, 
a essência da amizade (afiliação) ao saber e, ouso entender, da 
amizade em geral. Digo “apenas” porque não é isto o que este livro 
se propõe a buscar, mas algo que considero existencialmente 
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maior, algo cuja essência se encontra mais no fundo. De todo 
modo, não se pode deixar passar sem menção as consequências 
da proposta platônica sobre tudo ou quase tudo que se disse a 
respeito do amor na Filosofia ocidental, contra ou a favor de 
sua “existência” efetiva, para usar a classificação de Schoepflin. 
É determinante desta história que, no lugar de uma ontologia 
que investigasse a essência daquele amor humano que estamos 
buscando aqui, Platão elaborara uma delicada ontologia do 
desejo, fatalmente porque eros e philia, bem como a storge, ou 
amor pelos consanguíneos, eram as experiências mais cruciais 
que lhe interessavam, sendo para elas que encontramos as 
melhores respostas, diga-se de passagem.

Essa ontologia do desejo, fundamentalmente dualista, 
é fácil de se compreender bem desde que se tome cuidado 
com simplificações grosseiras do platonismo e mais ainda do 
Cristianismo. De início, se considera as diferentes naturezas 
de corpo e alma e, por conseguinte, do que respectivamente 
os afeta. Enquanto o corpo compartilha da natureza de tudo 
que é mortal, a alma compartilha da natureza de tudo que é 
imortal, consistindo no que há de divino em nós. Nesses termos 
se estabelece o que é baixo e o que é elevado, o vulgar e o nobre, 
o que é vício e o que é virtude, a sexualidade de um lado e a 
castidade do outro. Desse modo, temos uma contrariedade 
genérica entre o que se pode chamar “amor subjetivo”, pessoal, 
individualizado, que produz a geração corpórea, e o que se 
pode chamar “amor objetivo”, impessoal, que produz a ascese 
espiritual, sendo todo dito “ascetismo” a prática que visa a 
este último efeito. Como foi visto, Platão formaliza uma série 
de interdições ao amor sobre as quais se funda, nas palavras 
de Freud (2012, p. 48), a dicotomia entre o “amor genital [que] 
conduz à formação de novas famílias” e o amor “inibido na 
meta” que conduz a “amizades”. Freud, então, constata: 

A civilização atual dá a entender que só quer permitir relações 
sexuais baseadas na união indissolúvel entre um homem e 
uma mulher, que não lhe agrada a sexualidade como fonte 
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de prazer autônoma e que está disposta a tolerá-la somente 
como fonte, até agora insubstituível, de multiplicação dos 
seres humanos (FREUD, 2012, p. 50). 

Na medida em que o amor subjetivo, como anacronica-
mente o denomino, consiste em uma paixão da alma movida por 
algo determinado que afeta os sentidos do corpo, como as belas 
aparências, os bens que tem em vista são meramente relativos 
e passageiros como o vigor juvenil, estando em conformidade 
com a natureza do corpo material que é seu intermediário e 
veículo de realização. Como tal realização não pode ser plena e 
definitiva, ao prazer sucede a dor da ausência que se pretende 
curar por meio de um novo prazer e assim por diante, de modo 
que toda imortalidade possível se restringe à possibilidade de 
perpetuação em outro, no filho – por isto, o único bom fruto da 
árvore do prazer. Ao contrário, o amor objetivo – leia-se comum 
a todos, o bem comum – se mostra perfeito na medida em que 
tem em vista o universal, o eterno, o divino, ou seja, o que 
absolutamente é: o melhor, o maior, o mais belo. Somente este 
bem pode ser tido como permanente, inalienável, de maneira 
que, ao invés de inquietação, produz a saciada paz interior. 
Defendo desde já que este horror do efêmero, talvez suscitado 
pela própria ânsia de eternidade inerente ao prazer, é elemento 
crucial no processo de purificação do amor, o que significa: é 
o próprio desejo de prazer e felicidade que busca destruir a si 
mesmo. No §280 das “Opiniões e sentenças diversas”, que compõe 
o segundo volume de Humano, demasiado humano, diz Nietzsche: 
“Todo grande amor traz consigo o cruel pensamento de matar o 
objeto do amor, para subtraí-lo de uma vez por todas ao sacrílego 
jogo da mudança: pois o amor tem mais receio da mudança que 
do aniquilamento” (NIETZSCHE, 2012, p. 25) – aqui, instaurado 
o niilismo, o que se quer matar é o próprio desejo humano.

Neste sentido, escreve Clemente de Alexandria, conforme 
citado por Boehner e Gilson (2008, p. 47), no começo do século 
III em suas Stromata: “Por isso já não deseja coisa alguma, pois 
já possui, na medida do possível, tudo quanto é digno de ser 
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desejado. [...] Também não tende apaixonadamente a asseme-
lhar-se ao belo, pois já participa da beleza pelo amor”. Diz ainda: 
“Ser gnóstico ou perfeito, portanto, significa estar livre de 
toda agitação da alma. Pois o conhecimento”, isto é, a gnose ou 
apreensão imediata do divino, “produz o domínio de si próprio, 
e este, fixando-se numa disposição ou estado durável, tem por 
efeito a apatia, e não a simples moderação das paixões” ensinada 
tradicionalmente pelos gregos pagãos. Os apetites só devem 
ter lugar naquilo em que forem necessários ao impedimento 
da dissolução, uma vez que o cristão encontra na caridade sua 
total satisfação e tem a paixão substituída pelo amor e pela 
sabedoria, elos da comunhão com Deus que propiciam um 
estado de felicidade íntima.

Perfeição significa, no rigor do termo, completude, o que 
se perfaz e atinge o seu maximum; imperfeição, por sua vez, sig-
nifica que falta um acabamento, tratando-se, portanto, de uma 
carência. É essa carência, que é uma falta essencial, como um 
vazio interior, um lugar desocupado em nossa intimidade mais 
profunda que se pretende preencher com bens exteriores, mas 
o efetivo preenchimento só pode se dar se o que ocupa aquele 
espaço no mundo interior for algo permanente, igualmente 
espiritual. Por isso mesmo se passará a pensar, especialmente 
por obra do Cristianismo, que não apenas a propriedade do 
bem e da beleza, mas o próprio amor, que se torna ele mesmo 
um bem, são possíveis apenas, em sua pureza, ao próprio Deus. 
Digo “especialmente” porque, sob este ponto de vista, o amor 
não é mais, em si, um desejo, é excesso do inesgotável, abun-
dância, o poder de dar sem de nada precisar, e mais, de dar 
tudo o que tem sem nada perder; não é mais vontade de posse, 
pois tudo possui eterna e infinitamente o Todo-Poderoso; o 
“preenchimento” está em um lugar que jamais estivera vazio. 
A partir desse modelo, cunha-se a noção cristã de desinteresse, 
ao lado da proposta já encontrada em Platão de que o verda-
deiro amor não tem em vista a obtenção de vantagens para si. 
Resta ao verdadeiro amante humano, em sua pobreza natural, 
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essencial, predeterminada, apenas imitar o amor divino que, 
na condição de virtude dadivosa, é traduzido como ágape, ou 
caritas. Assim se consolida o imperativo de amar o que se deve 
amar, o que envolve a moralidade e, por conseguinte, a doutrina 
do livre-arbítrio, pois apenas aquele que é livre para escolher 
pode assumir um dever. Enquanto isso, a casta geração na 
alma que caracteriza o amor filosófico platônico, cujos filhos 
viriam à luz por uma maiêutica socrática – o parto das ideais 
–, no Cristianismo, corresponde à pregação evangélica. A Boa 
Nova busca ouvintes capazes de reconhecer em si mesmos a 
verdade eterna sobre o Cristo.

No entanto, semelhanças e influências à parte, vê-se com 
clareza que há uma mudança essencial entre o amor platônico 
propriamente dito e o amor evangélico. Como exemplo disso, se 
pode mencionar o exílio do desejo em geral, que passa a ter a pai-
xão do corpo como sua única dimensão, enquanto que a vontade 
de posse dos bens divinos dá lugar à exigência do abandonar-
se a Deus mediante a negação da vontade de querer, ou seja, 
mediante o querer não desejar. A alma passa a ser a instância 
deliberativa ordenadora e unificadora, o juiz que arbitra sobre o 
conflito de vontades de que fala Agostinho nas Confissões (Parte 
I, Livro VIII, cap. 5, §11; cap. 9, §21; cap. 10, §23-24). Até mesmo 
querer não desejar se torna um empecilho à luz de doutrinas 
como a budista: todo querer deve ser suprimido. Como diz mestre 
Eckhart (2006, p. 288) em seu sermão 52: “Enquanto o homem 
tiver [em si] a vontade de realizar a amantíssima vontade de 
Deus [...] <ainda> tem uma vontade, com a qual quer satisfazer 
a vontade de Deus [...]. [...] deve estar tão vazio de sua vontade 
criada como ele era quando <ainda> não era”. Assim, mesmo 
quando o desejo é permitido e assumido no Cristianismo, sofre 
da marca da limitação humana, ou seja, é o modo como o homem, 
em sua pequenez, é capaz de querer a Deus, e então se reformula 
o imperativo sem rever seu fundo: desejar o que se deve desejar 
– a mais elevada comunhão, ou casamento, tem Cristo como 
esposo. Conforme nos dizem Boehner e Gilson (2008, p. 123), a 
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respeito do que afirma o pseudo-Dionísio (século V/VI) em seu 
tratado sobre os nomes de Deus, “o amor faz com que as almas 
se renunciem a si mesmas e se transformem em propriedade 
do amado. Algo similar também é encontrado em Clemente de 
Alexandria, para quem, conforme citado por Boehner e Gilson 
(2008, 46), o homem perfeito sequer “necessita da alegria, pois 
nunca cede à tristeza, convencido de que tudo lhe reverterá em 
bem” na medida em que se entrega “inteira e exclusivamente” 
a Deus. Continua Clemente: “É-lhe estranho também todo zelo 
apaixonado, pois de nada carece para conformar-se ao bem e ao 
belo; e com razão não ama a pessoa alguma com este amor comum; 
ao contrário, ele ama o Criador através das criaturas” (grifo nosso). 
Preenchida a carência natural com o abundante amor eterno 
de Deus, cessa o movimento erótico de maneira que o próprio 
amor se reconfigura, ou, a meu ver, se desfigura – neste ponto, 
diria mais apropriadamente o cristão: se transfigura – o que 
o amante encontra diante de si, dos olhos de sua alma, como 
objeto de seu amor, não é mais a criatura, mas o Criador. 

A antiga concepção platônica segundo a qual o mundo dos 
sentidos consiste em mero degrau na escala de conhecimento 
da verdade parece estar na raiz do que grifei no discurso de 
Clemente, sendo assim expressa mais tarde por Plotino no §1 
do tratado “Sobre o amor”, onde também grifo: “Aqueles que, 
por meio da beleza terrena, chegam a se relembrar da Beleza 
arquetípica, amam a daqui debaixo apenas como imagem da 
outra” (PLOTINO, 2002, p. 101). De Platão provém, em suma, a 
ideia basilar de que o que se ama na beleza terrena não é em 
verdade ela mesma, mas aquilo de que ela é o pálido reflexo, 
e tal amor somente haverá de ocupar o primeiro lugar se e 
enquanto não vislumbramos seu modelo eterno. A possibilidade 
de reconhecermos a essência naquilo que apenas dela participa 
é precisamente o que Platão pretendia estabelecer com sua 
teoria da reminiscência; uma vez atingindo a contemplação da 
essência, o “degrau” da sensibilidade pode (e deve) ser deixado 
para trás como a escada de Wittgenstein. Segundo Gregory 
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Vlastos, citado por Ludueña (2015, p. LXXXV-LXXXVI), o amor 
de que fala Diotima guarda uma falha incontornável, pois, se 
o que se ama é apenas o que reflete a Beleza, e esta é sempre 
imperfeita nos humanos, estes “jamais serão o objeto de nosso 
amor na unidade e integralidade de sua individualidade”, se não 
pela “versão abstrata das pessoas que consiste no conjunto de 
suas melhores qualidades”. Por isso, conclui Vlastos, “fazer de 
homens e mulheres de carne e osso os objetos finais de nossa 
afeição seria uma loucura ou, pior, um ato idólatra, desviar para 
as imagens o que somente é devido a seu original divino”. Como 
diz Ludueña (2015, p. LXXXVI), a crítica é justa na medida em 
que “Platão falhou em apresentar uma adequada filosofia do 
‘amor’”, embora tenha conseguido, conforme observa Halperin, 
“criar uma teoria erótica que pudesse dar conta da metafísica 
do desejo”. Afinal, prossegue Ludueña, “o que Platão denominou 
éros não é o que chamamos ‘amor’”.

§15. Mortalidade, sexualidade e a 
ressignificação do pecado 

O platonismo ofereceu elementos cruciais à interpretação 
teológica cristã para o problema do amor mundano e a sua 
história nos remete à questão do pecado original tal como é 
repensado no Cristianismo, que me parece girar em torno do 
sentido da geração, pedra fundamental na tematização platônica 
do amor. Vale aqui o que já disse sobre o sociologismo, sobre o 
historicismo e sobre o desvio em que consiste afirmar apres-
sadamente que a história do jardim do Éden, enquanto mito, é 
uma simples mentira. A busca por evidências arqueológicas do 
jardim ou de seus habitantes não é de interesse ao pensamento 
que se torna expresso no mito e em suas interpretações, não 
porque a Filosofia seja uma ocupação de quem tem “a cabeça 
nas nuvens”, mas porque os “fatos” a que se dedica são de outra 
natureza. Do mesmo modo que o eventual encontro das tais 
evidências não lhe diz respeito, pois o fato histórico não lhe 
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interessa tanto quanto seu sentido na história, a falha de cada 
busca nada prova, senão que, tendo sido “verídico”, não deixou 
vestígios. Afinal, muita coisa ocorre sem deixar rastro. Não é 
minha intenção fazer uma exegese minuciosa mostrando, com 
segurança, o quanto as alegações favoráveis à sua “realidade” 
são questionáveis, mesmo porque isto não nos ajuda em muita 
coisa, talvez em coisa alguma. Tampouco é meu propósito assu-
mir a “existência” do Éden – mesmo por hipótese – e a verdade 
acerca das narrativas sobre os eventos que teriam ocorrido ali. 

Muita gente se pergunta onde, na Bíblia, está escrito 
que Adão e Eva eram imortais. Deve-se abreviar a abordagem 
desta questão começando a dizer, simplesmente, que o pior 
não vem do melhor, o que significa neste caso que o imortal 
não produz, por natureza, o mortal. Ora, assim se dá com toda 
geração na natureza: o gerado traz consigo determinações 
fundamentais dos genitores, não havendo, portanto, nada de 
abstrato na tese de que a mortalidade não vem de Deus, mas 
bastante empírico. De modo algum isso prova que o homem 
tenha sido criado imortal, menos ainda para a imortalidade, 
apenas reforça a ideia de que não herdamos a mortalidade do 
que é imortal – por isso o platonismo sugere que a mortalidade 
pertence à matéria que nos constitui. Abstrato, pelo contrário, 
é defender que o indivíduo se perpetua na espécie, como fazem 
as ciências empíricas da Natureza lançando mão de uma licença 
poética que não me parece compatível com seu propósito e sua 
atitude ideal, além de remeter a fontes primitivas. Evocar a 
materialidade dos genes passados adiante de geração em geração 
não dissolve o fato concreto de que o genitor não sobrevive em 
sua prole, nem por meio dela, apenas suas características, as 
quais nada têm sequer de humano em si mesmas. A discussão 
filosófica sobre isto – a origem da mortalidade – é muitíssimo 
vasta desde os antigos gregos, mas a admissão deste princípio 
já é suficiente diante do que se segue, não sendo necessário 
percorrermos os inúmeros argumentos sobre por que teve de 
ser assim. Prefiro destacar o sentido existencial do que está em 
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questão, contornando os aspectos estritamente morais e recor-
rendo a referências teológicas apenas no limite do necessário. 
Afinal, não é também meu interesse elaborar uma teodiceia.

A morte inevitável é, sem dúvida, o maior dos males. Ao 
mesmo tempo em que significa a perda definitiva – ela mesma 
significa a perda por excelência –, a morte contradiz, de uma 
vez, o amor como desejo de imortalidade e o instinto de vida. 
A morte é o antiamor na terra, podemos dizer! Lembremos 
Empédocles: a força opositora daquela que gera o mundo é 
aquela que decompõe a obra. Heracliticamente compreendendo 
a sinergia entre vida e morte, com amparo em representações 
tardias (Cf. STEUDING, 1953, p. 110, §112.), Freud consolidará a 
associação entre Eros e Thanatos, o deus da morte. Se o amor 
gera o mundo e a vida, a morte os reduz a nada. A morte vence a 
vida e torna inútil qualquer esforço que não vise a bens bastante 
imediatos, a não ser, mais uma vez, aqueles que possam ser 
herdados pelos filhos. Quem haverá de discordar disto? A única 
salvação para um mundo feito de morte e, portanto, de disso-
lução, é a perpetuação de si em outro, a geração de filhos, não 
sendo à toa que a perda do amado, em vida, é sentida como mais 
dolorosa do que a morte do próprio amante que, em verdade, é 
capaz de dar sua vida pelo amado. Isto significa que a geração 
só é necessária à preservação do amor se este é privado de seu 
para sempre essencial, o para-sempre que se almeja no desejo de 
prazer e felicidade. Admitamos “alegoricamente”, então, que a 
morte é um problema não apenas para os seres vivos que têm 
consciência dela, mas para o próprio Amor! Todo pessimista 
radical odeia a vida justamente pela absurdidade de seu fim e 
seu preenchimento por sucessivas perdas, a inutilidade de todo 
esforço etc. Tendo isto em vista e legitimamente supondo que os 
antigos hajam se ocupado deste problema enquanto problema 
real – de fato se ocuparam! –, passemos à narrativa bíblica.

Adão e Eva tiveram três filhos, e a interpretação indica 
que o meio pelo qual os geraram vinha em substituição a um 
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bem perdido. Mais do que isso, a obra de Deus, cuja perfeição é 
de se esperar, deveria ser boa e perpétua, razão pela qual se diz 
que Adão e Eva, no começo, viviam em um paraíso. A palavra 
hebraica “eden” significa “delícia”, que podemos entender como 
prazerosa felicidade, beatitude. Aliás, o termo soa bastante 
similar ao grego “hédon”, “prazer”, “fruição”, de onde se origina 
nossa palavra “hedonismo”. Epicuro, tendo fundado seu sóbrio 
hedonismo, erigiu sua escola longe da movimentação urbana – o 
Jardim de Epicuro. Além disso, em alusão ao “jardim de Zeus”, 
referido por Platão (1983, p. 35) no Banquete (203 b) como o 
lugar onde Eros, segundo Diotima, teria sido gerado, Plotino 
explica no §8 do tratado “Sobre o amor”: “Um jardim é um 
lugar de beleza e de desenvolvimento de riquezas” (PLOTINO, 
2002, p. 116). Muito mais recente é a sugestiva iniciativa alemã 
de denominar o estágio inicial da vida escolar das crianças 
“Kindergarten” – aqui chamado “Jardim de Infância” até poucos 
anos atrás. O banimento do paraíso, acompanhado da interdição 
da árvore da vida, é sinal de que a morte, ou o mal, veio fazer 
parte da existência humana, com o que esta perdeu sua beleza, 
sua bem-aventurança. Nota-se aqui uma certa variedade de 
elementos pelos quais procuramos recolher na própria cultura 
de diferentes povos e épocas o significado alegórico de “jardim”.

Mas que transgressão, considerando apenas a narrativa 
inicial de Gêneses, fora cometida, grave o bastante para implicar 
o banimento de Adão e Eva e a interdição dos frutos que lhes 
garantiriam perpétua conservação? (Sim, a garantia perpétua de 
conservação, não necessariamente uma vida eterna; é recorrente 
em mitos antigos que a própria imortalidade ou cura dos deuses 
dependia de alimentos especiais, como os “pomos de ouro”, a 
“ambrosia” etc.) Dar atenção ao apelo da serpente, animal que 
nas mais diversas culturas está ligado à fertilidade e ao ciclo 
da vida – trocando periodicamente sua pele inteira, a serpente 
deixa para trás um “corpo” e passa a viver com “outro”. À parte 
as doutrinas sobre reencarnação – que não pretendo discutir, 
por mera questão de economia e por ser algo alheio a nosso 
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tema –, não sendo também relevantes neste contexto os vários 
outros fatores que a Antropologia indica para justificar essa 
simbologia, isto pode ser visto como metáfora para a perpetua-
ção em outro, para a sobre-vivência através dos filhos. Juntando 
tudo isto, embora pouco se tenha dito, se pode concluir desde 
já: Adão e Eva deram ouvidos ao apelo de gerar vida, como 
que ofendendo aquele que até então tinha essa prerrogativa. 
Aproveito para chamar a atenção para o fato de que se percorre 
uma longa distância daí até a “conclusão” de que a serpente 
era, na verdade, o Diabo disfarçado. O pecado não precisa ser 
interpretado necessariamente segundo a equação envolvendo a 
perversidade humana e/ou a orgulhosa prepotência divina. Do 
mesmo modo, não parece digno tratarmos Deus com tamanha 
indulgência – vaidade e soberba de quem se atreve a fazê-lo – 
tentando acomodar o terrível castigo à sua infinita bondade, à 
sua onipotência e à sua onisciência, não apenas porque não se 
trata aqui – já o disse – de uma teodiceia, mas especialmente 
porque isso é irrelevante para o que pretendo sugerir. Por fim, 
colocar a culpa no Diabo é um ato de má-fé por parte daquele 
que quer reduzir a afronta cometida por Adão e Eva como se, 
na ausência das “más influências”, tudo correria bem, sempre 
segundo o pressuposto da perfeição divina. O pecado consiste 
naquela troca de ouro por frutas a que me referi mais acima: 
Adão e Eva teriam pecado, antes de tudo, contra si mesmos!

Uma primeira interpretação similar a esta que esboço 
aqui já pode ser encontrada na segunda metade do século IV. O 
bispo capadócio Gregório de Nissa, no capítulo 12 de seu tratado 
Sobre a virgindade, vincula sexualidade e mortalidade como 
sequelas do pecado, que é, para ele, uma carência produzida 
pelo próprio homem quando este substitui a decisão divina pelo 
próprio livre-arbítrio. Uma vez que Deus teria criado o homem 
para a imortalidade, a sexualidade, que não fazia parte do plano 
original, nem da natureza humana, nem da imagem divina, 
surge posteriormente como um véu que a encobre a fim de que 
o homem não desapareça (Cf. BOEHNER; GILSON, 2008, p. 102-104). 
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Assim, de acordo com Gregório, o matrimônio foi inventado 
como consolo para a morte em um mundo de doença e cansaço. 
Ou seja – digo eu –, não é que o homem, ao pecar, simplesmente 
se torne mortal – aliás, de que lhe valeria a árvore da vida se 
já não o fosse? –, mas sim que, pecando, perde a possibilidade 
de sua própria perpetuação (antes mantida pela simples pro-
vidência divina representada pela árvore interditada), então 
substituída pela possibilidade de perpetuação da espécie, sendo 
que o homem sobreviveria tanto quanto suas forças e esforços 
lhe permitissem a mera conservação provisória. A sexualidade, 
conclui Gregório, deve então ser posta de lado a fim de que 
possamos reassumir o que nos compete por natureza, coisa 
que apenas a graça divina pode nos proporcionar mediante o 
reconhecimento, de nossa parte, da necessidade de purificação. 
Isto significa reassumir a vontade divina como nossa em detri-
mento de uma liberdade que a contrarie. O ponto de vista de 
Gregório ecoa o que já escrevera Plotino aproximadamente um 
século antes no §1 de seu tratado “Sobre o amor”: “aqueles que 
não desejam procriar são, de longe, os que mais se satisfazem 
com a beleza em si. Mas aqueles que desejam procriar, desejam 
procriar o belo porque este lhes falta, porque não bastam a si 
mesmos e então pensam poder adquiri-lo se gerarem formas 
belas” (PLOTINO, 2002, p. 102). 

Ora, a meu ver, o problema mais grave não está em admitir 
a relação entre mortalidade, sexualidade e pecado, mas em 
aceitar que, para o Deus cristão, seja indiferente a perpetuação 
de cada indivíduo particular ou da espécie em geral. Em outras 
palavras, como aceitar que um deus caritativamente amoroso 
substitua em seu amor um indivíduo por sua descendência? A 
resposta deveria ser algo de gosto platônico: Deus, sendo eterno, 
ama o eterno, e amando o eterno, ama não cada homem em 
particular, mas a Ideia de Homem, ou seja, o Homem em geral, a 
Humanidade – amando sua obra, ama a si mesmo e, com orgulho 
diz: “Isto – o que fiz – é bom”, pois não há diferença entre ser 
e agir, Deus é sua palavra e sua palavra é sua ação. É evidente 
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que tal raciocínio se mostrava deficiente à maioria das pessoas 
– pelo menos, às menos instruídas, que são sempre a maioria 
–, de maneira que o “consolo” da sexualidade não poderia vir 
senão como um paliativo provisório oriundo daquela mesma 
benevolência providente – o acesso à árvore da vida deveria 
ser restabelecido de algum modo, assim como a porta do pai 
haveria de permanecer entreaberta à espera do filho pródigo. 
Vale adiantar que o ensino da caridade tem em vista que se 
ame o homem como Deus o ama, ou seja, a todos como a um 
só, a um só como a todos, sem distinção entre os indivíduos; 
apenas o essencial, não o particular.

Já se pode perceber muito bem o que está filosoficamente em 
jogo nas querelas sobre o Jesus histórico ter tido ou não algum 
filho. Ora, até mesmo Nietzsche, no já citado “Canto ébrio” (§9), 
afirma em um sentido especial a incompatibilidade entre a 
felicidade e o desejo de herdeiros, pois o perfeito quer a si mesmo 
(NIETZSCHE, 1998, p. 375-376). Quem percebe isso pode também 
perceber que há algo de filosoficamente justo em negar esta 
ou aquela pretensa evidência sobre o Jesus histórico. O mesmo 
vale para o empenho em se provar ou refutar a sua ressurreição 
e ascensão aos céus. Nenhuma dessas crenças deve ser motivo 
de opiniões baseadas na ideia de que a mensagem evangélica 
independe deste ou daquele detalhe – está em jogo o próprio 
sentido da mensagem e do amor que ela prescreve! Encaremos a 
questão filosoficamente, tal como ela merece ser encarada, e isto 
não significa, como alguns podem pensar, que se trata apenas 
de distinguir aí uma ética de princípios e considerar todo o 
restante mera alegoria ou fantasia – isso significaria perder de 
vista a ontologia sobre a qual tudo se sustenta, produzindo-se 
a partir daí todo tipo de confusão. 

Jesus desempenha o papel de angelos, de mensageiro que 
profere as palavras do amor do Criador em seu lugar e em seu 
nome. Na Antiguidade, aliás, era usual que o mensageiro repro-
duzisse tão fielmente a mensagem que repetia o discurso em 
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primeira pessoa como se fosse o próprio remetente a falar. Sobre 
isto, há um ditado judaico que diz: “O mensageiro de um homem 
é como ele mesmo”. Nesse caso, o que se reconhece em Jesus é a 
alma de Deus, seu discurso, sua palavra – em grego, logos, que 
Philo de Alexandria, filósofo judeu do início do século I, já havia 
personificado como “filho primogênito” de Deus e seu interme-
diário junto ao mundo. Jesus é imitado por ser o exemplo de Deus 
na terra. Personificando o amor ao viver sua palavra – palavra na 
vida, da vida e para vida –, Cristo é ainda o intermediário entre 
o mortal e o imortal a exemplo do Eros de que fala Sócrates no 
Banquete, como que resolvendo assim a questão filosófico-teo-
lógica da natureza dual do ser humano, símbolo do corpo que 
padece (paixão) e da alma que oferece (caridade). Ao Cristo não 
é necessária a perpetuação em outro, pois ele mesmo se perpe-
tua – mais uma contribuição do Logos philoniano –, sendo sua 
morte e ressurreição, que derrota a morte, o testemunho de que, 
amando a Deus como Deus ama o homem, ou seja, eternamente 
e para sempre, fazendo da vontade divina a própria vontade, não 
apenas o amado sobrevive a nós como nós mesmos sobrevivemos 
junto dele, ou até mesmo nele, caso seja interpretado como o Logos 
philoniano na acepção de mundo espiritual. 

Eis o sentido da conquista da vida eterna pela fé, isto é, pelo 
amor a Deus no amor de Deus. Se assim não fosse, se o Cristo não 
ressuscita, a vida se esteriliza, o amor desaparece sem salvação e 
sem legado, mais uma vez a vida se vê derrotada pela morte. No 
Cristo sem herdeiros que ressuscita, o amor vence a morte, sua 
arqui-inimiga. Eis o que nos diz Nicolau de Cusa (2002, p. 217) no 
capítulo XI do terceiro livro de A douta ignorância:

Por si mesma a vida é digna de amor. E crendo-se na medida 
máxima que Jesus é a vida eterna, não se pode não amá-lo. [...] 
Como poderia alguém ter uma fé segura, se não esperasse as 
promessas a ele feitas por Cristo? Como crê em Cristo, se não 
crê que alcançará a vida eterna prometida por Cristo aos fiéis? 
Ou como crê que ele é a verdade, se não tem uma esperança 
inconcussa nas promessas? Como escolheria a morte por 
Cristo quem não esperasse a imortalidade? E porque crê que 
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Cristo não abandona os que nele esperam, mas lhe concede a 
felicidade eterna, o fiel tem em pouca conta sofrer tudo por 
Cristo por causa de tão grande recompensa de retribuição. 

A ressurreição é, portanto, o cumprimento e satisfação 
do amor da imortalidade e da felicidade tornados possíveis, 
o retorno (epistrophe) à condição paradisíaca e a chance de 
reverter a necessidade do simulacro de imortalidade buscado 
impetuosamente na geração de filhos. Isso considerado, pode-se 
dar a razão a Russell (2015, p. 22) quando diz que “a promessa 
da imortalidade pessoal diminuiu o interesse dos homens pela 
sobrevivência da prole, que, outrora, lhes parecera o caminho 
mais próximo para a imortalidade que era possível”. Não se 
trata de dizer, bem entendido, que os pais negligenciem os 
filhos que têm, mas que tornar-se pai passou a um plano, na 
melhor das hipóteses, secundário, e até mesmo prejudicial a 
certos projetos de vida, ao contrário do que se via nos sistemas 
patriarcais antigos. Os verdadeiros filhos, analogamente ao que 
diz Platão, são os gerados na evangelização, isto é, na comu-
nicação e compartilhamento da Boa Mensagem; evangelizar 
significa, literalmente, ser seu mensageiro e, assim, fazê-la 
presente na alma de outro. Nas palavras de mestre Eckhart 
(2006, p. 97) em seu sermão 11:

A alma que quer ser filha de Deus não deve gerar nada em si. 
E naquela em que o Filho de Deus deve nascer, não deve ser 
gerado nenhum outro. O maior anseio de Deus é: gerar. Nada lhe 
satisfaz, a não ser que gere seu Filho em nós. Também a alma 
de modo algum se satisfaz se o Filho de Deus nela não nascer. 

Mas pode surgir a pergunta: se o imortal não gera o mortal 
senão por intermédio daquele que é paixão e caridade, como 
este intermediário poderia ser gerado? Afinal, o Cristo resolve o 
problema filosófico-teológico na medida em que serve de ponte 
entre imortalidade e mortalidade. Ele é, portanto, necessário de 
tal modo que se convencionou dizer, não sem longa controvérsia, 
que, apesar de seu tardio nascimento na terra, de sua geração 
no útero de uma mulher chamada Maria, “Amada de Yavé”, ou 
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Miryam – convenientemente homônima da irmã do grande 
Moisés –, Cristo existia antes do mundo e que este teria sido criado 
já por seu intermédio. Entra em jogo a doutrina neoplatônica 
estabelecida por Plotino e já antecipada de algum modo por Philo 
de Alexandria, compatibilizáveis mais ou menos nos seguintes 
termos: do Um emana uma imagem, que é a Inteligência ou a 
Razão; a Inteligência, por sua vez, pensando, gera por emanação 
a realidade inteligível prefigurada por Platão. (Isto, a propósito, 
resolve uma lacuna ontológica da tese platônica, a saber: como 
há “inteligíveis”, “Ideias”, antes que haja uma Inteligência que as 
tenha concebido, na dupla acepção de gerado e pensado?) A tese 
central de Plotino reaparece no tratado “Sobre o amor”, §6, como 
se segue: “o que é totalmente puro não pode mesclar-se a um 
corpo sem a participação de um intermediário. [...] O que seria esse 
intermediário? Temos de supor que seja uma Matéria Inteligível, 
por meio da qual o ser que participe dela seja capaz de entrar 
na matéria inferior, corporal” (PLOTINO, 2002, p. 111). Ou seja, a 
gradação dos níveis de realidade e perfeição se dá na atividade 
contemplativa essencial da divina Inteligência, de maneira que, 
nesse processo, assim interpretam os cristãos – que, de início, em 
grande parte aderem a doutrinas como esta –, de Deus se produz 
Cristo, deste se produz o modelo do mundo e assim por diante. 
A tal “matéria inteligível”, do ponto de vista do Cristianismo, é o 
Verbo, o Logos divino. Cristo é então como a emanação do amor 
divino que abunda e transborda, a personificação do poder do 
amor divino. Assim, “Cristo [...] não é apenas digno de amor, mas 
é o próprio amor”, de modo que, amando-o, “o espírito progride 
pelos degraus do amor rumo ao próprio amor” (NICOLAU DE 
CUSA, 2002, p. 207. Livro III, cap. IX). A esta altura, também já 
se pode dizer: ao provarem da árvore do conhecimento, Adão e 
Eva também geram, por sua vez, uma realidade inferior à deles 
próprios, de maneira que o próprio amor que os gerara decai. 
A cosmologia platônica em geral, que prevê a noção de mundo 
como imagem, é, portanto, fundamental à constituição filosófica do 
Cristianismo e, por consequência, de sua concepção sobre o amor, 
muito embora esta traga consigo suas próprias peculiaridades.
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§16. Neoplatonismo e a beatitude 
despersonalizada na união mística

Vista de longe, a busca filosófica grega por uma unidade 
de princípio para todas as coisas e seu movimento chega a 
parecer uma estranha obsessão. Desde quando Thales afirmara 
ser a água até quando Heráclito afirmava ser o fogo; desde 
quando Platão afirmava ser a Ideia e, Aristóteles, o primeiro 
motor; desde quando os estoicos elegiam o Logos imanente 
até quando os neoplatônicos diziam ser o Um absolutamente 
transcendente, sem falar dos atomistas e sua “matéria indivi-
sível”. A peculiaridade do neoplatonismo em meio a tudo isso 
consiste na mística explícita que vislumbrava a possibilidade de 
uma tal ascese que, a exemplo do nirvana budista, permitiria à 
alma retornar à unidade originária indefinível e inimaginável. 
Trata-se da possibilidade de, segundo a interpretação da mística 
cristã, identificar-se com Deus no sentido extremo da palavra. 
Ou seja, a possibilidade de o Deus que está em mim, a centelha 
de sua natureza que está na criatura que sou, tornar-se idêntico 
ao próprio Deus uma vez despido de tudo que não é divino18. O 
cristão, no cume da ascese, como Cristo, é o próprio Deus: “eu e 
o Pai somos um”. Este passa a ser o sentido último da imitação 
de Cristo como seu ansiado coroamento. 

Tal concepção combina elementos das mais diversas dou-
trinas. Desde que o movimento é explicado como tendência 
à perfeição, concebida como eterno estado de imobilidade/
imutabilidade, as variadas doutrinas de mortificação, como já 
vimos em Clemente de Alexandria, reconheciam na ruptura com 
as paixões, ou seja, na apatia, na anestesia da alma, a superação 
do que, em nós, é sintoma de carência essencial. O propósito 
do ascetismo é, dito brevemente, fazer cessar o intranquilo 
movimento da alma para junto do que lhe é exterior e outro. Ao 
mesmo tempo em que se diz que tudo que se move é imperfeito, 

18 V. p. ex. a sequência do já citado Sermão 52, de Eckhart.
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se diz também, seguindo Aristóteles, que a própria natureza nos 
faz tender ao divino, muito embora jamais possamos alcançá-lo 
plenamente enquanto indivíduos que somos. Interrompido o 
movimento da alma imposto por qualquer coisa que não fosse o 
amor divino, teria lugar uma autêntica absorção por Deus, dirão 
os místicos. Isso seria possível mediante a graça de conseguir 
viver uma vida do espírito, não da carne, única forma de ter 
realizada em si a imutabilidade característica do divino. Como 
diz Plotino no §7 do mesmo tratado “Sobre o amor”, que torno a 
citar: “Só pode verdadeiramente se saciar quem pode atingir a 
plenitude por sua própria natureza. Mas o que é levado por sua 
própria indigência ao desejo, ainda que por um instante seja 
saciado, nada pode reter” (PLOTINO, 2002, p. 112-113). Afinal, o 
constante fluxo da vida não nos permite nada capturar. 

Portanto, a oposição ao erotismo enquanto movimento 
(de alma para alma ou de alma para corpo) guarda em si a 
esperança de cessação de todo movimento, a qual, segundo 
se supõe, tem por efeito a vitória sobre nosso destino comum, 
para onde se dirige todo nosso movimento: a morte. Para tanto, 
devemos deixar de ser corpo para sermos exclusivamente espí-
rito, ou, dito de maneira mais palpável, devemos deixar de nos 
reconhecermos como corpo para nos identificarmos com nossa 
verdadeira natureza indestrutível. Imóveis diante dos motivos 
das paixões, nos tornamos caritativamente moventes pela 
abundância do amor que vem de Deus, e nisto consiste dizer: 
amar as criaturas (somente) através de Deus; amar, nas criaturas, 
apenas Deus, ou seja, o que há de divino no fundo de tudo o que 
existe. Assim se retoma de modo definitivo a contradição a que 
me referi mais acima entre amor subjetivo (de um por outro) 
e amor objetivo (de cada um por todos) como sentido último 
da impessoalidade do amor caritativo divinamente inspirado 
e, portanto, como nova forma da cegueira do amor, a saber, o 
amor que não vê a quem, amor este incapaz de propiciar qualquer 
satisfação “mundana”. É inevitável que, nestas circunstâncias, 
o amor termine por ser extraviado em alguma excelsa forma 
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de amizade. Como escreve Arendt (2005, p. 61): “Dada a sua 
inerente natureza extraterrena, o amor só pode falsificar-se 
e perverter-se quando utilizado para fins políticos, como a 
transformação ou salvação do mundo”.

Em uma duríssima crítica à “metafísica do rosto do Outro” 
de Lévinas – um judeu, não um cristão, aliás –, cujo alvo espe-
cífico não me interessa tanto quanto o pensamento mais geral 
aí alvejado, diz Schiffter (2012, p. 134-135) com propriedade: 

Se encontramos, a cada dia, indivíduos cuja fisionomia não nos 
encanta, nem nos repugna, nem nos intriga, nem nos inspira 
a menor sensualidade, é porque passam despercebidos aos 
nossos olhos. Não ter nenhuma consideração pela expressão 
psíquica de uma mulher, de um homem, de uma criança ou 
de um idoso, legível em seus traços físicos, só corresponde 
a uma experiência relacional: aquela, banal, da indiferença 
em relação a um estranho.

Indiferença... Eis uma coisa que o amor não é, nem pode 
ser. Este diagnóstico deixa de parecer um exagero quando vemos, 
por exemplo, um carro na rua com um adesivo dizendo em letras 
garrafais: “Jesus te ama... e eu também!”. Muitos levantarão a 
voz para dizer, em defesa, que, ao invés de indiferença, se tem 
por esse “tu” o mais honesto amor e anseio de que se salve. 
Mas quem é esse “tu” que aquele “eu também” ama? Todos!... 
Ninguém... Todos os “tu” que leem a mensagem à passagem 
do carro, tanto quanto os “tu” que sequer a notam, passam, 
entretanto, absolutamente despercebidos como alguéns aos 
olhos cegos daquele “eu” que cumprira seu dever em espalhar 
a “palavra do amor” sem esperar contrapartida, sem se aper-
ceber se foi notada ou não e por quem quer que seja – afinal, 
ele nada espera do “tu”; ora, “eu também” nada espero dele... 
e sigo adiante. Não será, também esta, uma fala sem escuta? 
Ali passou um cristão, mas terei recebido seu amor ou apenas 
uma palavra impressa aos milhares em uma gráfica qualquer? 
Com relação à filosofia lévinasiana da alteridade, Badiou ainda 
pondera que a experiência epifânica do “rosto do outro”, apoiada 



HISTÓRIA FILOSÓFICA DO AMOR | CAPÍTULO 2: AMOR E BELEZA

131

em Deus como “Todo-Outro”, diz respeito a uma experiência 
da alteridade que é central a uma ética, que até poderia fazer 
sentido se o amor fosse um sentimento ético, mas “não há 
nada de especialmente ‘ético’ no amor como tal” (BADIOU; 
TRUONG, 2011, p. 31-32). Diz ele, no mesmo lugar, que o amor 
não seria “uma experiência na qual eu me esqueço de mim em 
benefício do outro, ele mesmo modelo neste mundo daquilo 
que em última instância me reconduz ao todo-Outro”. Ao invés 
disso, Badiou defende que o amor concerne à diferença de duas 
singularidades, tratando-se do Dois, não do Um, pelo que recusa 
toda concepção fusional.

Vimos o quanto Plotino contribui para essas formulações 
despersonalizantes e fusionais, embora não faça referências 
ao Cristianismo, mas a outras tradições estrangeiras que se 
somam a sua formação fundamentalmente grega. Todavia, 
egípcio e místico que era e tendo vivido em Alexandria, terra 
de Philo e de Clemente, que ainda vivia durante sua infância, 
é muito provável que Plotino tenha conhecido pelo menos o 
cristianismo copta, o cristianismo gnóstico. Em seu tratado 
“Sobre o amor”, segue de muito perto Platão, nele baseando sua 
exposição, indo, no entanto, muito além. Na verdade, à parte 
a acomodação da doutrina de Platão à sua, o mérito de Plotino 
não está tanto na originalidade do que é dito ali, mas na deli-
cadeza cuidadosa com que, fora alguma confusão de detalhes, 
sistematiza e preenche com sua própria orientação espiritual 
as profundas lacunas deixadas na obra de seu antecessor. Se 
a leitura de Platão exige de nós, com relação ao tema do amor, 
algum trabalho em correlacionar e costurar elementos variados 
e dispersos, correndo imenso risco de errar ou deixar de notar 
alguma coisa, Plotino nos oferece tudo em uma perfeita ordem 
que, não sendo a de Platão, é a sua. Aliás, justiça seja feita, 
Plotino é o primeiro a realizar a tarefa de escrever um texto 
sistemático exclusivamente dedicado ao amor em sua essência 
e compreendendo seus diversos aspectos, o que é incrível em 
um tratado tão curto. Como que querendo colocar os pingos nos 
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“is”, inicia perguntando: “O Amor é um deus, um daimon ou um 
estado de alma?” – isto é, trata-se de Eros, de um intermediário 
entre deuses e homens ou de uma paixão, um pathos? – “Ou seria 
mais correto dizer que há uma espécie [de amor] que é um deus, 
outra que é um daimon e outra que é um estado de alma? E o 
que ele é em cada um desses aspectos?” (PLOTINO, 2002, p. 99). 
A primeira pergunta surge diante da difusa exposição feita por 
Platão; a segunda consiste naquilo que Plotino conclui de seu 
estudo de Platão mediante a sistematização pela qual responde 
à terceira pergunta. Trata-se então de buscar o correto estado 
de alma que cumpra a essência do amor e sua aspiração de 
eternidade e perfeição. 

A união querida pelos amantes só pode ser perfeita – nisto 
Plotino se aproxima mais dos cristãos do que de Platão – quando 
se realiza junto ao próprio Deus incorpóreo. Da superação das 
paixões “indigentes”, contrárias à natureza ou voltadas apenas 
para coisas materiais, que não visam à geração, passa-se à supe-
ração da necessidade de geração. Daí vem não somente a pura e 
casta amizade, mas a própria vida se passa a odiar. Sim, Plotino 
afirmava isto, uma vez que a vida corpórea é mera imagem 
da vida verdadeira do espírito. Conta-se até que, seguindo o 
platonismo até o limite mais extremo, recusando as imitações 
artísticas dos corpos como cópias ainda mais inferiores – tema 
dos mais polêmicos no diálogo A república – e, no entanto, infe-
lizmente, mais duráveis, sequer se deixava retratar. Que resta 
da própria philia além da exigência de sua superação rumo à 
autossuficiência encontrável apenas na abnegada união com o 
estágio divino mais elevado, a absoluta assimilação no Outro 
como o Mesmo? Nesse processo, se cumpre a ascese do amor ao 
Bem e à Beleza em si. Aliás, o próprio outro enquanto tal vem 
a ser desprezado no processo de contínua desexteriorização do 
amor – e que se perdoe este dissonante neologismo. 

No nono tratado da sexta Enéada, “O Bem ou o Um”, que 
encerra a obra organizada pelo discípulo Porfírio, lemos no §9: 
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Os que ignoram este estado, imaginem, pelos amores daqui em 
baixo, o que será encontrar o objeto mais amado, e saibam que 
os amores daqui são mortais e caducos, enganam e perecem, 
e que não são na realidade amores, nem constituem nosso 
bem, nem são o que buscamos. Lá está nosso verdadeiro amor 
e podemos unir-nos a ele participando dele e possuindo-o, 
se não saímos em busca dos prazeres da carne (PLOTINO, 
1981, p. 95). 

Diante disto, por que não odiar o mundo se nele não há 
verdadeira beleza e, portanto, verdadeiro amor, não sendo então 
possível para nós, na atual condição, a verdadeira felicidade, o 
verdadeiro bem? O próprio amor apolíneo e objetivo é privado 
de sua realidade, é esvaziado. Sob este aspecto, ao menos, a 
doutrina plotiniana do amor representa, a meu ver, o ápice 
da desesperança do amor na terra, se não o próprio desespero 
tornado filosofia – pior de tudo: não haverá de ser um caso 
isolado, devendo ser, por isso mesmo, lembrado. Pouco mais 
adiante, no §11, o último, lemos também, com grifo nosso: 

[...] em sua ascensão não oferecia nem cólera nem desejo, mais 
ainda, nem razão, nem pensamento, nem sequer seu ser completo, 
senão que, como arrancado ou arrebatado de entusiasmo se 
encontrava numa tranquila calma; e não se separando da 
essência de Deus, nem voltando-se para si mesmo, permanecia 
completamente imóvel ou era, melhor, a própria imobilidade; já não 
o retinham as coisas belas, porque olhava por cima da própria 
beleza; havia já deixado para trás o coro das virtudes, como quem 
penetra no mais sagrado do templo deixa para trás as estátuas 
(PLOTINO, 1981, p. 97). 

Se Eros é o olho que vê, devemos compreender que perdera 
sua serventia, mesmo porque não há mais objeto algum, não 
há sujeito, nem amado nem amante, nem alma (psyché) nem 
movimento amoroso (eros). A “visão”, aqui, é pura contemplação, 
theoria, um tipo muito peculiar de visão (orein) propriamente 
divina (theon) descoberta e advogada pelos místicos sob a rubrica 
de gnose. Por sua vez, a síntese se exprime em uma única palavra, 
que não haverá de ser “felicidade”, mas niilismo.
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Fácil imaginar o efeito destas palavras sobre o Cristianismo 
de então, derivado de uma religião iconoclasta cujo primeiro 
mandamento proibia que se colocassem imagens (intermediários) 
diante do deus, em cujo templo houvera um dia o restrito e silen-
cioso recinto que guardava as tábuas sagradas, representativas 
da própria presença da palavra divina, exclusiva intermediária 
legítima de Deus junto aos homens. Complementa Plotino (1981, 
p. 97-98), “é outra maneira de ver, como a que tinha no santuário: 
êxtase, simplificação, abandono de si”, terminando finalmente 
com as seguintes palavras: “distanciar-se das coisas deste mundo, 
sentir desgosto por elas, e fugir, só, ao encontro do Só”19.

Se mantivermos firme em nossa mente que filosofia, pen-
samento, amor, não se dão no isolamento, perceberemos o fosso 
de profundidade infinita aberto entre Plotino e seu mestre, tão 
incomensuráveis, embora também indissociáveis, quanto são 
o silêncio e o diálogo. De fato, considero que ao amor, como à 
filosofia e ao pensamento, pertençam ou, melhor dito, sejam 
constitutivos um silêncio e uma solidão bastante peculiares, 
para cuja compreensão, no entanto, é necessário prosseguirmos 
mais um tanto em nossas reflexões. Por ora, parece o momento 
adequado para que se dê atenção àquilo que há de reativo nesse 
desespero místico que busca sua cura no próprio aprofunda-
mento desse mesmo desespero. Longe de ser uma desesperança, 
o desconsolo com relação às coisas deste mundo é feito ponto 
de partida para a mais desesperada esperança de “além”, uma 
esperança platônico-cristã, como enfatizará Nietzsche, de outro 
mundo, até que, em Plotino, se torna esperança de mundo nenhum, 
um não-lugar onde nada acontece. 

Isso certamente aponta para um conflito interno, talvez 
inerente à alma humana, no sentido de uma deformação de 
nosso amor cujas raízes se estendem desde a tenra juventude da 
civilização ocidental. Ao menos parece ser este o significado das 
palavras de Jung no §253 de seu livro Símbolos da transformação: 

19 Para um estudo detalhado desta questão, ver Borges (2005).



HISTÓRIA FILOSÓFICA DO AMOR | CAPÍTULO 2: AMOR E BELEZA

135

É difícil pensar que este rico mundo seja pobre demais para 
poder oferecer um objeto ao amor de uma pessoa. Ele oferece 
um espaço infinito para cada uma. É muito mais a incapaci-
dade de amar que rouba das pessoas as oportunidades20. Este 
mundo é vazio apenas para aquele que não quer direcionar sua 
libido às coisas e às pessoas, tornando-as vivas e belas para 
si mesmo. Portanto, o que nos obriga a criar um substituto 
a partir de nós mesmos não é a carência externa de objetos, 
mas sim nossa incapacidade de nos envolver amorosamente 
com algo fora de nós. [...] Uma parte da alma quer o objeto 
externo, mas a outra quer voltar ao mundo subjetivo, onde 
nos acenam os palácios leves e facilmente construídos da 
fantasia (JUNG, 2005, p. 17-18). 

Nietzsche, por sua vez, no §129 de Humano, demasiado 
humano, chegara a conclusão similar partindo do pressuposto 
(talvez, apenas à primeira vista) inverso: “Não há no mundo 
amor e bondade bastantes, para que ainda possamos dá-los a 
seres imaginários” (NIETZSCHE, 2006, p. 92; 2012, p. 12). Lidas 
em conjunto, as palavras de Jung e Nietzsche como que dizem: 
cabe-nos amar neste mundo e o que lhe pertence – a alternativa: 
abandoná-lo ao empobrecimento. Ademais, já não é tão incom-
preensível que o mundo careça de amor e bondade após tantos 
séculos de exigências de que dirigíssemos nossos olhos para o 
além-mundo ou mesmo para o não-mundo da visão mística, e 
isto como pretensa cura para um ódio preexistente contra a 
vida feita de fatalidades. Será o empobrecimento ainda maior 
da vida (que para tantos já vale tão pouco) um preço justo para 
a salvação pessoal, ou mesmo para a redenção definitiva da 
abstrata humanidade – uma assumida crença? 

Parecem, enfim, muito acertadas as contundentes pala-
vras de Nussbaum (1998): “Uma sociedade que quer reduzir o 
ódio e a violência deve ter, então, razões para desencorajar o 
amor”. De fato, não é outra coisa que vemos em curso desde 
Platão, movido por expressas e as mais altas pretensões de 
estadista. Se o amor de pessoas impele à voluntariedade, à 

20 V. §6 supra.
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obstinação, à parcialidade, e a isto se vinculam supostamente 
ódio e violência, desencorajá-lo, seja como pecaminoso, mes-
quinho ou até contrário ao interesse público pode suscitar 
legítimas suspeitas de que sob tais propostas haja algo muito 
mais profundo do que o desespero a que me referi, ou ainda, 
que as mais hediondas aberrações políticas procedam disso 
mesmo. A esse respeito, diz Adorno: 

Hoje em dia qualquer pessoa, sem exceção, se sente mal-
-amada, porque cada um é deficiente na capacidade de amar. 
A incapacidade para a identificação foi sem dúvida a condição 
psicológica mais importante para tornar possível algo como 
Auschwitz em meio a pessoas mais ou menos civilizadas e 
inofensiva (ADORNO, 1995, p. 134). 

A julgar pela postura que Nussbaum (2004) adota em 
face do projeto de Platão na República – sobre a qual, diga-se de 
passagem, eu faria não poucas ressalvas –, pode-se supor que ela 
partilha destas suspeitas, já antecipadas por Freud. Aliás, diz ela 
a respeito do Ulysses, de James Joyce: “Vinculando o idealismo 
religioso ao antissemitismo e o amor de Bloom pelo corpo a um 
amor pela humanidade em geral, Joyce indica, também, que a 
tradição ascética pode ser uma causa de ódios sociais, ao invés 
de sua cura” (NUSSBAUM, 1998).

Mas então, se o problema está no ímpeto dos amantes, 
não tanto no amor em si mesmo, por que não se restringiu a 
Filosofia à análise do amor isolando-o de suas eventuais impli-
cações casuais em corações egoístas em vez de, pelo contrário, 
mantê-las como imperfeição típica e essencial do amor humano, 
buscando-se, para isto, alguma explicação? Talvez porque se 
tenha reconhecido nisto mesmo algo estranho, mas de grande 
interesse: uma sede tão profunda, tão insaciável, que tornaria 
propícia a maior das seduções, qual seja, a crença esperançosa 
de que há um néctar inextinguível para saciá-la, de cuja fonte, 
aliás, provém a própria sede. Mas isto, ao menos por enquanto, 
fica como suposição. O fato é que o desencorajamento do amor a 
que se refere Nussbaum não implicou jamais em sua supressão, 
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mas em outra atitude, segundo ela mesma o diz e aqui se assume: 
“Os filósofos da tradição ocidental estiveram, por conseguinte, 
preocupados com o projeto de construir uma reforma ou ‘ascese’ 
do amor que nos capacitaria reter seu mistério e sua beleza 
enquanto o purificava de excessos deformadores” (NUSSBAUM, 
1998). Parece-me que este projeto, pretensa cura oferecida pelos 
“purificadores do amor”, jamais fora tão amplamente edificado 
até Agostinho, cujo pensamento, portanto, merece demorada 
análise, tanto quanto nele se deixa vislumbrar o caráter suma-
mente paradoxal do remédio, cujos efeitos colaterais parecem 
ser, eles mesmos, os princípios ativos da “cura”.

§17. O amor agostiniano e o fim da Antiguidade 
Se estamos em busca do amor humano e suas possibilidades 

próprias e específicas, convictos de que ele também possui uma 
essência, bastando-nos elucidá-la em vez de negá-la em benefício 
de um amor divino, parece esgotada, junto com a Antiguidade 
helênica e o mundo antigo, a tematização de compreensões 
ascéticas ou impessoais do amor. Todavia, acredito que este 
livro pareceria a muitos, com razão, incompleto e até pouco 
sincero se deixasse de lado a doutrina sobre o amor que efe-
tivamente encerra e dá como que a palavra final sobre tudo o 
que vimos neste capítulo até o momento: refiro-me à tese de 
Santo Agostinho, natural do continente africano tal como os 
últimos filósofos discutidos aqui. Afinal, a doutrina agostiniana 
do amor é a mais celebrada entre as antigas, sendo nela que 
vemos mais explicitado o sentido da caritas que ama sem ver a 
quem. Uma vez que lemos Plotino, certamente fica mais claro 
como é possível conceber que se possa amar sem ver, muito 
embora Eros seja, segundo o próprio Plotino, um olhar. Mas, 
com Agostinho, no alvorecer da Era Medieval, será estabelecido 
o grande paradigma da concepção cristã do amor, sendo, até 
hoje, uma referência privilegiada mesmo para filósofos que se 
autodenominam ateus ou que simplesmente colocam Deus à 
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parte de suas considerações e alheio a seus pressupostos. Sua 
influência, portanto, não se estende apenas sobre os teólogos 
cristãos, mas sobre os pensadores em geral no mundo cristia-
nizado, e não apenas em questões estritamente teológicas, mas 
também ontológicas, éticas e epistemológicas, de Anselmo a 
Tomás de Aquino, de Descartes a Kant – e mais além.

Para o bispo Agostinho, o amor é a coincidência de sujeito 
e objeto em uma união. É evidente que tal “definição” nada diz 
de claro, sobretudo a quem, em matéria de filosofia, não seja 
mais do que um diletante. Suas influências, contudo, deverão 
ficar claras o bastante para que não seja mais necessário explici-
tá-las a cada vez em meio à originalidade do próprio Agostinho 
enquanto estabelece sua peculiar versão do ideal neoplatônico 
de fusão. Primeiramente, deve-se destacar alguns pressupostos. 

Traço particular do Cristianismo é a centralidade da 
doutrina do livre-arbítrio, ainda não tematizada de maneira 
tão específica pelos gregos e romanos e que receberia, em 
Agostinho, não apenas proeminência, mas aprofundamento em 
relação a seus antecessores. Outro traço peculiar e definitivo 
na história da Filosofia como um todo, herdado da mística de 
então e também aprofundado exemplarmente por Agostinho, 
é a oposição entre exterioridade e interioridade, que de certo 
modo toma o lugar daquela outra mais tradicional entre matéria 
e forma, corpo e alma, da qual, aliás, deriva. A exterioridade 
ocupa o lugar dos primeiros termos, estando relacionada à 
multiplicidade dos corpos materiais, enquanto a interioridade 
correspondente a tudo aquilo que há de mais estritamente 
espiritual ou inteligível. Pressupostos esses dois traços, somente 
a partir daí, e eis um dos grandes méritos da obra agostiniana, 
faz sentido falarmos em subjetividade. Mais do que um dos 
“Pais da Igreja” ou “Mestre do Ocidente”, como o distinguem 
Etienne Gilson e Philotheus Boehner, Agostinho é o precursor 
da Modernidade, sendo amplamente notada sua antecipação 
do “Cogito, ergo sum” (“Penso, logo existo”) cartesiano como 
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evidência da própria existência. Cabe mesmo uma paráfrase 
dizendo que toda a história da filosofia cristã (sob cujo título 
não se inscreve apenas a filosofia medieval) seja constituída 
de notas de rodapé à obra de Agostinho. Antes disso, “sujeito” 
(hypokeimenon) não significava mais do que uma coisa dotada 
de propriedades, de predicados, de qualidades, expressa pelo 
termo técnico “substância”, aquilo que jaz no fundo de algo – 
substratum, subjectum, substantia. (Quando, portanto, se pretendia 
falar de um sujeito no sentido que hoje entendemos, se falava 
outrora de uma alma ou de uma essência – por exemplo, se 
falava do que Sócrates era, de sua alma etc.)

Retornando, então, a sua definição do amor, é necessário 
destacar que “objeto” não é uma coisa qualquer, algo necessaria-
mente material, tal como normalmente queremos indicar com 
esta palavra. Objeto e sujeito são, antes de tudo, os polos da relação 
de conhecimento: o conhecido e o conhecedor, respectivamente. 
Para que fique mais clara a diferença com relação aos gregos 
antigos, o conhecimento agostiniano é uma atividade do sujeito, 
algo que acontece em nosso interior, não apenas um olhar da 
alma incorpórea adequado àquilo que, como ela, tem natureza 
incorpórea. Quando Agostinho diz que o amor é a coincidência 
de sujeito e objeto, isto significa que a coisa conhecida é a mesma 
que conhece – incidem juntas no mesmo e como o mesmo –, ou 
seja, amar é estar unido consigo mesmo no autoconhecimento. 
Tal experiência tem sua possibilidade teoricamente justificada 
na medida em que a multiplicidade, sempre implicada na própria 
oposição sujeito-objeto, é própria à natureza extensa dos corpos, 
não pertencendo, pois, ao âmbito do espírito, mas à exterioridade. 
O que, por sua vez, a alma tem imediatamente diante de si é seu 
próprio conteúdo. Em suma, conhecer a si mesmo é a atividade que 
produz o amor, que é antes de tudo amor de si, pois é a nós mesmos 
que cabe primeiramente nos unirmos mediante a recomendação 
de retração com relação aos bens exteriores, sejam eles corpóreos 
e materiais, como a beleza física ou o dinheiro, sejam abstratos 
como o poder, a fama etc., que certamente envolvem apreço pelo 
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juízo alheio. É interessante observar o que quer dizer Agostinho 
com essa unidade interna da alma, que significa uma unidade 
da vontade requerida até mesmo quando ela se divide no desejo 
de bens autênticos: 

Com efeito, pergunto-lhes se é bom deleitar-me com a leitura 
do Apóstolo, se é bom deleitar-me com o canto moderado de 
um salmo ou se é bom comentar o Evangelho. A cada uma 
destas perguntas, responderão: ‘É bom’. Mas se todas nos agra-
dassem igualmente e ao mesmo tempo, não atormentariam 
já estas diversas vontades o coração do homem, enquanto 
delibera qual delas preferentemente deve abraçar? E todas são 
boas e lutam mutuamente até que se tome uma resolução para 
a qual a vontade, que dantes se dividia, se volte inteiramente, 
já unificada (AGOSTINHO, 1996, p. 219-220). 

Os bens exteriores nos solicitam e exigem atenção e isso 
sempre produz um desvio maior ou menor com relação ao que 
é superior. É, nesse sentido, sempre perturbador o desejo do 
bem temporal, que é múltiplo, pois a vontade dividida “quer 
uma ou outra coisa”, devendo-se, com “vontade plena”, pre-
ferir a eternidade segundo a verdade que julga os bens e cujo 
conhecimento deve produzir o retorno a si. 

Isso envolve dois princípios – de que é necessário conhe-
cer para amar e de que não pode amar a outro quem não ama 
a si, o que receberá a seguinte reformulação por Descartes 
(2000b): não se pode querer o que não se conhece e a primeira 
coisa que se conhece com certeza (e, portanto, se quer antes 
de tudo e mais do que tudo) é a si mesmo. De fato, isso pode 
ser muito elucidativo para algo como um dito “instinto de 
autoconservação”, mas prossigamos. Amar é um querer, um 
desejar, estando vinculado à vontade e, desse modo, pensam 
os cristãos, à liberdade de arbítrio, na medida em que o objeto 
do querer é arbitrado à luz do que se conhece a seu respeito. 
Não é à toa que, ao mesmo tempo, se deve conhecer para crer 
(e querer atingir aquilo em que se crê) e crer para (querendo 
aquilo em que se crê, estar apto a) conhecer. 
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É claro, pois, que ninguém ama o desconhecido. Para poder 
tender a um objeto é necessário que a alma já possua dele 
uma representação prévia, por vaga ou confusa que seja. Ela 
forja em seu interior uma figura daquilo que deseja atingir. E 
o que é mais: ela tem amor a esta imagem, a ponto de sentir-
se desiludida se o objeto for disconforme àquela imagem 
ideal. Portanto, nós amamos o desconhecido no conhecido. 
Se o objeto corresponder à nossa expectativa não dizemos: 
agora, enfim, quero te amar, e sim: eu já te amava (BOEHNER; 
GILSON, 2008, p. 165-166). 

Mas não seria isso um egoísmo, ou pelo menos um ego-
centrismo: amo-me primeiro (ou amo algo que forjo em mim) 
para somente então amar mais alguém (que corresponda a 
mim mesmo ou ao que tenho forjado em mim)? Não deixa de 
ser este um novo modelo para as concepções de amor, ainda 
não mencionado até agora, e dos mais populares hoje em dia, 
preferido das psicanálises de botequim e dos “gurus” de auto-
ajuda. Uma versão menos vaga dessa concepção, na verdade 
tão contemporânea, diz que não se pode dar a outro o que 
não se tem em si. Mas o que acontece é que, como veremos, 
a assimilação contemporânea do ensinamento de Agostinho, 
desviada por formas muito diferentes de se ver o mundo, perde 
de vista o que realmente está em jogo em suas palavras. Desse 
modo, se o amor como amor a si mesmo não foi indicado antes 
como um modelo à parte, é porque, em Agostinho, remete 
a modelos já surgidos na tradição, enquanto que, na versão 
contemporânea, terá a ver com concepções modernas sobre 
a vontade, que Agostinho, de fato, antecipa em certa medida, 
mas que só “amadureceriam” sob a ideologia individualista 
surgida mais de um milênio depois. O amor a si, tal como o 
compreende Agostinho, não tem como objeto próprio esta pessoa 
que sou, mas o “si mesmo” como imagem de um bem. Entra em 
cena aqui o caráter fundamentalmente platônico da psicologia 
e da ontologia agostinianas, o que significa dizer: através do 
sensível, temos a oportunidade de vislumbrar um indício do 
inteligível, do universal, causa e fundamento do particular. Nas 
palavras de Gilson, 



HISTÓRIA FILOSÓFICA DO AMOR | CAPÍTULO 2: AMOR E BELEZA

142

[...] amar um bem qualquer é sempre amar sua semelhança 
à bondade divina e, como é essa semelhança a Deus que faz 
que esse bem seja um bem, pode-se dizer que aquilo que se 
ama nele é o Soberano Bem. Em outras palavras, é impossível 
amar a imagem sem amar ao mesmo tempo o modelo, e se 
sabemos que essa imagem não passa de uma imagem, tal 
como sabemos, é impossível amá-la sem preferir o modelo a 
ela (GILSON, 2006, p. 363). 

Por isso, o bem eterno é preferível às ocupações junto 
aos bens temporais. Assim, o idealismo platônico é o ponto de 
partida de toda a compreensão agostiniana do Cristianismo. 
O que se visa, em última instância, no fenômeno, nas coisas 
particulares, exteriores, sensíveis, é a essência, a causa universal, 
a realidade inteligível que Agostinho situa na interioridade 
humana, sendo relevante notar que este dualismo permeia 
toda sua obra.

Uma observação importante é o problema de sabermos 
se a imagem amada é uma ilusão que produzimos em nós ou se 
é dotada de uma realidade autônoma e verdadeira em sentido 
forte, dotada de positividade ontológica. Deveremos passar a 
vida esperando a comprovação de que o objeto a que dedicamos 
nosso amor é conforme ou não à imagem ideal que encontramos 
em nós? Haverá alguma pista para que possamos reconhecer 
“clara e distintamente”, com cartesiana certeza, a verdade da 
imagem e nos possamos livrar, por conseguinte, de todo engano 
e decepção? Por insatisfatórias que eu considere as respostas de 
Agostinho, é inegável que em tais questionamentos se encontra 
a raiz de todos os tormentos dos amores humanos, de maneira 
que Agostinho enfrenta o problema como ninguém antes dele, 
segundo uma perspectiva que se poderia qualificar como exis-
tencial. Para ele, a solução é relativamente clara, na medida em 
que, a cada vez diante de uma imagem da beleza, prefere-se o 
modelo universal – que é Deus – a seus casos particulares. Se as 
respostas não me satisfazem é justamente pelo fato de tenderem 
à desvalorização do que denomino “amor humano” em nome 
de outra coisa: o amor divino. Eis o que, a meu ver, desvia a 
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orientação existencial das perguntas para valores ideais já 
estabelecidos por Platão, tendo como consequência o reforço 
do caráter estritamente ético da discussão. 

No entanto, o problema do “amor à imagem”, que, do ponto 
de vista do platonismo agostiniano, é respondido segundo a 
tese de que esta imagem seja uma primeira intuição (inata) do 
“objeto verdadeiro”, inscrevendo-se em um processo de ascese 
da alma, será retomado na Modernidade justamente no sentido 
de indicar o que, no amor humano corriqueiro, constitui seu 
caráter ilusório. Dito de outro modo, Rousseau e Schopenhauer, 
por exemplo, muito mais interessados na dimensão mais estri-
tamente humana do amor, darão merecida atenção à diferença 
entre o que seja amor e o que o amante comumente pensa que 
ele seja. É nesse sentido que, no quarto livro do Emílio, escreve 
Rousseau (1992, p. 395): “Ama-se bem mais a imagem que se 
faz do que o objeto ao qual ela se aplica”. Para ele, ao invés de 
essa imagem constituir um degrau da bem-aventurada ascese, 
é, pelo contrário, o princípio de ilusão capaz de pôr tudo a 
perder, tese que deverá ser tomada bastante a sério em nossas 
reflexões quando chegar o momento apropriado – afinal, o fim 
do amor não se deve ao fato de quem se amava haver mudado, 
mas à descoberta de que o amado não corresponde (ou jamais 
correspondeu) à imagem que se lhe atribuíra, coisa de que a culpa 
é toda de quem imagina, não de quem fora objeto de fantasia. 

Como vimos, não é que o amor verdadeiro seja cego ou 
produza cegueira, mas sim, que o que veem seus olhos e o que nos 
mostram não é jamais o que veríamos sem sua mediação, fosse 
com os olhos do corpo, fosse com os da razão, cujas respectivas 
“verdades” são de uma natureza completamente outra21. Desse 
modo, o que, na ausência de amor, se estima como “descoberta” 
é, ao invés disso, o maior dos autoenganos: movido pelo mito de 

21 V. tb. A nova Heloísa, primeira parte, carta XLVI (ROUSSEAU, 1772, Vol. 
I, p. 164). E também no mesmo lugar o “Prefácio de Júlia, ou conversa 
sobre o romance” (p. X-XI).
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uma verdade única e objetiva, o pretenso “descobridor” recusa 
o suposto engano decorrente da ação do véu de beleza, através 
do qual vira não o que de fato estava fora, mas dentro de si 
mesmo – a isto se chama “ilusão” –; então, querendo sujeitar 
esta verdade àquela, seja a calculada pelo raciocínio, seja a 
da evidência sensorial, o que efetivamente descobre, sem o 
aceitar, é que não ama mais ou que jamais amara verdadeira e 
profundamente, culpando o outrora amado por sua própria 
traição cometida contra ambos. Acerca de tudo isso, serve como 
máxima o seguinte: “A inconstância e o amor são incompatíveis: 
o amante que muda, não muda; ele começa ou termina de amar” 
(ROUSSEAU, 1772, Vol. III, p. 255)22. Não haveria outra expressão 
mais legítima da eternidade do amor, do fato de que pertence 
a seu próprio “tempo”, e não a “uma vida”; ao contrário, a vida é 
que lhe pertence, sendo sempre eterno enquanto dura em uma 
vida, cujas inconstâncias são alternâncias entre presença e 
ausência de amor, de modo que, sem amor, não se vive e não se 
é, conforme também deverei aprofundar oportunamente.

Todavia, uma vez que o dualismo metafísico é constitutivo 
do pensamento agostiniano, o amor ao modelo é naturalizado, 
o que, no caso do amor a Deus, ou à verdade, não incorreria no 
risco de uma discrepância entre o objeto e sua imagem. 

Se o homem ama naturalmente a Deus mais que a qualquer 
outra coisa, sobretudo mais que a si mesmo, não é simples-
mente porque Deus é o bem universal, sob o qual está contido 
qualquer outro bem particular, do qual o homem depende 
em sua existência e que prefere espontaneamente a si como 
condição necessária da sua própria existência e da sua própria 
perfeição? (GILSON, 2006, p. 361-362). 

Assim a questão é recolocada pela filosofia cristã em geral, 
tomando como pressuposto a inverificável disposição natural do 
homem para o cumprimento do primeiro mandamento, o que faz 
supor que a lei de Deus esteja impressa em nossas almas desde 

22 Sétima carta na sexta parte de A nova Heloísa.
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as origens. Aliás, tal predeterminação já bloqueia o caminho de 
uma solução existencial para o questionamento, contornando 
o dilema mais profundo que o suscita pelo estabelecimento de 
uma causa – neste caso, teológica – para a dor de amar o que 
não se pode reter. 

O amor a si como imagem do amor a Deus é, portanto, 
algo de intermediário pertinente à nossa condição decaída, 
mas jamais um fim em si mesmo, o que também significa dizer 
que o egoísmo não é natural no ser humano, cuja essência seria 
“ser vivo racional” (zoon logon echon). 

Em si, tal como seu criador o quis, o homem amava esponta-
neamente a Deus mais do que se amava a si mesmo, e é por 
isso, aliás, que uma reeducação, uma retificação do amor 
humano para trazê-lo de volta ao seu objeto natural são coisas 
possíveis. [...] admitir que o homem se ama naturalmente mais 
que a Deus seria admitir que uma inclinação possa ser ao 
mesmo tempo natural e perversa, de acordo com a natureza 
e contra a natureza; muito mais, seria admitir que, para fazer 
triunfar em seguida o amor a Deus sobre o amor a si, a graça 
deve destruir a natureza, em vez de levá-la a seu ponto de 
perfeição (GILSON, 2006, p. 358-359). 

Esta observação final de Gilson, inspirada em passagem 
da Suma teológica de Tomás de Aquino, é de grande importância 
na medida em que reabilita a natureza negligenciada pelo 
neoplatonismo, tornando-a compatível com o mundo da graça. 
Ou seja, trata-se antes de estabelecer o devido lugar do amor 
humano em relação ao amor divino, não de suprimir o primeiro 
por completo, o que, como veremos (§19 infra), implica uma 
hierarquia de valores, uma ordem do amor, talvez mais ampla do 
que a admitida pela tradição grega.

Tanto por seu cuidado em reformular questões tradi-
cionais quanto pela originalidade que faz transparecer nesse 
trabalho, Agostinho é comparável a Plotino, não sendo, contudo, 
tão radical em sua recusa das coisas do mundo na medida em 
que, como Platão, as vê marcadas pela bondade divina, como 
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imagens ou cópias que reproduzem um modelo. Em toda a obra, 
conforme se lê no tratado de Agostinho Sobre o livre-arbítrio, o 
Criador deixara seus “vestígios” como as impressões digitais 
que o escultor eventualmente deixa na matéria que modela com 
as mãos, aí se encontrando – conforme citado por Boehner e 
Gilson (2008, p. 170) – “toda a formosura das criaturas”. Cabe-nos, 
portanto, amá-las segundo sua proveniência, mas não antes 
de amarmos a nós mesmos, sendo esta a grande contribuição 
agostiniana à luz de sua doutrina da subjetividade como “mundo 
interior”. Eis um pré-requisito para a caridade, que só poderá 
ser adequadamente conhecida, compreendida e praticada se 
antes entendermos o que, de fato, é o agostiniano amor de si 
mesmo, que já sabemos ser produto do autoconhecimento. A 
pergunta a ser feita antes de qualquer outra é, então: o que se 
deve conhecer em si mesmo para com ele se unir? 

O retorno para Deus mediante a retificação do amor 
humano é considerado possível “pelo fato de todas as criatu-
ras trazerem impressos os vestígios da Santíssima Trindade” 
(BOEHNER; GILSON, 2008, p. 184), cuja primeira imagem se mani-
festa na alma como o trinômio espírito-conhecimento-amor. 
Isto significa que o conhecimento é o primeiro objeto desejado 
pela alma, cuja busca pela posse de tal objeto é chamada “amor”. 
Amor, aqui, faz a mediação entre conhecedor e conhecido em 
vista de sua união no conhecimento. Por ser a posse de si mesmo 
(entendida como liberdade) melhor do que a posse de bens 
exteriores, o melhor a se conhecer não será algo exterior, mas 
a si mesmo. Do contrário, o amor produziria escravidão em vez 
de redenção. Nesse sentido, o autoconhecimento é condição para 
o conhecimento adequado de qualquer outro objeto. 

Se este desejo de autopossessão e autofruição abrange o 
espírito inteiro, o amor identifica-se ao objeto amado; são uma 
só coisa; são dois apenas na relação de amor. Ora, é impossível 
que o espírito se ame sem conhecer-se. Assim como o espírito 
e o amor que ele tem a si mesmo são uma só coisa em si, mas 
duas no amor, assim o espírito e o conhecimento que ele 
tem de si são dois apenas na relação do conhecer, mas um 
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só em si mesmos [conforme diz Agostinho no tratado Sobre a 
Trindade]. Estamos pois na presença de três coisas, diferentes 
por sua relação, mas idênticas em si mesmas (BOEHNER; 
GILSON, 2008, p. 185). 

Desse modo, o autoconhecimento como reconhecimento 
da imagem da Santíssima Trindade e sua misteriosa natureza, 
enquanto vestígio de Deus na criatura, bem como do amor 
de Deus a si mesmo, produz o reconhecimento desse mesmo 
Deus em toda criatura. Com isso, já se antecipam as respostas 
às perguntas formuladas acima: “Deveremos passar a vida 
esperando a comprovação de que o objeto a que dedicamos 
nosso amor é conforme ou não à imagem ideal que encontramos 
em nós?” Não, pois aquilo de que devemos nos assegurar é de nós 
mesmos. “Haverá alguma pista para que possamos reconhecer 
‘clara e distintamente’, com cartesiana certeza, a verdade da 
imagem e nos possamos livrar, por conseguinte, de todo engano 
e decepção?” Sim, a identidade entre a tríade Pai-Filho-Espírito e a 
tríade Espírito-Conhecimento-Amor, ou Sujeito-Objeto-Ligação.

O elemento místico que aponta para a possibilidade de 
compreensão da unidade intrínseca da multiplicidade, em 
Agostinho, admite a dignidade relativa das coisas corpóreas, 
ao contrário de Plotino, que aí via apenas indigência. A razão 
disso é simples: a fé em um Deus espiritual que se fez carne, 
que produziu voluntariamente a natureza corpórea. Não apenas 
em nosso espírito, mas em toda a natureza criada podem ser 
reconhecidas as marcas da graça (charis).

Pelo que já foi visto até agora, no entanto, já se pode supor 
que o objeto mais digno de nosso amor não seja nada relacionado 
à nossa própria exterioridade, àquilo que dá para fora de nós, 
nossa aparência, nosso corpo, o “homem exterior”. Trata-se de 
nossa alma, ou “homem interior”. Acontece, porém, que nossa 
alma também é dividida, segundo Agostinho, entre ocupações 
com coisas exteriores e ocupações com aquilo que pertence à 
natureza interior, o que há de divino em nós, uma vez que Deus 
é mais íntimo do que nosso próprio íntimo, como lemos no sexto 
capítulo, §11, do terceiro livro das Confissões (AGOSTINHO, 1996, 
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p. 88). A estas duas porções da alma humana, seguindo o modelo 
preconizado por Philo de Alexandria inspirado também em Platão, 
Agostinho dá respectivamente os nomes de “razão inferior” e 
“razão superior”, já sendo claro para nós o porquê da hierarquia.

Como Platão, Agostinho não valoriza o uso da razão em 
ocupações mesquinhas, como aquelas voltadas para a posse 
e para o uso das coisas exteriores, exceto no que se refere a 
nossas necessidades básicas. “Em sua espiritualidade pura, 
portanto, o homem se abre para as Ideias; simultaneamente, 
porém, tem de voltar a atenção para as coisas externas, a fim 
de apreendê-las e servir-se delas. Num e noutro caso é a mesma 
razão que atua.” (BOEHNER; GILSON, 2008, p. 168). Sem, no 
entanto, desprezar este aspecto próprio à natureza mortal como 
fazem os ascetas mais radicais, Agostinho a quer cooperando 
junto àquela porção da razão que, voltada para o que é eterno 
e independente da individualidade, iluminada pela luz interior, 
busca sabedoria e verdadeira felicidade. Nesse sentido, se utiliza 
de uma analogia segundo a qual essas razões correspondem 
ao feminino e ao masculino, como o casal Adão e Eva, alegoria 
também semelhante à encontrada em Philo de Alexandria. Em 
que sentido? Atendendo à tentação de sua metade inferior, a 
superior sucumbiu, cometendo uma traição contra sua própria 
natureza e contra aquilo a que deveria visar: os bens vindos de 
Deus. Este é o sentido do pecado, segundo o qual o amor a si é 
posto diante do amor a Deus.

Por isso o pecado tem início quando nos esquecemos de Deus, 
em consequência do amor desordenado às criaturas. A este 
esquecimento Agostinho não hesita em chamar de adultério. 
Com efeito, Deus é comparável a um noivo que presenteou 
sua eleita com uma aliança de rara beleza. Ora, a noiva que 
preferisse o anel ao noivo, ou até o olvidasse, daria a entender 
que prefere o símbolo à pessoa que ele deveria trazer-lhe à 
memória (BOEHNER; GILSON, 2008, p. 186). 

A salvação depende de que esse “casal”, dois em número, 
volte a ser “uma só carne” em uma união não adúltera, um 
“matrimônio invisível” graças à memória, uma das mais elevadas 
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funções da alma para Agostinho, compondo também uma tríade 
com o entendimento e a vontade. É de se notar que tal união 
é assexuada, uma vez que o ato sexual, mesmo com o próprio 
cônjuge, significa um desvio, uma queda da razão superior aos 
apelos da inferior. Como ensinara Gregório, a sexualidade con-
siste em mero paliativo para a mortalidade, de maneira que 
os casais, uma vez tendo cedido ao amor/desejo particular 
por um indivíduo, a fim de que não se afundem ainda mais no 
adultério, devem se esforçar pela castidade. Eis um aspecto em 
que o neoplatonismo plotiniano conquista na preferência de 
Agostinho uma pequena, mas decisiva vitória.

Eis também por que o sexo só é tolerado entre marido e 
esposa unidos em “matrimônio visível” pelo sacramento e em 
vista da geração de filhos, por que os filhos são fruto de uma 
nova queda, um novo adultério, carregando consigo a mácula 
dos pais e então necessitando de batismo. Muito embora o 
batismo de crianças seja uma prática tardia, a sua justificativa 
se enraíza nos primórdios das ontologias cristãs do desejo, 
sendo isto o que pretendo deixar claro: a razão filosófica dessa 
prática, independente de quaisquer explicações ad hoc força-
damente caçadas nos textos bíblicos, as quais confesso não me 
convencerem quando devidamente contextualizadas. A meu 
ver, o caráter tardio do batismo de crianças tem mais a ver com 
aprimoramentos filosóficos do que com fatos apontados por 
historiadores e cientistas sociais tais como o da alta mortalidade 
infantil, contra o que basta recordar o que o Novo Testamento 
diz explicitamente sobre as crianças. Isto, obviamente, não exclui 
as causas materiais e psicológicas contextualizadas que decerto 
contribuíram para a sedimentação desta e outras práticas 
rituais, mas não se deve confundir o significado ontológico 
para o qual tardiamente se dá atenção com quaisquer razões 
abstratamente formuladas a posteriori.

Retomando o que eu vinha dizendo, a imagem do casal que 
forma uma unidade, evocada nos matrimônios, parece ainda mais 
significativa se levarmos em conta uma antiga interpretação, já 
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adotada por Philo, segundo a qual, originalmente, Adão e Eva 
eram um só no rigor do termo, uma criatura andrógina, isto 
é, macho-fêmea. Tal interpretação decorre mesmo do caráter 
vago da narrativa de Gênesis que faz nascer Eva de um corte na 
costela de Adão, mesmo porque a palavra hebraica traduzida por 
“costela”, “tzela”, também significa, entre outras coisas, “lado” 
ou “costas”, permitindo a leitura de ter se tratado de um corte 
lateral que permitira que o casal fosse disposto frente a frente, 
um como objeto (visível) para o outro. Recordando o mito atri-
buído por Platão a Aristófanes no Banquete, podemos perceber 
a possibilidade de se tratar de uma remissão a alguma lenda 
arcaica, provavelmente oriental, se não egípcia. Em Agostinho, 
porém, a colaborativa unidade poderia também ser interpretada 
por meio da imagem daqueles que agem lado a lado, não um após 
o outro, sendo por sua vez natural que a parte inferior, que tem 
interesse nos mesmos bens buscados pela parte superior que 
lhes é mais próxima, dedique-se a seguir esta última no sentido 
de colocar-se a seu lado, uma vez esclarecida sobre seus fins 
mais autênticos. Afinal de contas, Agostinho, como crítico do 
maniqueísmo, não está entre aqueles que odeiam as mulheres 
e o feminino como tal, o mesmo valendo para Platão a julgar 
pelo que diz na República, por exemplo. Aliás, esse diálogo de 
Platão é exemplar no sentido de expor sua concepção acerca da 
necessidade de se estabelecer uma harmonia entre as partes da 
alma de maneira que cooperem organicamente, servindo então 
de modelo ideal para o Estado.

Surge daí um belo ensinamento absolutamente válido, em 
especial para os nossos dias atuais: o rompimento da unidade 
se dá quando prevalece aquilo que em nós visa acima de tudo 
a interesses particulares e não do todo, pois o inferior se volta 
para aquilo que mais imediatamente está ao seu alcance, que 
pode ser possuído e utilizado. O inferior quer possuir, tomar 
para si – no lugar do amor, tem-se o divórcio, que é a essência 
do adultério, não o contrário, pois o adultério já é expressão de 
um divórcio de fato. É por isso que a parte inferior se entrega ao 
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corpóreo, pois a este pertence o prazer na imediaticidade, na 
utilidade e na posse. Isto se dá porque a razão inferior é – diria 
eu – a casa de Eros, o intermediário entre nossa razão superior 
e nosso corpo, este último sendo nosso meio de contato com o 
que nos cerca. O corpóreo sempre envolve negócios e a busca 
por vantagens “concretas”, sendo por isso que tão facilmente 
nos atrai. Com tais argumentos, entretanto, Agostinho nos 
convoca para o universal, para o impessoal, para o atemporal 
e transcendente. Como mais verdadeiros são os bens buscados 
pela razão superior, são a eles que devemos nos dirigir. O auto-
conhecimento autêntico, ou seja, de nossa verdadeira natureza, 
consiste em nos voltarmos para aquelas marcas divinas que 
estão em nosso íntimo, nosso legítimo intermediário junto a 
Deus. Compreendendo isto, a razão inferior deixa de buscar 
bens exteriores e mergulha em seu próprio bem interior, seu 
mais substancial objeto. Somente pela via desse conhecimento, 
segundo Agostinho, pode o homem amar a si mesmo e então 
cumprir o mandamento de amor ao próximo, que supõe o amor 
a si (corretamente compreendido). Assim, autoconhecimento e 
amor se identificam como “verbo interior” (BOEHNER; GILSON, 
2008, p. 185), de maneira que o que não se conhece não se pode amar, 
princípio a que deve ser remetida a concepção de que o que não 
se conhece não se pode querer – afinal, amar é, aqui, querer ou 
desejar. Portanto, o amar-sem-ver-a-quem cristão se funda em 
uma outra espécie de visão: o (re)conhecimento (re)encontra 
Deus em si. Ora, que outro meio haveria para se amar a todos se 
nos é impossível conhecê-los um a um? Amando-lhes a imagem.

§18. O amor cristão aos objetos exteriores, 
ou o amor do aniquilamento 

É a partir daí que o amor agostiniano se torna impessoal, 
graças ao que descobre aquele que corretamente ama a si mesmo. 
Embora se alegre, desde então, com toda criatura, não havendo 
nenhuma impureza no contato com elas, que são obra de Deus, 
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amando-as, ama, em verdade, a Deus, uma vez que, amando-as, 
ama sua interioridade, sua intimidade espiritual. Amando a Deus 
através das criaturas, ama-se as criaturas apenas por intermédio 
de Deus; revertendo o adultério, reverte-se a morte. Se é a Deus 
que se ama no amor, o amor gerado da unidade interior daquele 
que se autoconhece e assim não se desvia de si mesmo nem luta 
consigo mesmo é o amor da transcendência em que o indivíduo, 
ou seja, a alma particular, ou razão inferior, a pessoa que se 
é, abnega de si mesma. Como ensinará Bernardo de Claraval, 
místico francês do século XII pertencente à Ordem Cisterciense, 
“o homem ama-se a si mesmo única e exclusivamente por causa 
de Deus” (BOEHNER; GILSON, 2008, p. 292). A pessoa que somos 
exteriormente é então anulada também como objeto do amor, 
na medida em que, segundo as palavras de Bernardo no sermão 
71 dos Cantica canticorum, obra dedicada ao livro bíblico dos 
Cânticos, embora Deus e homem não sejam a mesma coisa, “são 
um só espírito, desde que se encontrem unidos pelos laços do 
amor”, unidade esta – conforme citado por Boehner e Gilson 
(2008, p. 293) – que “decorre menos de uma associação das 
essências do que da harmonia das vontades”. O ideal de fusão 
com o amado, seja ele quem for, implica necessariamente o 
autoaniquilamento do querer pessoal, a forma cristã tradicional 
pela qual se concebeu a possibilidade de negação da vontade. 

Se admitimos que nos distinguimos enquanto indivíduos 
segundo nosso querer pessoal, ou vontade, o próprio amante é 
aí despersonalizado no querer universal, também despersona-
lizando o amado na medida em que transfere seu amor a um 
Deus pessoal que, em seu amor, ocupa o lugar de cada pessoa, 
incluindo o próprio si-mesmo. Diz ainda Bernardo mais adiante, 
citado por Gilson (2006, p. 530): “Chegando o que é perfeito, o 
que é somente parcial desaparece, e haverá entre Deus e a alma 
um amor casto [totalmente desinteressado] e consumado, um 
conhecimento pleno, uma visão manifesta, uma conjunção 
sólida, uma sociedade indivisível, uma semelhança perfeita”. 
Como mostra Gilson (2006, p. 535-536), a visão mística que 
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vincula perfeição a aniquilamento se estende ao racionalismo 
de Tomás de Aquino: “a noção de imagem, cujo papel domina 
até a própria filosofia da natureza e que orienta o desejo de 
todo ser criado, deve proporcionar no tomismo, bem como na 
mística cisterciense, a convergência da perfeição própria do 
homem e da sua submissão completa à vontade divina”. Gilson 
explica: “ser aniquilado em Deus é perder sua vontade própria, 
isto é, a vontade separadora que torna o homem ao mesmo 
tempo diferente de Deus e de si mesmo; é portanto tornar-se, ao 
mesmo tempo que uma imagem perfeita de Deus, uma plenitude 
humana” (GILSON, 2006, p. 533). Afinal, a plenitude humana, 
correspondente à forma em que o homem fora criado, como 
imagem e semelhança do Criador, é como o retorno à condição 
anterior ao pecado original. Desse modo, em substituição ao 
matrimônio visível dos corpos, tem lugar o matrimônio invisível 
do espírito (a união mística). Gilson prossegue, dizendo que a 
mística cisterciense,

repousa inteiramente num esforço consciente para completar 
a semelhança natural da alma a Deus por uma conformidade 
cada vez mais plenamente realizada da vontade humana com 
a vontade divina. Amar a Deus é fazer de sorte que Deus se 
ame em nós como se ama nele. É esse o verdadeiro sentido 
do casamento místico [...]. O abraço mútuo de Deus e da alma 
é a união das vontades de ambos [...]. Amor mais forte que o 
respeito [...], já que é amor ao Amor mesmo [...] pela própria 
substância do amor, fim além do qual já não há outro fim 
(GILSON, 2006, p. 533). 

Que, na caridade, não se ama ninguém, fica claro nas 
palavras de Guilherme de Saint-Thierry, sucessor de Bernardo de 
Claraval, em seu tratado Sobre a contemplação de Deus, conforme 
citação de Gilson (2006, p. 534): “o amor daquele que ama a Deus, 
se a graça for grande, pode ir até o ponto em que ele não ama 
mais nem a ti, nem a si por si mesmo, mas a ti e a si mesmo só 
por ti. Com isso, ele é reformado à tua imagem [...]”.

Toda fé, para que faça justiça a este nome, é um risco, para 
não dizer uma “aposta”. No entanto, o risco aqui não é pequeno, 
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mas infinitamente alto na proporção da infinitude do objeto a 
que se oferece o sacrifício, caso seja lícito falar em proporções 
quando estamos nos referindo ao incomensurável. É “alto”, 
“infinitamente alto”, não apenas pelo numeroso quantificável 
que se sacrifica – todas as pessoas. É “alto, infinitamente alto” 
não apenas também porque a existência de Deus e seu amor 
seja uma hipótese temerária ou absurda aos olhos de um ateu. 
Não são “razões” agnósticas ou ateias que nos servem para 
valorar a dimensão do sacrifício, que só pode ser adequada-
mente pensado à luz da fé que o motiva, mas algo bastante 
simples e existencialmente concreto para cada ser humano: só 
temos e podemos ter vivência da vida como pessoas. Que fique 
claro, então, desde já, que minha controvérsia não é movida 
por um sentimento antirreligioso ou de incredulidade, mas 
por uma convicção existencial que, se estiver correta, deve ser 
identificável na própria raiz da religiosidade. A aposta da fé é 
“alta, infinitamente alta”, pois pressupõe – em geral, sem se dar 
conta, o que é mais grave! – que Deus não nos teria criado como 
pessoas, mas como imagem – sim, no singular, lembrando que 
Adão e Eva também seriam “um só espírito”, imagem singular 
de seu Criador em que se reflete o amor divino. 

Minha posição filosófica é também contrária à redução 
de nossa essência à “pessoalidade”, o que provavelmente trans-
parecerá ao leitor no decorrer deste livro, mas, daí a negar a 
legitimidade e originariedade de nossa experiência mais ime-
diata (real) com a vida, que é a de estar-situado-em-um-mundo, 
em meio a outras “coisas e pessoas”, especialmente quando se 
trata de amor, que é sempre uma espécie de relação cuja natureza 
procuramos compreender, vai uma longa distância. Tal distância 
é comparável àquela que certamente separa a doutrina cristã 
da negação da vontade daquela a ser estabelecida no século XIX 
por Schopenhauer, um ateu que, se inicia sua obra central, O 
mundo como vontade e representação, com a contundente sentença 
“O mundo é minha representação”, uma espécie de imagem 
mental produzida no sujeito, diz também ser esta toda a realidade. 
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A real concretude da vida e de nossa experiência de mundo não 
é ali atirada pela janela, nem pode sê-lo. Aliás, é com abuso da 
linguagem que Deus é considerado uma “pessoa”, uma vez que, 
sendo-o, certamente não o é à nossa maneira, seja na condição 
imposta pelo pecado, seja na condição original – em um caso 
como no outro Deus não pertence à “realidade humana” e seu 
mundo. Como observa outro místico notório, Eckhart, em seu 
sermão 52, Deus é indivíduo apenas do ponto de vista da criatura.

É conveniente recordar uma ironia de Nietzsche no §67 de 
Além do bem e do mal: “O amor a um único ser é uma barbaridade: 
pois é praticamente às expensas de todos os outros. Também o 
amor a Deus” (NIETZSCHE, 1996, p. 68)23. O caráter irônico desta 
máxima fica claro quando nos remetemos a Aurora, livro escrito 
por ele anos antes, cujo §488, intitulado “Contra o esbanjamento 
do amor”, afirma que o amor exclusivo só é apreciado ou mesmo 
apreciável por quem tenha “amarga necessidade” de amor, não 
por aquele que tenha o “coração cheio” (NIETZSCHE, 2004, p. 247; 
2012, p. 32). De que lado estaria Deus? Ou ainda: que mesquinhez 
não se lhe atribui ao dedicarmos-lhe amor exclusivo e como se 
fosse uma pessoa de fato? Certamente o fiel responderá que Deus 
não precisa de nosso amor, e estará perfeitamente correto em 
fazê-lo! Será antes por nossa inferioridade que não devemos 
amar nossos semelhantes ou seres ainda mais inferiores em seu 
lugar, ou tanto quanto a ele, ou menos ainda mais do que a ele... 

Mas a questão é se nossa “retificação” vale o autodesprezo 
e o desprezo de toda criatura em nome daquele a quem não deve 
importar (ou ser necessário) nosso amor, se de fato o sentimento 
de ser amado é algo que apenas o inferior deve oferecer. Por 
outro lado, se amar é também, e sobretudo, proteger, não caberá 
ao fraco, aquele de coração esvaziado, ao aflito, pleno de neces-
sidades, ser este o amado? Este é um dilema que as doutrinas 
cristãs da caridade procuram sempre resolver, mas, como já 
disse antes, o desejo de exclusividade – aqui, uma exigência 

23 V. tb. 2012, p. 38; 2001, p. 66, §14; 2012, p. 10.



HISTÓRIA FILOSÓFICA DO AMOR | CAPÍTULO 2: AMOR E BELEZA

156

ontológica – é uma perversão do desejo de reciprocidade e, 
nesse caso, atribuí-lo a Deus parece-me antes algo de blasfemo 
e impiedoso. Isto nos dá uma pista acerca de algo perturba-
dor: no subterrâneo existencial de doutrinas como estas, que 
inclusive negam que o egoísmo nos seja natural, jaz e serve de 
fundamento a verdade que tanto descontentara já Platão: o 
amor humano é egoísta. Sim, veremos em que sentido as dou-
trinas cristãs da caridade estão radicadas e buscam satisfazer 
um contradito desejo egoísta. Não penso que o amor humano 
somente possa ser pensado à luz do egoísmo – se assim fosse, 
sequer teria iniciado este livro –, mas é assim que comumente 
se dá, é assim que o Cristianismo o compreende, razão pela 
qual nos oferece inestimáveis contribuições, e é assim, neste 
aspecto, que Nietzsche concorda com Platão ao dizer, no §2 de 
O caso Wagner, citando Goethe e Benjamin Constant: 

Eles [os artistas] acreditam ser desinteressados do amor, por 
querer o benefício de outro ser, às vezes contra o benefício 
próprio. Mas em troca desejam possuir o outro ser... Nisso 
nem mesmo Deus é exceção. Ele está longe de pensar: “que te 
interessa, se te amo?” – ele se torna terrível quando seu amor 
não é correspondido. L’amour – uma frase verdadeira entre 
os homens e entre os deuses – est de tous les sentiments le plus 
égoïste, et par conséquent, lorsqu’il est blessé, le moins généreux 
[O amor é, de todos os sentimentos, o mais egoísta, e, por 
conseguinte, o menos generoso quando é ferido] (Benjamin 
Constant)” (NIETZSCHE, 2012, p. 44-45). 

Diagnóstico similar persiste em Freud (2012, p. 91) ao 
dizer, no sétimo capítulo de O mal-estar na civilização, a respeito 
do amor ao próximo: “A chamada ética natural nada tem a 
oferecer aqui, salvo a satisfação narcísica de o indivíduo poder 
se considerar melhor do que os outros”. 

Defendo o ponto de vista segundo o qual Schopenhauer 
vai mais longe em sua doutrina da compaixão. Fiel à etimologia 
da palavra, que em alemão, mais explicitamente do que nas 
línguas latinas, soa como “sofrer-com” (Mit-leid), “condoer-
se”, “comiserar-se”, Schopenhauer funda sua doutrina na 
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experiência do sofrimento, do padecimento compartilhado. 
Aqui, o aniquilamento de toda pessoa, sua dissolução geral na 
dor universal de viver em meio à necessidade e à inutilidade do 
esforço pela própria conservação, que apenas adia a morte sem 
jamais poder suprimi-la do destino comum, não traz consigo o 
consolo da adesão a um outro querer, à vontade de um deus. Ao 
contrário de servir de apoio à máxima esperança, a compaixão 
schopenhaueriana consiste na desilusão de toda esperança 
instilada em cada um de nós por um querer egoísta que não 
admite limites para seu ímpeto devorador. Embora procure 
provar que o egoísmo é o mais fundamental dos instintos, tal 
como o sexual entre os seres vivos, amor sexual e egoísmo 
são separados por Schopenhauer quase tanto quanto se pode 
separar o mundo como vontade e o mundo como representação: 
a ilusão do amor, segundo Schopenhauer, consiste justamente 
no fato de o amante acreditar estar agindo em nome de uma 
felicidade pessoal. Tudo isso, no entanto, poderá ser abordado 
mais detidamente no quarto capítulo, sendo mais importante 
no presente momento atentar para a ideia de que a superação 
da pessoalidade e do egoísmo que ela implica pela negação 
da vontade não precisa nem deve significar a adesão a uma 
vontade e a um amor divinos em detrimento de tudo que é 
humano, ainda que a supressão do egoísmo incorra na supressão 
do amor sexual pela via da supressão do desejo em geral. A 
diferença fundamental entre Schopenhauer e os cristãos, no 
que concerne à moral do autoaniquilamento, dito brevemente, 
remete à própria ambiguidade da expressão “não querer”, que 
Schopenhauer seguramente aprendeu junto à filosofia oriental 
e ensinou a Nietzsche.

Segundo os budistas, querer (ansiar) não mais querer 
é ainda um querer e, portanto, uma perturbação do espírito. 
Como diz o erudito em um diálogo escrito por Heidegger:

Não-querer significa, em primeiro lugar, um querer, um 
querer dominado por um não, mesmo no sentido de um não 
que incide sobre o próprio querer e o recusa. Não-querer 
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significa, portanto, recusar voluntariamente o querer. A 
expressão não-querer significa, também, em segundo lugar, o 
que é pura e simplesmente estranho a todo o tipo de vontade 
(HEIDEGGER, [s.d.], p. 32). 

Assim, enquanto o autoaniquilamento da vontade é 
tomado como princípio e como meta para realização de algo, 
ainda se está no domínio de uma vontade que, como tal, é sempre 
egoísta e interessada. Não é por outra razão que a doutrina do 
livre-arbítrio é essencial à fé na salvação – a vontade pessoal 
é sacrificada, mas não toda vontade. A vinculação entre amor 
e vontade (negada ou afirmada) é o sinal dos novos tempos... 
Mas como o amor humano pode encontrar sua tranquilidade ou 
sua serenidade enquanto for um ímpeto da vontade para algo, 
seja profano ou divino? Nesse ínterim, tanto o amor erótico 
quanto o caritativo parecem sofrer de uma limitação análoga, 
limitação jamais suportada pela vontade e, portanto, fonte de 
males. O amor, enquanto adesão a um objeto, divino ou mun-
dano, converte-se em peso e, enquanto peso, exige repouso, ser 
deitado por terra por toda a eternidade, e ainda devemos aceitar 
o dogma de que tamanha ousadia esteja em conformidade à 
vontade de um deus.

§19. A ordem (hierarquia e mandamento) do amor 
Para que a psicologia cristã do amor seja mais bem com-

preendida em seu apelo ao mais ordinário dos desvarios do 
desejo – o desejo egoísta que, pesando, quer descanso –, devemos 
dar atenção a como se constrói e estabelece a hierarquia de valo-
res no amor mediante a hierarquização de seus objetos segundo 
a ontologia já apresentada mais acima. Preliminarmente, é 
notável que, com o Cristianismo, a arcaica divindade do Amor 
é reconfigurada de maneira que, de mero intermediário na 
produção e reprodução da vida, o Amor é convertido em uma 
espécie de causa-primeira. Seu significado fica ainda mais 
confuso na medida em que não apenas temos “objetos” de amor, 
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coisas mais dignas ou menos dignas de serem amadas; o amor 
ele mesmo é, agora, um objeto – amando-se, ama-se o amor por 
amor dele mesmo. Por fim, a doutrina do livre-arbítrio, que 
enfatiza a vontade somente como princípio de ação, submete a 
liberdade de amar – ou, melhor dizendo, a liberdade do amor – 
não apenas a um chamado ontológico essencial, mas, antes de 
tudo, a um dever moral. Nesse contexto, “é uma só e mesma coisa 
dizer que Deus é digno de ser amado, que ele move os seres, que 
ele causa o movimento destes em direção a ele ou que ele cria 
neles o próprio amor com o qual eles o amam”, concebendo-se 
“uma circulação do amor, que parte de Deus e leva de volta a 
ele”, de acordo com o que dirá Tomás de Aquino em seu livro 
sobre os nomes divinos (GILSON, 2006, p. 352).

Para Gilson (2006, p. 353), trata-se da tentativa de superar 
uma limitação das morais gregas que, voltadas “ao plano do 
homem e das suas relações com bens finitos”, não teriam encon-
trado um “problema metafísico do amor a resolver”, podendo 
ser estimadas “como esforços para paliar um mal inevitável e 
tornar suas consequências tão pouco nocivas quanto possível, 
sem nutrir de resto nenhuma esperança de suprimi-lo”. De fato, 
o que se encontra nas falas de Sócrates nos diálogos platônicos 
é um tratamento metafísico, sim, mas para os problemas da 
cultura política – no Fedro – e da natureza do ímpeto para o 
saber – no Banquete –, não para um problema do amor como 
tal, como “objeto” de questionamento. Ora, desde a introdução 
a este livro anuncio um problema fundamentalmente meta-
físico do amor, mas, entretanto, de modo algum penso que 
uma “solução” possa ser encontrada no modo grego de fazer 
metafísica. Tampouco nutro a pretensão de “suprimir” o dito 
“mal inevitável” do querer humano. O que se segue deverá 
servir como bom exemplo do que acontece quando se pretende 
resolver um problema metafísico não grego apelando para o 
modo grego de resolver seus problemas metafísicos.
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Falando em “peso”, Agostinho toma emprestado à física 
grega uma doutrina da qual extrai uma curiosa analogia. 
Aristóteles consagra a tese de que o movimento dos corpos 
exprime uma tendência intrínseca ao repouso atingível quando 
da exaustão de suas potencialidades. A potencialidade consiste 
em tudo aquilo que algo pode vir a ser e, por conseguinte, esgotar 
as potencialidades significa atingir o máximo da perfeição 
própria a cada coisa e, nesse caso, aquilo que é eternamente 
perfeito é, por definição, eternamente imóvel. É justamente por 
isso que Aristóteles rejeita as doutrinas criacionistas segundo 
as quais a uma causa-primeira perfeita e eterna seja cabível 
produzir o que quer que seja, uma vez que a compreensão grega 
de “causa” era bem mais ampla do que a atualmente corriqueira 
– “causa” significava “tudo aquilo em virtude de que algo é o 
que é e como é”, não necessariamente o que o produz (causa 
eficiente). O conhecido “primeiro motor imóvel”, posteriormente 
identificado com o Deus cristão enquanto causa-primeira, forma 
absolutamente perfeita do Bem, fonte da vida e finalidade da 
existência a que tudo tende, contemplação pura, é facilmente 
reconhecido nas palavras de Gilson quando explica a doutrina 
tomista da circulação do amor “de bono ad bonum”. Aliás, Tomás 
de Aquino, com sua sutileza filosófica, dá a palavra final na 
platonização de Aristóteles em benefício da teologia cristã 
seguindo o pressuposto de que a Natureza é também um produto, 
um artifício. No entanto, Agostinho muito antes já dissera, ao 
fim das Confissões, livro XIII da segunda parte, capítulo 37, §52: 
“Senhor, Vós sempre estais ativo; sempre estais em repouso. 
Não vedes, não Vos moveis, nem descansais, conforme o tempo” 
(AGOSTINHO, 1996, p. 415-416).

Além disso, Aristóteles ensinara que há movimentos 
naturais, que o que é pesado tende para baixo e o que é leve 
tende para cima, como que se dirigindo a seu respectivo “lugar 
natural” onde encontra repouso. Como é de se esperar, dir-se-á 
que os corpos tendem para baixo como as almas tendem para o 
alto. À luz de doutrinas como esta, Agostinho conceberá o amor 
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como “peso da vontade”, ou seja, o que a faz tender para as coisas 
inferiores ou para as coisas elevadas, para as impuras como para 
as puras, conforme indicado no mesmo livro XIII das Confissões, 
sugestivamente dedicado ao tema da paz. (Afinal, o erótico é 
justamente apresentado como uma força que dirige uma coisa 
para outra, o princípio de nossas inclinações, ou seja, de nossos 
desejos.) Mais precisamente, o título do nono capítulo é “O peso 
do amor” e, em seu §10, podemos ler: “O corpo, devido ao peso, 
tende para o lugar que lhe é próprio, porque o peso não tende só 
para baixo, mas também para o lugar que lhe é próprio. Assim o 
fogo encaminha-se para cima, e a pedra para baixo. Movem-se 
segundo o seu peso. [...] As coisas que não estão no próprio lugar 
agitam-se, mas, quando o encontram, ordenam-se e repousam” 
(AGOSTINHO, 1996, p. 382-383). Conforme dito por Agostinho mais 
acima, nosso descanso é encontrado em nosso lugar próprio, o 
seio da divindade que, de acordo com as primeiras palavras das 
Escrituras, pairava sobre as águas do abismo.

Tudo isto traduz, no fundo, um espírito cultural perdido 
para nós, modernos: que a finalidade do nosso trabalho seja o 
descanso. Hoje em dia, ao contrário, inspirados pelos ideais de 
progresso ininterrupto das ciências na História e aumento de 
riquezas, abandonamos a esperança na “perfeita tranquilidade” 
como possibilidade deste mundo, mesmo que nos já difíceis 
moldes da felicidade aristotélica, substituindo-a pela ânsia de 
satisfação de necessidades imediatas e pontuais. Como consequ-
ência, ou antes como causa disso, temos a inversão do espírito 
antigo: agora, o descanso é simples meio para a continuidade 
do trabalho, não mais sua finalidade; o ócio se torna momento 
propício à geração de novas necessidades imediatas e pontuais. 
Esta breve digressão deve servir de imagem útil à compreensão 
tanto do ideal de repouso quanto do horror à inquietude, que 
certamente, ainda hoje, desempenham papel decisivo em nossos 
modos de amar, mas deixemos isto por enquanto e retomemos 
o fio da discussão principal.
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A analogia feita por Agostinho merece ser qualificada 
como, no mínimo, “extravagante”, mas não pelo fato de tal 
física haver sido contradita pela ciência moderna. As ciên-
cias naturais, em sua refutação dos antigos, não têm poder 
algum contra o significado da analogia, que antes procura 
responder por nosso sentimento de decadência e aflição e 
por nosso anseio de elevação e paz. (Sim, anseios e esperanças 
são sobremaneira inquietantes!) A física aristotélica, tomada 
poeticamente, torna-se ainda mais poderosa na medida em que 
não mais nos reconhecemos como parte de uma natureza bruta 
e inflexivelmente predeterminada com precisão matemática. 
Devemos ter em conta que Aristóteles e demais pensadores 
antigos não tinham em mente apenas oferecer explicações 
para fenômenos visuais como o fogo que sobe e a pedra que cai 
recorrendo a teorias ingênuas baseadas em meras aparências. 
Pelo contrário, tratava-se de ir aos fundamentos metafísicos 
dos fenômenos e a grandeza das teses a que se chegou só pode 
ser adequadamente notada quando considerado o conjunto do 
sistema a que pertencem. Que Newton tenha provado que todo 
corpo pesado dirige-se para baixo, e que o próprio peso é uma 
grandeza não absoluta, mas relativa à atração gravitacional, 
além de não impedir que balões continuem a subir como tudo 
que seja mais leve do que o ar – fenômeno para o qual outra lei 
explicativa teria de ser formulada –, nada diz acerca das coisas 
espirituais. A extravagância da analogia agostiniana reside no 
fato de ele haver superado a ousadia aristotélica e então formu-
lado uma tese sobre o amor com base na Física! Bem entendido, 
a filosofia cristã, como Platão, busca para o amor uma causa, 
uma explicação – mais do que isto: julga havê-la encontrado! 
Como isso aconteceu é fácil de entender: herdou-se dos gregos 
o pressuposto de que tudo no mundo seja regido por um único 
princípio, ou seja, de que as leis válidas para o mundo natural 
remetem a uma ordem supranatural radical que lhes serve 
de modelo, e tal pressuposto é tão compartilhado que vemos 
Aristóteles dar as mãos a Platão com plena convicção. Para os 
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antigos, portanto, a natureza deverá se refletir na sociedade em 
virtude do caráter absoluto de seus fundamentos.

A antiga tese de que o amor preside nossa adesão e união 
às demais coisas do mundo e ao que se encontra para além 
dele é agora ressignificada de modo que o amor, identificado 
à causa-primeira da Natureza, seja ele mesmo a causa de todo 
movimento. Daí se segue a famosa sequência às palavras de 
Agostinho que lemos há pouco: “O meu amor é o meu peso. Para 
qualquer parte que vá, é ele quem me leva” (AGOSTINHO, 1996, 
p. 383). Acontece que partimos para junto de muitas coisas, 
para muitos “lugares”. Se é sempre o amor a nos levar para aqui 
e acolá e se o amor é sempre o mesmo, de um lado temos que 
tudo é de algum modo digno de ser amado, visto que é Deus, 
em última instância, que nos guia, mas, por outro lado, nem 
todo lugar é o nosso lugar próprio. Como dirá Descartes, o erro 
não se origina de nossa incapacidade para conhecer, mas dos 
juízos que formamos acerca do que se nos dá a conhecer. É então 
necessário o exercício de uma liberdade de arbítrio orientada 
pelo conhecimento verdadeiro a fim de que a graça divina se 
cumpra em nós. “É vosso fogo, o vosso fogo benfazejo que nos 
consome enquanto vamos e subimos para a paz da Jerusalém 
celeste. [...] Lá nos colocará a ‘boa vontade’, para que nada mais 
desejemos senão permanecer ali eternamente” (AGOSTINHO, 
1996, p. 383). Dada a finalidade desse movimento – Aristóteles 
já havia estabelecido a felicidade como causa final de todo agir, 
o que se busca como resultado último em toda ação, consis-
tindo tal felicidade, em sua máxima possibilidade, no repouso 
contemplativo –, Boehner e Gilson (2008, p. 189) reconhecem 
no amor “a alegria ontológica mais profunda”, que “não pode 
deixar de atuar, até mesmo na ausência do seu objeto”. Mas, para 
o cristão, o amor é também a causa formal e até mesmo eficiente 
de tudo o que existe. “Neste caso”, prosseguem eles, o amor 

visa ao ignoto e ao distante; torna-se uma espécie de nostal-
gia ou saudade do amor: tem-se amor ao próprio amor. [...] 
Portanto, seria uma insensatez querer apartar o homem do seu amor. 
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Se há um problema, este não diz respeito ao amor como tal, 
nem à necessidade de amar, mas unicamente ao objeto do 
amo (BOEHNER; GILSON, 2008, p. 189). 

Assim sendo, a hierarquia de valores atribuídos aos vários 
objetos serve de parâmetro para o estabelecimento de uma 
ordem do amor pela qual os objetos são dispostos uns acima 
dos outros segundo sua pretensa proximidade do divino, ou 
seja, do universal e eterno. Eis também a medida pela qual se 
valora os prazeres puros e os impuros nesse amor platônico. 

De início, não parece que a valoração seja objetiva. Não 
pretendo que o leitor admita sem maiores argumentos que 
toda valoração é subjetiva, que os objetos não são dotados de 
valor intrínseco absoluto, independente do modo como nos 
afetam em particular – como ser humano e como professor de 
Filosofia, sei o quanto isso é geralmente difícil de ser aceito 
em casos extremos. Pretendo, sim, fazer notar que o que se 
encontra subestimado nessa escala de valores corresponde 
diretamente aos graus de aflição e conflito experimentados 
pelo homem, pelo próprio Agostinho. Diz ele com clareza no 
§1 do primeiro capítulo do terceiro livro da primeira parte das 
Confissões, quando recorda seu período de estudos em Cartago: 

Ainda não amava e já gostava de amar. [...] Gostando de amar, 
procurava um objeto para esse amor [...]. Não tinha fome desta 
fome [de alimento interior], porque estava sem apetites de 
alimentos incorruptíveis, não porque deles transbordasse, 
mas porque, quanto mais vazio, tanto mais enfastiado me 
sentia. Por isso minha alma não tinha saúde, e, ulcerosa, 
lançava-se para fora, ávida de se roçar miseravelmente aos 
objetos sensíveis (AGOSTINHO, 1996, p. 79). 

Agostinho via-se como tendo estado sob o jugo de Eros 
ao longo de sua juventude e retrospectivamente atribui a isto 
sua aflição, bem como a seu não compreendido desejo do ines-
gotável, um sinal da atração exercida pelo amor de Deus. Tal 
incompreensão o teria levado ao equívoco de buscar prazer físico 
nos corpos quando deveria encontrar nas almas objetos de sua 
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amizade. Por isso, diz ele, com grifo nosso, “ainda que alegre, 
enredava-me nos laços das tribulações para ser f lagelado pelas 
férreas e esbraseantes varas do ciúme, das suspeitas, dos temores, 
dos ódios e das contendas” (AGOSTINHO, 1996, p. 80). Como dizem 
Boehner e Gilson (2008, p. 291) acerca dos ensinamentos de 
Bernardo de Claraval, que segue a mesma orientação: “O coração 
humano ama as coisas terrenas por crer encontrar nelas a sua 
felicidade. Entretanto, tais coisas externas não só não conseguem 
satisfazê-lo, senão que, ao contrário, o tornam infeliz”.

Fica bastante evidente a confusão de Agostinho, que não 
é uma prerrogativa dele, mas o mais eloquente lugar-comum 
em tudo que há muito se diz do amor e seus “males”: o objeto 
de desejo leva toda a culpa pelo fato de nós não conseguirmos 
lidar com nosso próprio amor por tais objetos. Eis o equívoco 
primordial no que concerne às coisas do amor humano que, dito 
de outro modo, pode ser assim resumido: impotentes perante 
as exigências do amor, inventamos uma razão objetiva para um 
mal estritamente subjetivo, inalienável por sua própria natureza. 
Em vez de buscarmos correção para nós mesmos – seja lá o 
que isto signifique –, procuramos corrigir nosso amor – isto é, 
adequá-lo a tipos de objeto a cada vez que nos surpreendemos 
impotentes para adequar os objetos às expectativas que também 
inventamos a seu respeito – como se tal poder estivesse a nosso 
alcance. A obstinação moral, em verdade, nos dá apenas a ilusão 
de consegui-lo, uma ilusão de poder. Tal ilusão ganha muito mais 
força quando a impossibilidade de acomodar o objeto às nossas 
expectativas é também vista como uma falha no objeto, como se se 
tratasse de uma madeira nodosa, imprópria à nossa carpintaria 
afetiva, como nos casos tão corriqueiros do “filho ingrato” ou 
do “amado descuidado”. É dessa ilusão que padece a tradicional 
filosofia do amor e, quiçá, toda ética pautada no princípio de 
felicidade, incluindo o utilitarismo. O ciúme, a suspeita, o temor, 
o ódio, a contenda, aflições de um sujeito que supõe terem seu 
motivo no exterior, jamais podem ser aplacadas por qualquer 
alteração nos objetos, verdade que Agostinho conhece muito 
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bem, mas se engana gravemente ao pensar que o problema está 
em “amar errado”, ou mais que isso: gostar de amar, ainda sem 
amar (de ou na verdade, o verdadeiro). 

Ora, mas nem toda sexualidade, por exemplo, já vimos, 
é condenada no Cristianismo como espécie de “amor errado”. 
No entanto, também vimos que nenhuma sexualidade cumpre 
o papel de nos satisfazer de uma vez por todas, justamente 
porque o matrimônio pertence à nossa condição decaída e, 
assim, encontra-se sempre envolto em tribulações próprias à 
vida exterior, corpórea. Isso é discutido por Agostinho (1996, p. 
63-65) no segundo capítulo do segundo livro das Confissões, §2: 
“nas relações de alma para alma, não me continha a moderação, 
conforme o limite luminoso da amizade, visto que, da lodosa 
concupiscência da minha carne e do borbulhar da juventude, 
exalavam-se vapores que me enevoavam e ofuscavam o coração, 
a ponto de não se distinguir o amor sereno do prazer tenebroso”. 
Prossegue ele no §3, citando Paulo e o Evangelho: 

Quem me fixaria um limite às suas delícias, de tal maneira 
que as ondas da minha idade se agitassem de encontro à 
praia do matrimônio – já que doutro modo não era possível 
a tranquilidade – e encontrassem o fim natural na geração 
de filhos, como prescreve a vossa lei, ó Senhor, que criais a 
descendência para nossa raça mortal. [...] “É bom para o homem 
não tocar em mulher alguma”; “o que não tem esposa pensa 
nas coisas de Deus e em como lhe há de agradar; o que está 
unido em matrimônio pensa nas coisas do mundo e em como 
há de agradar à esposa”. [...] Se tivesse vivido eunuco ‘por amor 
do reino dos céus’ esperaria agora, feliz, os vossos abraços. 

Temos aí, pois, três níveis bem distintos na hierarquia que 
balizam todo o resto. (Não me deterei no perturbador detalhe 
de que o casamento se transforma em uma espécie de desafogo 
do instinto sexual mediado pela moderação... Que isto seja 
deixado à reflexão do leitor.) Como a Física antiga conserva-se 
aqui como modelo teórico?

Na ordem dos fins da natureza, a perfeição ocupa o pri-
meiro lugar. Consistindo em um estado de não privação, de não 
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necessidade, o perfeito é imóvel, o que significa dizer que tudo 
tende, move-se por ele e para ele, enquanto ele mesmo não é 
movido nem causado por nada – trata-se da causa-primeira ela 
mesma, fonte de todo bem e beleza. Na ordem dos fins da ação, 
à perfeição corresponde a abundante e imperturbada felicidade. 
O primeiro motor imóvel de Aristóteles é como a mais feliz 
inteligência para a qual toda inteligência quer se dirigir, mas 
seria absurdo atribuir a Aristóteles a ideia de que se deve amar 
o primeiro motor – a própria enunciação disto não soa bem. 
Para o cristão, por sua vez, querer a felicidade é querer a Deus, 
o que exige querê-lo como fim último, e não como meio para a 
própria felicidade pessoal, sendo este o significado de querer 
a Deus, amar a Deus, não por si próprio, mas exclusivamente 
por ele mesmo. Tudo o mais que se pode amar no mundo, seja 
corpóreo, seja espiritual, se deve amar em nome e em vista de 
Deus, o fim último e princípio do amor como tal. Eis o que deve 
distinguir a amizade comum da autêntica caridade: “A caridade 
consiste principalmente num peso interior, que atrai a alma para 
Deus” (BOEHNER; GILSON, 2008, p. 189). Na amizade comum, 
por amor de nós mesmos, tomamos prazer pessoal no convívio 
com o outro, o usamos como uma coisa qualquer que está lá 
para consumirmos e extrairmos satisfação. 

No entanto, a própria caridade não realiza a finalidade 
do amor, pois está restrita à possibilidade de igualdade entre 
amante e amado, como é o caso da philia grega. Amar ao próximo 
como a si mesmo nada mais é do que amar a quem se encontra 
ou pode se encontrar em um mesmo nível conosco, seja por 
nos elevarmos a ele, seja por elevarmos ele até nossa posição. 

Amar a Deus, porém, é amar o bem como tal. Já não pode 
haver questão de igualdade entre o amante e o amado. Para 
amar a Deus convenientemente, devemos amá-lo de modo 
absoluto, isto é, não com igualdade, mas com desigualdade. O 
que significa, em primeiro lugar, que importa amá-lo mais do 
que a nós mesmos. E ainda: de modo absoluto, sem esperança 
de retribuição e sem comparação. No amor inter-humano a 
justiça reclama a igualdade. A mesma justiça exige que Deus 
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seja o objeto absoluto do nosso amor. Pelo que devemos amar 
a Deus de um modo absoluto e infinito. A medida do amor a 
Deus é o amor sem medida (BOEHNER; GILSON, 2008, p. 190). 

Aqui se insinuam outros princípios éticos, tais como o 
da equidade e o do mérito, que sem dúvida aplicamos na clas-
sificação de nossas relações afetivas. Assim, o amor infinito de 
Deus por si mesmo é o modelo de amor que move nosso amor 
para ele, sendo por este último movido nosso amor pelos homens 
enquanto semelhanças de Deus, dele diferentes infinitamente, 
porém iguais entre si e iguais a nós mesmos. Trata-se, simples-
mente, de não fazer diferença entre os homens, não amá-los por sua 
“pessoalidade” e em vista de nós mesmos ou deles mesmos, do 
que cada um é enquanto indivíduo singular, cabendo apenas 
a Deus o “direito” de ser amado em virtude dele mesmo, por 
causa dele mesmo. A palavra “direito” é apropriada, pois se 
trata aqui de amar segundo a justiça.

Movida pelo bem perfeito e eterno, a alma tem nesse amor 
a única chance de conquistar o que mais intimamente deseja e 
somente mediante a segurança dessa felicidade indestrutível, 
plena de amor de si em Deus, torna-se possível a autêntica cari-
dade. Como esse amor é universal, ama o próximo e o distante, 
o conhecido e o desconhecido, o amigo e o não amigo, pois um 
e outro somente o são do ponto de vista particular que só vê 
a exterioridade do corpóreo. O verdadeiro amor ao próximo 
é o amor da imagem de Deus. Munido desse amor divino, que 
é entrega ao invés de cobiça, que é dádiva de vida ao invés 
de precipitação na morte, e por ele estimulado, vive-se, como 
imortal, a vida do espírito. 

Em meio a tudo isso, há algo de muito importante para 
nós refletirmos, deve-se admitir: que o amor é livre na medida 
em que eleva o amado e não espera retribuição, a não ser como 
mera esperança, e que é sincero e puro na medida em que não 
pretende dominar, sujeitar. A mensagem a se reter é, portanto, 
com certeza, a de que o amor, a fim de que se supere as mazelas 
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enumeradas por Agostinho e tantos outros antes e depois dele, 
diz respeito a saber amar acima de tudo a quem não necessita de 
nós, ao passo que o mais comum é o amante querer ser amado, 
ou seja, sentir-se necessário, importante, reconhecido – daí, não 
de qualquer causa legítima, emerge o sentimento de “ingrati-
dão” –, ao mesmo tempo em que o amado, ele mesmo, anseia 
“provas de amor”, pois sua falta parece-lhe sinal de negligência, 
desinteresse e, portanto, falta de amor. Acerca disso, Agostinho 
ensina algo de imenso valor aos nossos pretensos magnânimos:

[...] há maior perfeição em amar um homem feliz a quem 
nada se pode dar; um tal se ama com amor mais puro e mais 
sincero. [...] quem dá esmolas ao pobre talvez o faça com o 
desejo secreto de dominá-lo, de sujeitá-lo a si próprio... O que 
se deve desejar é que se torne igual a nós: “Opta æqualem!” Tua 
aspiração deve ser esta: que ambos estejais sujeitos àquele a 
quem nada podeis dar (AGOSTINHO apud BOEHNER; GILSON, 
2008, p. 190). 

Também diz ele no segundo capítulo do terceiro livro 
das Confissões, §3: 

Ainda que o dever da caridade aprove que nos condoamos do 
infeliz, todavia aquele que fraternalmente é misericordioso 
preferiria que nenhuma dor houvesse de que se compade-
cesse. Se a benevolência fosse malévola – o que é impossível 
–, poderia aquele que verdadeira e sinceramente se inclina 
aos sentimentos de compaixão desejar que houvesse infelizes 
para se compadecer (AGOSTINHO, 1996, p. 81). 

Isso, sim, é um querer desinteressado que me convence, 
acaso seja possível vencer vaidade e inveja – em uma palavra, 
egoísmo – e, amando, não pretender possuir corações e mentes 
ou a simples estima alheia, devendo ser o amor a própria fonte 
da estima e do contentamento consigo mesmo. Do mesmo modo, 
segundo a perspectiva inversa, isso corresponderia a sermos 
amados gratuitamente, ou seja, por aquele a quem nada ofe-
recemos, ainda que o possamos – afinal, que mérito haveria em 
sermos amados por quem, mesmo que de nada necessite, nada 
recebe de nós quando nada temos a lhe dar?
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Mas tal grandeza não é para qualquer um... Amar o mais 
feliz, ao menos entre humanos, é algo tão extraordinário quanto 
ser amado pelo mais miserável, não sendo à toa que se queira 
pô-los em igualdade. Pergunta-se o próprio Agostinho logo 
a seguir, citando uma carta paulina: “Que homem há capaz 
disso?”. Rousseau, com sua lúcida e precisa psicologia, o explica 
no quarto livro de seu Emílio, lançando mão da noção de amor-
-próprio, de que nos ocuparemos no próximo capítulo (§24): 

Se nossas necessidades comuns nos unem por interesse, 
nossas misérias comuns nos unem por afeição. O aspecto 
de um homem feliz inspira aos outros menos amor do que 
inveja; de bom grado o acusaríamos de usurpar um direito 
que não tem, obtendo para si uma felicidade exclusiva; e o 
amor-próprio ainda sofre fazendo-nos sentir que esse homem 
não precisa de nós (ROUSSEAU, 1992, p. 247). 

Dito brevemente, o amor-próprio nos leva a amar pre-
ferencialmente quem necessita de nós em alguma medida ou 
sob algum aspecto, sob pena de não sabermos o que fazer ou 
mesmo “demonstrar” nosso amor, levando-nos a acusar e querer 
atingir o outro em sua “superioridade” – ora, em tal amor, se 
ama apenas a própria pessoa, o que nós mesmos acreditamos 
poder fazer por outrem. Assim prossegue Rousseau: 

A piedade é doce porque, colocando-nos no lugar de quem 
sofre, ainda sentimos o prazer de não sofrermos como ele. A 
inveja é amarga porque o aspecto de um homem feliz, longe 
de colocar o invejoso no lugar dele, faz com que lamente 
não estar nesse lugar. Parece que um[a] nos isenta dos males 
de que sofre, e que [a] outr[a] nos tira os bens de que goza 
(ROUSSEAU, 1992, p. 247). 

A moral e a educação podem até nos prevenir de não 
querermos que os outros se encontrem em estado mais miserável 
do que o nosso, mas nenhuma moral nem educação alguma nos 
disporá a intimamente aceitarmos, de todo coração, nossa própria 
miséria em face da felicidade alheia sem que a queiramos tam-
bém para nós mesmos, ainda que como mera esperança, e isto 
está muito além do simples desejo comum, e muito legítimo, de 
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querermos todos a felicidade. Trata-se, antes, da necessidade 
que todos temos de poder fazer algo por outrem, concorrente 
apenas de uma outra necessidade: que haja sempre alguém 
capaz de fazer algo por nós sempre que precisarmos, mesmo 
que, no momento atual, julguemos tudo possuir.

Imagine-se um médico autenticamente realizado em 
curar doenças; imagine-se agora o mesmo médico sem doentes 
para curar nem mesmo de um leve resfriado – onde haverá de 
encontrar sua realização pessoal?... Imagine-se também aquele 
outro médico cuja especialidade geralmente o coloca perante 
pacientes que não podem ser salvos – quão banal não se tornará 
seu talento uma vez descobertos tratamento e cura?... Nada 
contra os médicos – apenas apelo a um exemplo simples que 
nos permita pensar sobre a importância que damos a sermos 
importantes e até mesmo vitais para outrem, ao mesmo tempo 
mascarando nossa impotência radical. Isso me faz recordar 
o médico Bernard Rieux, protagonista de A peste, de Camus, 
quando, na segunda parte do romance, confessa ao excêntrico 
Jean Tarrou pensar na inutilidade que seria curar os homens 
se acreditasse em um Deus onipotente a quem pudesse delegar 
sua tarefa, “mas já que a ordem do mundo é regida pela morte”, 
diz ele em seguida, “talvez valha mais para Deus que não se 
creia nele e que se lute com todas as forças contra a morte, 
sem erguer os olhos ao céu onde ele se cala” (CAMUS, 2005, p. 
120-121), por provisórias que sejam as vitórias da Medicina. 
Recordo-me também dos olhares inquietos de estudantes de 
Enfermagem certa vez em que, em uma aula, após haverem 
declarado seu desejo comum de que não houvesse mais doenças, 
eu os tentei fazer refletir sobre o quanto a profissão por eles 
escolhida dependia da existência do sofrimento. Consideremos, 
finalmente, o caso do caridoso mais autêntico: quão minimizada 
será a importância do sofrimento das pessoas quando sua mão 
amiga estendida é movida pela convicção de que, no final, 
todas as dores serão redimidas? A convicção profunda de que 
a salvação está ao alcance de cada um traz consigo o estranho 
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paradoxo de que o autêntico sofredor não tem verdadeira neces-
sidade da caridade alheia, exceto como auxílio provisório para 
que encontre em si mesmo a caridade que o conduz a Deus, o 
único de quem realmente precisa e pode curá-lo em definitivo. 
Fora isso, a “necessidade da caridade alheia” não passa de 
um sinal de fraqueza e dependência e, do ponto de vista do 
próprio caridoso, este mesmo se coloca a salvo do derradeiro 
desespero se a vida de um semelhante se lhe escapa das mãos 
denunciando sua impotência, uma vez que o poder de salvar 
fora previamente alienado. 

Como, então, evitar sermos um tanto negligentes com o 
próximo quando agimos de maneira piamente caridosa? Estas 
provocações valem até para o humanismo moderno que, tão 
inspirado pela moral cristã, não significa mais do que esse olhar 
genérico e indiferente para o qual são todos iguais em dignidade 
e, portanto, objetos de leis cegas disfarçadas sob o nobre título 
de “isonomia”, cabendo a todo homem livre prover seu próprio 
sustento, devendo por isso receber apenas o necessário para que 
possa cuidar de si mesmo daí em diante. Não será isso um tanto 
similar, também, ao médico que nos auxilia no prolongamento de 
nossas vidas e na redução de suas dores intermitentes, ou seja, 
nos dá condições sempre provisórias para seguirmos cuidando 
de nós mesmos até que o mal incurável nos tome de vez? Que 
efetivo desinteresse haverá nisso? Haverá de ser maior do que 
quando se ensina os filhos a falar, se alimentar, se vestir e 
caminhar sozinhos? Não são coisas que se faça necessariamente 
por amor, mas que podem ser feitas com prazer quando e apenas 
quando se ama. Em sua luta contra a morte, enfim, o médico 
não trata o paciente por amor a ele, mas principalmente para 
que a morte não ocorra em suas mãos ou perante seus olhos, e 
se a enfrenta – atitude que poderia ter preferido não tomar, é 
verdade –, é pelo horror que a miséria geral lhe inspira naquilo 
que pode identificar com sua própria miséria – eis, pelo menos, 
o caso do Dr. Rieux. O próprio Agostinho admite ser melhor 
amar o próximo em sua felicidade do que em sua miséria, não 
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sendo jamais a dor alheia sequer uma razão adequada para que 
se o ame, senão na medida em que essa dor nos toca como algo 
a que também estamos a cada vez sujeitos. Escrevera Lessing 
no século XVIII, segundo cita Machado (2006, p. 39), acerca dos 
sentimentos suscitados pela tragédia e referindo-se à compaixão 
como um temor referido a nós mesmos:

[Não é o] temor que o mal iminente de outrem desperta por 
esse outrem, mas sim o temor por nós próprios, que brota 
de nossa semelhança com o personagem sofredor; é o temor 
de que as calamidades a ele destinadas possam atingir a nós 
mesmos; é o temor de que nós próprios possamos nos tornar 
o objeto compadecido. 

Ou seja, na ausência de tal temor, nenhum mal alheio há 
de despertar em nós a compaixão, não sendo à toa que diversos 
moralistas denunciaram o caráter fútil, superficial e estéril das 
emoções suscitadas pela arte trágica. Como escreve Camus (2005, 
p. 130), ainda na segunda parte de A peste,“vozes desconhecidas 
e fraternas tentam desajeitadamente dizer sua solidariedade e 
a dizem, de fato, mas demonstram ao mesmo tempo a terrível 
impotência em que se encontra todo homem para compartilhar 
verdadeiramente uma dor que ele não possa ver”. É precisamente 
o que acontece perante noticiários de jornal e televisão sobre 
calamidades que ocorrem ao redor do mundo... 

Não é à toa, também, que Freud considere o amor ao 
próximo algo digno de duras objeções.

O mandamento “Ama teu próximo como a ti mesmo” é a mais 
forte defesa contra a agressividade humana e um belo exemplo 
do procedimento antipsicológico do Super-eu cultural. O 
mandamento é inexequível; uma tão formidável inflação do 
amor só pode lhe diminuir o valor, não eliminar a necessidade. 
A civilização negligencia tudo isso; recorda apenas que quanto 
mais difícil o cumprimento do preceito, mais meritório vem 
a ser ele (FREUD, 2012, p. 91). 

Se o mandamento é colocado a serviço dos interesses 
sociopolíticos da civilização ocidental, seu caráter instrumental 
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é tão aclamado quanto despercebido e incompreendido do ponto 
de vista metafísico que procuro aqui explicitar. 

De acordo com a análise que está sendo feita até o momento, 
percebe-se que a proporção entre a inflação do amor – que deno-
mino “purificação” – e sua consequente desvalorização não é uma 
dificuldade para o teórico cristão, mas, pelo contrário, sua meta: 
trata-se de elevar tanto o objeto amável quanto possível – isto é, 
ao abstrato infinito –, incorrendo-se na banalização niveladora 
de tudo que é finito. A finalidade: o fim do sofrimento. Por outro 
lado, o mérito, valor empregado para se defender o amor exclusivo 
a Deus, é desconsiderado no que tange aos homens tidos por 
“iguais”, perdendo-se de vista que, nas palavras de Freud (2012, 
p. 47), “nem todos os homens são dignos de amor”, ou, como eu 
prefiro dizer, do mesmo amor. Interessante ainda observar que 
o homem aqui se coloca na embaraçosa posição de avaliar não 
apenas o mérito dos homens que lhe são supostamente “iguais” ou 
semelhantes – isso mesmo já é uma avaliação –, mas o mérito do 
próprio Deus, que nas próprias palavras do moralista se encontra 
além de toda medida!...

Acontece, por fim, que a equalização do desinteresse não 
é clara na filosofia cristã do amor. A sujeição a Deus, tantas 
vezes repetida por Agostinho e seus seguidores, não elimina de 
todo a concepção de amor como posse de um objeto. Se, de um 
lado, a sujeição ao criador nos torna livres pela “lei do amor”, 
é porque aí se conquista a posse de si mesmo no sentido de 
não se deixar arrastar pela multiplicidade exterior. A atitude é 
fundamentalmente negativa com relação a tudo que nos cerca, 
uma recusa às solicitações mundanas, sejam elas quais forem, 
a que se sobrepõe a curiosa e ao mesmo tempo tão ordinária 
ambição de tudo dominar. Se este domínio não se exerce de 
maneira ativa, ao menos sobre nossos “iguais”, ele se impõe de 
modo passivo como que por uma anestesia contra as paixões 
ditas “inferiores”. Dominar de maneira passiva é, dito de modo 
simples, não permitir-se ser movido por outrem, como deixar 
interpor-se entre nós e eles uma parede dotada de uma pequena 
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janela por onde oferecemos nossa mão a quem se encontra do 
outro lado. “Ora, ser senhor de alguma coisa significa dispor 
livremente dela. Logo, o cristão que faz uso de todas as coisas 
é livre em face de tudo. O mais alto grau de liberdade consiste 
em não estar sujeito senão a Deus.” (BOEHNER; GILSON, 2008, 
p. 195). Veremos em breve (§20) em que sentido e por que se 
pode dizer que também nosso “igual” está aí para o nosso uso. 
Vejamos antes como o místico francês Hugo de São Vítor, no 
século XII, em uma obra intitulada Sobre os sacramentos, con-
forme citação de Boehner e Gilson (2008, p. 347-348) procurará 
equalizar posse e desinteresse: 

Pois que é amar senão querer possuir a quem se ama? Não 
algo diverso dele, mas a ele mesmo: eis o que é amar desin-
teressadamente. Se buscasses algo diverso dele, não amarias 
gratuitamente. Mas na realidade não procuras outra coisa 
em troca do teu amor, e no entanto procuras e desejas algo 
naquilo mesmo que amas. Pois não amarias se não desejasses. 
Mas importa distinguir o amar “por ele” e o amar “nele”. Se 
amas alguma coisa por [intermédio d’] ele, és mercenário; 
se amas a Ele e nele, és filho [...]. [...] Deus é o único bem que 
deve ser amado por si mesmo, e [...] tudo aquilo que se ama 
fora dele deve ser amado em atenção a Ele. 

Gilson, como intérprete dessas doutrinas, é mais bem-
sucedido em sua tentativa: 

O amor não ama tendo em vista uma recompensa, pois deixaria 
por esse fato mesmo de ser amor; mas tampouco se lhe deve 
pedir para amar renunciando à alegria que a posse de seu 
objeto lhe dá, porque essa alegria lhe é coessencial: o amor 
aceitaria não ser mais amor se renunciasse à alegria que o 
acompanha. Todo amor verdadeiro é portanto, ao mesmo 
tempo, desinteressado e recompensado; digamos mais, ele só 
pode ser recompensado se for desinteressado, pois o desinte-
resse é sua essência mesma. Quem não busca no amor outra 
coisa que o amor recebe a alegria que ele proporciona; quem 
busca no amor outra coisa que o amor perde ao mesmo tempo 
o amor e a alegria que ele proporciona. Portanto, o amor só 
pode existir se não pedir paga, mas basta-lhe existir para ser 
pago (GILSON, 2006, p. 357). 
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A tese se elucida em sua remissão à etimologia, razão pela 
qual o tipo de recompensa a este amor desinteressado, a saber, a 
alegria, pode ser dito coessencial ao amor caritativo: à caridade, 
ou graça (charis), pertence o dom (charisma), o favor (charita) de 
um prazer (charas) alegre (chairete). Falta, contudo, repensar a 
relação entre amor e posse de um “objeto”, bem como o caráter 
dessa alegria e sua suposta dependência com relação àquela 
posse. Falta pensar se não será mesmo possível aos homens ter 
um coração terno o bastante a ponto de, precisando de amor, 
ser capaz de prescindir de quem os ame, a exemplo do que se 
lê, por exemplo, na nona carta da primeira parte de A nova 
Heloísa, de ROUSSEAU (1772, Vol. I, p. 33). Se, por exemplo, tal 
alegria pode subsistir à perda do objeto indicando que o amor 
não implique desejo de propriedade, persistindo o sentimento 
de recompensa por amar, e não por sentir-se amado, não apenas 
o esforço de Gilson perde seu interesse para nós como também, 
e sobretudo, segundo creio, podemos nos encaminhar para o 
cerne do problema e o encararmos como deve ser encarado: 
a copertinência de amor e sofrimento, não apenas de amor 
e alegria. Ainda que o objeto em questão seja o próprio amor 
que se tem, não é possível desconsiderar que, no contexto do 
Cristianismo, tal amor é também um outro, um ter Deus em 
si. A certa altura, tudo parece enredado em um perverso jogo 
de palavras a ser desfeito, no qual a alegria é remetida exclu-
sivamente à caridade, de um lado, e, de outro, o sofrimento é 
remetido à paixão (pathos) com a uma enfermidade da alma.

Dito de outro modo e resumindo as últimas considerações 
expostas aqui, o que o legítimo cristão quer, em teoria, mais 
do que prestar auxílio a quem sofre, é o fim do sofrimento em 
geral – não apenas de si mesmo por si mesmo, uma vez que o 
sofrimento alheio também lhe causa uma dor sincera, na medida 
em que o faz recordar sua própria dor. Se a posse de si mesmo 
acompanha uma alegria profunda e perfeita, o sofrimento se 
desloca em nossa perspectiva e não se o vê mais como é em si, 
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mas como doença curável pela fé e pelo conhecimento, doença 
para a qual o cristão crê possuir o remédio dos remédios.

Sendo assim, lembrando o diagnóstico freudiano de que a 
ética aí subjacente é narcísica, não se poderia dizer que ninguém 
pode se achar tão importante e vital para a humanidade quanto 
o cristão? Recaímos em um dilema... Aproveito então para citar 
algumas das duras palavras escritas na carta VIII da sexta parte 
da Nova Heloísa, de Rousseau (1772, Vol. III, p. 292-293): 

Mas o que me deu mais antipatia pelos devotos de profissão 
foi aquela grosseria de costumes que os torna insensíveis à 
humanidade, aquele orgulho excessivo que os faz olhar com 
compaixão [pieté] o restante do mundo. Em sua elevação 
sublime, se eles se dignam a se rebaixar a qualquer ato de 
bondade, fazem-no de maneira tão humilhante, eles lamentam 
os outros em um tom tão cruel, sua justiça é tão rigorosa, sua 
caridade é tão dura, seu zelo é tão amargo, seu desprezo se 
parece tanto ao ódio, que a própria insensibilidade dos povos 
do mundo é menos bárbara do que sua comiseração. O amor de 
Deus lhes serve como desculpa para não amarem a ninguém, 
eles não amam sequer um ao outro; alguma vez já se viu 
verdadeira amizade entre os devotos? Mais se destacam dos 
homens, mais exigem deles, e diríamos que eles só se elevam 
a Deus para exercer sua autoridade na terra. 

Essa crítica tão contundente reflete algo já dito por 
Descartes na terceira parte de As paixões da alma, artigo 190, 
dedicado ao tema da satisfação consigo mesmo: é orgulho e 
arrogância “o que se observa especialmente nos que, julgando-se 
devotos, não passam de carolas e supersticiosos” que, “pelo fato 
de irem constantemente à igreja, de rezarem muito, de usarem 
cabelos curtos, de jejuarem, de darem esmolas, consideram-se 
totalmente perfeitos, e imaginam-se tão grandes amigos de Deus 
que nada poderiam fazer que Lhe desagradasse”, tornando-se 
capazes de cometer “os maiores crimes” contra aqueles que 
“não esposam suas opiniões” (DESCARTES, 2000a, p. 219).

De tais críticas se pode concluir que um amor assim 
“purificado” produz tantos desesperados do amor quanto uma 
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tal fé produz mais descrentes do que a própria dúvida acerca 
da existência de Deus e, se isso acontece, é porque tal amor e 
tal deus são postos muito além dos homens do que seria lícito 
a qualquer um ousar fazer; porque, talvez, o próprio Deus se 
compadeceria de nossa incapacidade e, antecipadamente, nos 
pouparia de verdades tão brutais quanto “razoáveis”. E disso os 
cristãos de alma pura são as maiores vítimas, as mais solitárias, 
mas não as únicas, tampouco as mais conscientes.

Dando um pequeno passo além, pode-se sugerir que o 
amor que se exige do homem é uma analogia do que se pensa 
a respeito do amor de Deus e, é claro, do amor do homem. 
Apenas um deus poderia, por exemplo, amar sem nunca esperar 
de outro uma retribuição à altura, amar com igualdade, sem 
preferências, amar sem querer sujeitar o amado, mantendo-o 
livre sem jamais temer perdê-lo ou fazê-lo temer, mas exercendo 
em relação a ele apenas o que denominei “domínio passivo”, 
que nada mais é do que autodomínio. Acontece que, segundo 
o referido princípio de justiça, não se pode concluir disso que 
Deus ame o homem senão como sua obra, como imagem e 
semelhança dele mesmo, como se tratando do amor de Deus por 
si mesmo, meramente expresso na obra de sua arte, e que serve 
a esta última como modelo de todo amor – amor de si mesmo 
como indiferentismo com relação ao restante, que por si mesmo 
nada é além de produto seu. Acontece ainda que, a rigor, esse 
amor, estritamente divino, nada tendo de humano, caso fosse 
entendido de modo diferente, como verdadeiro amor de Deus 
pelos homens (no plural), significaria uma contradição de todo 
o sistema. Somos então remetidos ao que Agostinho diz em 
conformidade à philia grega: amor autêntico é amor na igualdade 
ou em vista dela, sem abismos infinitos e instransponíveis entre 
amante e amado, cabendo, então, uma correção no raciocínio 
mediante a qual o amor de Deus pelas criaturas consista em 
orgulho e, o dos homens por Deus, em reverência, honra, respeito. 
A possibilidade de uma relação de amor entre Deus e os homens 
é finalmente tornada problemática pelos próprios pensadores 
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que a defendem: não somos individualmente dignos do amor 
divino, tampouco de sermos seus amantes.

Nesse sentido, a distinção feita por Nietzsche entre amor 
e respeito no §603 do primeiro volume de Humano, demasiado 
humano é digna de menção: 

O amor deseja, o medo evita. Por causa disso não podemos ser 
amados e reverenciados pela mesma pessoa, não no mesmo 
período de tempo, pelo menos. Pois quem reverencia [Ehrende] 
reconhece o poder, isto é, o teme [fürchtet]: seu estado é de 
medo-respeito [Ehr-furcht]. Mas o amor não reconhece nenhum 
poder, nada que separe, distinga, sobreponha ou submeta. 
E, como ele não reverencia, pessoas ávidas de reverência 
[ehrsüchtige] resistem aberta ou secretamente a serem amadas 
(NIETZSCHE, 2006, p. 256; 2012, p. 21). 

Para que isso seja bem entendido, não se pode esque-
cer que o amor aproxima, ao passo que o respeito se dá pelo 
reconhecimento de uma distância instransponível e, por isso, 
inspiradora de temor e recolhimento. Longe de se tratar de uma 
heresia, a distinção feita por Nietzsche mantém certa afinidade, 
como veremos em momento próprio (§§28 e 31, abaixo), com 
algo dito também por Kant, um notório piedoso. As palavras 
de Nietzsche, ademais, não apenas servem de lição para o amor 
humano comumente possessivo e exclusivista – ao dizer que 
não se tem o amor de quem teme ao mesmo tempo e sob o 
mesmo ponto de vista – como também fazem saltar aos olhos 
o contrassenso existente nas exortações a um amor subser-
viente, deixando clara mais uma vez a perversidade do dogma 
segundo o qual o amor a Deus seja algo desse tipo, que envolva 
exclusividade ou uma obscura “liberdade na servidão”. Com isso 
também haverá de concordar Jung nos Estudos sobre Psicologia 
Analítica, §78: “Ali onde predomina o amor não há vontade de 
poder, e onde há predominância do poder, não há amor. Um é 
a sombra do outro” (JUNG, 2005, p. 38).

Penso que a melhor síntese do amor a Deus como temor foi 
formulada por Kierkegaard – outro piedoso cristão de meados 
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do século XIX a cujas ideias retornaremos oportunamente 
–, uma vez que soube reconhecer em que medida esse amor-
temor inspirado pela sublimidade divina está vinculado, em 
seu duplo movimento de desejar e evitar, à mais grave das 
angústias: “A superioridade do homem sobre o animal”, diz ele 
no início do segundo capítulo do primeiro livro da primeira 
parte de O desespero humano, “está pois em ser suscetível de 
desesperar, a do cristão sobre o homem natural, em sê-lo com 
consciência, assim como a sua beatitude está em poder curar-se” 
(KIERKEGAARD, 1979, p. 197). Em outras palavras, o cristão é 
aquele que, reconhecendo-se finito, nada pode esperar senão 
da infinitude que ao mesmo tempo deseja e teme. E isso não é 
válido, segundo Kierkegaard, apenas para o amor a Deus, mas 
para todo amor. Escreve ele em Diário de um sedutor, a partir de 
palavras de Attius citadas por Cícero: 

“‘Oderint, dum metuant’ [“Que me odeiem, contanto que me 
temam”], como se o temor e o ódio fossem conexos, e o temor 
e o amor estranhos um ao outro, como se não fosse o temor 
que torna o amor interessante. Que é afinal o nosso amor 
pela natureza? Não existirá nele um misterioso fundo de 
angústia e horror, porque por trás de sua bela harmonia 
se encontram a anarquia e uma desenfreada desordem, 
por trás da sua segurança, a perfídia? Mas é precisamente 
essa angústia que mais encanta, e o mesmo sucede ao amor, 
quando se pretende que ele seja interessante. Por trás dele 
deve incubar a noite profunda, cheia de angústia, de onde 
desabrocham as suas flores. É assim que a nymphea alba24, 
com a sua corola em forma de taça, repousa na superfície 
das águas, enquanto a angústia se apodera do pensamento 
que pretende mergulhar nas trevas profundas onde ela tem 
as suas raízes (KIERKEGAARD, 1979, p. 90).

O que ama e o que teme o amor, também revela ele mais 
adiante: respectivamente, o infinito e limites (KIERKEGAARD, 
1979, p. 103) – eis, portanto, uma tradução bastante mais rica 
e abrangente da essência do amor, pelo menos de um ponto de 

24 Nome científico da lótus branca, significando “ninfa bondosa”. Suas 
raízes podem chegar a um metro e meio de profundidade.
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vista ainda cristão, justamente porque se aplica a muito além 
de qualquer dogma. A correção e sobriedade de Kierkegaard, 
contudo, reside em que, para ele, o que se teme não é o mesmo 
que se ama, mas um aspecto indissociável da coisa amada em 
sua relação com aquele que a ama. O que se teme, em verdade, 
é a finitude, desesperadora para aquele que é dotado de consci-
ência, a mesma que lhe permite lançar-se no amor do infinito. 
A angústia do amor, portanto, é o que se oculta naquilo que 
torna o amor “interessante”, que lhe confere um “valor estético”, 
sendo ela mesma encoberta pela excitação que nos lança aos 
mais diversos empenhos junto ao amado, “provas de amor” 
etc. A consciência da finitude que ameaça a cada vez com a 
possibilidade da perda do amado (e até de si mesmo) é um 
tema fundamental, mas cujo aprofundamento deve ser deixado 
para outra oportunidade a fim de que não nos extraviemos do 
caminho ora trilhado.

Depois de havermos nos detido por tanto tempo em 
considerações sobre o amor absoluto a Deus em sua diferença 
infinita e sobre o amor igualitário e indistinto aos homens, 
movido pelo primeiro, retomemos e prossigamos na “física 
do amor” e na hierarquia segundo ela estabelecida, da qual 
os principais elementos já foram reunidos. A medida de amor 
deve ser proporcional ao grau de perfeição dos objetos. Amor 
infinito apenas ao que é infinito. Em seguida, à sua semelhança 
finita se deve dedicar amor compatível. Sendo todos os homens 
iguais perante seu criador, não se deve amar a nenhum homem 
fazendo distinção entre uns e outros, embora a natureza nos 
dirija em primeiro lugar para junto de parentes e amigos, e 
depois aos mais necessitados. Ou seja, a caridade é um amor 
uniformemente finito e as distinções permissíveis são mais 
circunstanciais do que substanciais ou fundadas em preferências 
pessoais. Com relação ao que não é humano, a saber, os bens 
materiais – e haveremos de incluir aí os animais, que também 
constituem nossas riquezas, segundo essa linha de raciocínio 
–, Agostinho não os vê como maus em si, mas verdadeiros bens 
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enquanto coisas criadas por Deus direta ou indiretamente 
para nossa manutenção, sendo porém vedado o abuso em sua 
utilização – afinal, tomara mais para si do que o quanto se 
precisa é como privar a outrem do bem que lhes falta. Significa 
dizer que o não humano, embora constitua um universo de bens 
enquanto obra de Deus, na verdade, é algo neutro na medida em 
que, conforme o uso que se faz, converte-se em mal. É evidente, 
portanto, que Agostinho não lhes confere nenhuma dignidade 
própria, pois o que é de algum modo digno não pode ser dito 
“neutro” quanto a seu valor. O mesmo lugar deve ter tudo o 
que não é racional, até mesmo os corpos. 

Sobre isso, vale dizer que o amor pelo sexo oposto deve 
ser enquadrado entre os bens que nos dão prazer pessoal e, 
assim, a moderação é também requerida aí. Assim como o sexo 
serve à reprodução e, desse modo, à perpetuação do homem 
mortal – isto é inegavelmente um bem –, alimentos, animais, 
vestimentas e riquezas servem à nossa conservação. Ou seja, é 
em vista da vida que nos é permitido aderir às coisas corpóreas, 
sem jamais deixarmos que se interponham, em nosso espírito, 
entre nós e Deus, sob pena de se converterem em fontes de males 
tais como a concupiscência, a doença, a ostentação. O mesmo se 
aplica aos bens espirituais produzidos pelas diversas ciências e 
artes, algumas mais úteis, outras menos úteis ao cristão. Cabe 
observar, também, que a moderação no uso, por exemplo, de 
recursos naturais e outras formas de vida não humanas não é 
prescrita por amor da natureza irracional, mas em atenção à 
própria felicidade do homem – afinal, como amar o que não é 
livre? O que não é livre – portanto, destituído de dignidade – está 
sujeito à posse e a ilusão de poder alimentada pelas mais diversas 
éticas, se não por todas, chegando ao ponto de fazer pressupor 
que está sob o controle do homem a determinação do bem e do 
mal no mundo objetivo por meio de sua ação sobre as coisas.

Se por um lado Agostinho admite, como Platão e contra os 
maniqueístas, que tudo que existe participa do Bem e da Beleza, 
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vê, por sua vez, cada bem mundano como bem meramente 
relativo e disposto em graus ascendentes até o Bem e a Beleza 
absolutos, que são Deus. É com base nesta diferença entre um 
bem final – a felicidade – e bens intermediários buscados em 
vista daquele que a Física, já em Aristóteles, penetra na Ética, 
sempre seguindo a tese de que os fundamentos metafísicos do 
mundo natural devem ser válidos para o mundo social, como 
se toda a realidade consistisse em uma espécie de mecanismo. 
É ainda, e finalmente, com base nessa distinção crucial entre 
meios e fins que entra em jogo, como acabamos de notar, a 
tensão existente entre amar algo ou alguém em virtude dele 
mesmo ou como simples meio para aquisição de outro bem 
maior, de modo meramente instrumental, como algo dotado de 
uma serventia para a conquista de nossa própria satisfação. Em 
última instância, a ordem do amor supõe uma vontade de poder.

§20. A fruição do eterno e a utilização do temporal 
E qual o papel exato da beleza nesse amor? Agostinho 

distinguirá a beleza de que se faz uso, beleza própria a tudo 
que há no mundo em alguma medida, e a Beleza de que se pode 
(e a única de que se deve) fruir, a saber, a da própria divindade. 
Nesse sentido, a Estética agostiniana – caso caiba tal designação 
anacrônica – é fundada em uma cosmologia de tipo platônico e, 
além disso, reitera, como é de se esperar, o recurso à Física clássica. 

Como vimos, a moderação não nos proíbe alegrarmo-nos 
junto às coisas criadas, não é condenado como impuro todo 
contato com elas, desde que o homem, nas palavras de Boehner 
e Gilson (2008, p. 186), não se detenha nem repouse nelas, “que não 
as amemos em detrimento do nosso fim último”. De um lado, 
enquanto vestígios de Deus, as criaturas participam no bem e na 
beleza do criador, mas, de outro, enquanto meros vestígios, não são 
amáveis em virtude de si mesmas, pois apenas refletem o modelo 
eterno (BOEHNER; GILSON, 2008, p. 204-205). A moderação diante 
da beleza sensível é tão decisiva quanto é habitual esperarmos 
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encontrar um bem na sua fruição, o que significa dizer: a beleza 
nos atrai e, agindo sobre os sentidos, pode nos desviar de nosso 
verdadeiro fim – o Bem supremo –, do caminho correto rumo ao 
nosso “lugar” próprio junto a Deus, consequência que se evita 
apenas na medida em que é acima de tudo a verdadeira Beleza o 
que temos em vista. Sobre isto, ressente-se Agostinho, no capítulo 
27, §38, do décimo livro das Confissões: “Tarde Vos amei, ó Beleza 
tão antiga e tão nova, tarde Vos amei! Eis que habitáveis dentro 
de mim, e eu lá fora a procurar-Vos. Disforme, lançava-me sobre 
estas formosuras que criastes. Estáveis comigo, e eu não estava 
convosco!” (AGOSTINHO, 1996, p. 285). Apenas desta Beleza eterna 
(e interior) é lícito fruir.

Para que fique clara a diferença entre fruir e alegrar-
se, deve-se ter em conta o que foi dito sobre a hierarquia dos 
objetos do amor humano, que ascendem desde aqueles que são 
fins/bens intermediários àquele que é o fim por excelência, ou 
Bem supremo, ou seja, desde o que é querido em vista de outra 
coisa até que se atinja a felicidade – boa em si mesma –, além 
da qual nada mais se quer. 

Tomemos o exemplo simples dos alimentos. Comer não 
significa o mesmo que alimentar-se, nutrir-se. Podemos comer 
exclusivamente em vista do prazer sensível da degustação, do 
prazer pessoal que sentimos no paladar, no olfato, ou mesmo 
na visão que nos faz salivar, assim como normalmente recu-
samos ingerir o que desagrade a qualquer desses sentidos não 
importando o quão nutritivo possa ser o alimento. Há também 
motivações morais, intelectuais, para se comer ou não isto ou 
aquilo, como se pode reconhecer nas mais diversas dietas vege-
tarianas ou que meramente rejeitem carne vermelha ou a carne 
de certos animais (cobras, porcos, crustáceos) ou que interditem 
a ingestão de sangue, gorduras ou álcool. Nestes últimos casos, 
como naquele em que se tem em vista o modo como os animais 
de abate são cultivados, processados e distribuídos, o que se come 
ou não se come é determinado em vista de um prazer intelectual 
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(por vezes inconsciente) no ato de selecionar moralmente (i.e. 
racionalmente) nossas fontes de energia, proteínas e, é claro, 
bem-estar. A primazia do prazer intelectual visa à moderação do 
mero prazer físico que, deixado à sua própria sorte, pode levar 
a negligenciar as condições de vida animal e também a própria 
saúde, como no caso da gula. No entanto, esse prazer intelec-
tual também não pode ser um fim em si mesmo, nem sequer se 
baseia em uma solução completa para o problema, uma vez que 
permanece incontornável até para o vegetariano mais radical 
o fato de que a vida se alimente de vida. (Os vários organismos 
alimentam-se exclusivamente de substâncias não vivas, mas 
seu funcionamento natural exige que se as obtenha destruindo 
outros organismos que as contenham, sejam animais ou vegetais.) 
Em uma primeira instância, o bem social deve ser considerado, 
como mostra Platão na República: uma boa dieta deverá prevenir 
doenças e, assim, reduzir ao mínimo a necessidade de médicos e 
remédios, não apenas o sofrimento individual. O prazer tirado 
da embriaguez é outro exemplo de vantagem pessoal e passa-
geira que, na melhor das hipóteses, só traz benefício a outrem 
em casos isolados no tempo e no espaço, como para produzir 
diversão coletiva em festividades. Por sua vez, considerando que 
a finalidade de comermos e bebermos é a necessidade de nutrição 
para nossa conservação, a boa alimentação é um meio suficiente, 
devendo-se rejeitar o que nada contribui para isso. Desse modo, 
a alegria em comer é um bem pessoal e intermediário para a 
nutrição, além de completamente dispensável, devendo estar 
exclusivamente sujeito a ela, um bem maior que traz consigo a boa 
saúde, elemento necessário (mas não suficiente) à felicidade, para 
a qual nada contribui ou mesmo impede um desmedido prazer 
em comer e beber ao custo de males, ainda que passageiros, para 
o corpo e para a alma. 

O que é intermediário consiste, portanto, em mero instru-
mento por meio do qual se pretende obter algo além, consistindo 
em algo de que nos servimos provisoriamente em vista de um 
fim maior, definitivo – por exemplo, servimo-nos da beleza 
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corpórea do sexo oposto, se não pudermos evitá-lo, à espera da 
salvação pela vida eterna e apenas enquanto não a conquis-
tamos e, portanto, urge a conservação da espécie. Logo, o que 
se ama no utilizar se ama por amor de outra coisa – seguindo 
o último exemplo, ama-se a perpetuação da espécie por amor 
da imortalidade –, enquanto que o que se ama no fruir se ama 
por amor disso mesmo que se ama no fruir – a eternidade em 
Deus. Nesse sentido é que o dever de conservar a vida é antes 
um dever para com Deus do que para consigo mesmo, não 
sendo por outra razão que o suicídio é uma espécie de tabu 
em diversas religiões e, por extensão, a eutanásia. (Aliás, é 
conveniente lembrar aqui uma observação de Locke, no século 
XVII, a respeito do direito natural à vida: “Eis que sendo todos 
os homens obra de um Artífice onipotente e infinitamente sábio 
[...], são propriedade d’Aquele que os fez, destinados a durar 
enquanto a Ele aprouver e não a uns e outros” (LOCKE, 1978, p. 
36. cap. II, §6) – aqui, faz-se analogia entre o direito natural à 
propriedade e o direito natural à vida, princípios fundamentais 
da democracia liberal, implicando em que os homens são, do 
ponto de vista ético-político, fins em si mesmos, não podendo 
ser de modo algum utilizados uns pelos outros, pois, do ponto de 
vista teológico, pertencem exclusivamente ao seu criador, cujas 
“posses” são todos obrigados a honrar e respeitar. Além disso, 
é condenável a escravidão, pois, segundo o mesmo princípio, 
cabe ao homem servir apenas a Deus, não ao semelhante, bem 
como exercer domínio apenas sobre o que é produto seu). 

Por isso, a perfeição do amor consiste em amar aquilo além 
do que nada mais se pode amar, i.e. a perfeição, tratando-se de 
um amor sem limites exclusivamente merecido pelo que é infi-
nito, sendo apenas nessa correta fruição que se pode encontrar 
o almejado e feliz repouso. Afinal, agora, a felicidade humana 
reside unicamente em Deus. Isto serve para esclarecer o sentido 
do amor de si agostiniano, o qual, não egoísta, não é amor de 
si em virtude de si mesmo, mas por Deus: “a alma não é o bem 
supremo, e por isso não deve fruir de si mesma, mas ‘usar-se’ 
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para Deus. Donde o mandamento de amar a Deus de toda a alma” 
(BOEHNER; GILSON, 2008, p. 193-194). É por Deus que devemos 
buscar a saúde e é por Deus que se pode ter filhos e que se deve 
amá-los – certamente não foi Kant, portanto, a “inventar” a ética 
do dever. Em outras palavras, frui do amor de Deus aquele que 
usa sua própria alma, isto é, a emprega apenas para Deus – a 
essa atitude poderemos dar o apropriado nome de “dedicação”. 
Como é válido no que diz respeito a qualquer ferramenta, o uso 
do amor deve atender às condições exigidas para se obtenha 
um bom “produto final”, havendo, portanto, regras para esse uso 
como há para o uso de qualquer outro instrumento – trata-se de 
uma verdadeira “arte (ou técnica) de amar”.

A exclusividade da dedicação a Deus mostra-se como 
evidência cabal de que Agostinho, uma vez que se contempla 
sua filosofia como um todo, e não apenas em parte, termina 
por recusar qualquer dignidade aos amores humanos, não 
importa o que diga a respeito das criaturas como “reflexos do 
Criador”. Encarar o amor às criaturas como algo meramente 
instrumental parece-me, enfim, mais grave do que atribuir-lhe 
valor secundário pura e simplesmente. Dito de outro modo, por 
aceitável que seja postular que não se deve amar a nada nem 
ninguém tanto quanto ou mais do que se ama a Deus, concluir 
disto que não se deve fruir de nenhum outro amor que não o 
amor de Deus chega a soar como uma condenação a uma dor 
incurável, sentenciada precisamente por quem pretende indicar 
a cura para toda dor. Não há dúvidas de que comidas e bebidas 
têm valor meramente utilitário para os seres vivos em geral, 
seja enquanto servem ao prazer, seja enquanto servem à saúde, 
seja enquanto as consumimos de maneira responsável (ou “sus-
tentável”), seja de maneira irresponsável (ou “predatória” e 
“inconsequente”), mas até que ponto esse raciocínio pode ser 
estendido? A interdição da fruição deve valer igualmente para 
o amor à comida e para o amor a seres humanos? Os humanos 
podem ter perfeita consciência do caráter utilitário dos mais 
diversos bens, mas algo deve dizer a essa mesma consciência 
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que nem toda criatura lhe serve como instrumento. De que vale 
considerar socialmente o humano como “fim em si mesmo” 
enquanto o fundamento teológico dessa dignidade política 
remete ao seu caráter de “propriedade divina”? O homem é fim 
em si mesmo apenas para seus semelhantes, ou seja, de modo 
meramente relativo. Por que, afinal, não há graus de fruição 
correspondentes aos graus de objetos corretamente amáveis 
que Agostinho se empenha em estabelecer? Porque a fruição 
significa um prazer desinteressado e nenhum prazer que não 
seja acompanhado de uma felicidade definitiva, absoluta, pode 
ser dito desinteressado, uma vez que sempre se poderá ansiar 
(e se ansiará) por felicidade maior, como é o caso até mesmo 
da conservação da vida. 

Certamente Platão e Aristóteles não concordariam com 
Agostinho, já que, para eles, a atividade filosófica também 
consiste em uma busca nascida do ócio e independente de fins 
ulteriores. Ora, sua religião assentava-se sobre outras bases: à 
Beleza, chamada Afrodite, o homem é atraído por ação daquele 
que é o primeiro a segui-la – Eros; este, no entanto, dirigia o 
olhar humano para as mais diversas expressões de Afrodite, 
coisa que os cristãos acusariam como perversidade diabólica. 
Para alguns gregos, como para Aristóteles, também a poesia é 
produzida e fruída independentemente de qualquer utilidade. 
Sabedoria acerca do bom e do justo, ou verdadeiro, assim como 
a contemplação do belo, eram bens estimados pelos gregos como 
bens em si mesmos – superiores ao próprio homem, talvez –, 
os bens mais elevados de que o homem poderia tirar proveito 
(fruir), mas, no Cristianismo, tudo isto se vê unificado em uma 
só palavra: Deus. É verdade que Platão, na República, além de 
propor uma dieta, revoga casamentos, repreende as paixões 
juvenis e submete a concepção de filhos a uma eugenia espiri-
tual, mas tudo isto em vista da fruição de uma boa vida política 
aqui na terra, tal como ele a entendia – logo ele, acusado como 
difamador deste mundo em benefício de outro. Desse modo, 
não é o termo latino empregado por Agostinho – “frui” – que o 
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autoriza a fazer tamanha restrição, mas o dogma que impõe à 
palavra o significado de que a fruição não deve ser em proveito 
próprio ou de uma “Cidade dos Homens”, mas sempre ter como 
causa um bem infinito tornado finalidade única de todo agir: 
fazer jus a uma vida eterna na “Cidade de Deus”. Os cristãos 
então traduzem a busca da sabedoria, da verdade, do bem e da 
beleza como busca de Deus. Portanto, tudo aquilo que consista 
em bem particular finito, seja para poucos, seja para muitos, na 
medida em que não tem por objeto o próprio Deus, é vinculado 
por Agostinho à conjunção “uti”, “a fim de”, vinculada à palavra 
“utilitas”, “utilidade”. Em suma, de um lado temos Deus, cuja 
dignidade absoluta impede-nos de submetê-lo a nossos capri-
chos, e, de outro, todo o universo de criaturas, cuja falta de 
dignidade própria as submete inteiramente ao serviço de Deus, 
como propriedade sua – diz Locke –, ficando assim também a 
salvo de nossos caprichos na medida em que não nos pertencem 
– e apenas por isso, se racionais, fazem jus a uma dignidade de 
“ser fim em si mesmo” tomada de empréstimo. Se, a esta altura, 
o leitor tem a impressão de um retrocesso dos medievais em 
relação aos antigos, e mais, de uma repetição dos medievais pelos 
modernos, tal impressão, certamente desconfortável, é bastante 
exata – trata-se de um signo da decadência do próprio amor.

A desvalorização dos afetos humanos como um todo é 
uma conclusão que já vem sendo antecipada há várias páginas, 
e sua inquestionável razoabilidade, sua consistência teórica, ao 
lado dos impasses e implicações comumente negligenciados, 
sobretudo por aquele que crê, justificam o longo espaço dedicado 
à filosofia cristã do amor a partir de suas raízes agostinianas, 
modelo a que as tenho remetido. A mística de Agostinho, como 
a de seus sucessores, é antes de tudo estritamente racional, mas 
quem pode provar que o problema do amor seja algo tratável 
pela razão, que a correção intelectual do que é dito corresponda 
à certeza existencial de que amar não é servir a quem quer 
que seja, mesmo um deus? Trata-se de algo que apenas quando 
ruminado com vagar pode ser adequadamente surpreendido em 
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sua perversidade constitutiva – em verdade, essa mesma racio-
nalidade, como toda outra, já é sempre um ruminar... perverso. 

Tal perversidade é aquela de que tanto se ocuparia 
Nietzsche: o Cristianismo oferece a cura para uma doença 
que ele mesmo produziu – a culpa por uma existência volun-
tariamente (i.e. por uma escolha) lançada na mortalidade – e 
cuja convalescença ele retarda ao máximo, prolongando assim 
indefinidamente seu próprio efeito. Trata-se, em uma palavra, da 
dor; a dor de viver; a dor de uma vida fadada à morte, o que me 
faz lembrar, casualmente, as palavras de Kiríllov no celebrado 
romance de Dostoiévski sobre os niilistas revolucionários: “Deus 
é a dor do medo da morte” (DOSTOIÉVSKI, 2011, p. 120)25. A 
cura: negar o valor singular do que é próprio a esta condição, 
produzir a dor incurável da culpa por querer fruir do que “não 
se deve”. A suposta cura para a dor incurável de ser mortal – 
considerando que nenhum homem é capaz de superá-la sem 
auxílio divino – incorreria, pois, na produção de uma dor tão 
essencial quanto a de ser mortal: a dor de querer ser amado 
sem ser digno de amor, de querer ser fruído ao invés de mero 
objeto de caridade, de querer tudo poder oferecer a outrem 
sem nada possuir de próprio além de si mesmo, de querer “ser 
para sempre” quando se é mera fugacidade. “De que serve um 
excesso de prudência que nos proporcione mais males do que 
aqueles de que nos previne? De que serve prolongar sua vida 
com seu suplício? Não seria cem vezes melhor presenciar por 
um único instante e em seguida morrer?” (ROUSSEAU, 1772, 
Vol. I, p. 129)26. Aos olhos de Nietzsche, o Cristianismo como que 
exerce o papel daquele médico que se vê incapaz de imaginar a si 
mesmo útil na ausência da miséria, mas, enlouquecido por isto, 
deliberadamente alimenta essa miséria, diferente do simples 
sonhador que se empenha em causas perdidas. Ora, mas se a 
miséria é alimentada e encerrada em um círculo vicioso, talvez 

25 Parte I, cap. III.VIII.
26 Primeira parte, carta XXXIV.
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isto signifique que não seja de modo algum uma causa perdida; 
em vez disso, ela talvez deva ser tornada uma causa perdida.

Mas será mesmo a dor de ser mortal algo tão essencial, 
se não para a formulação de filosofias e credos? Ou esta dor 
traduzirá algo mais corriqueiro? Refiro-me à dor da perda. Afinal, 
na perda, qualquer que seja, se tem experiência da impotência, 
quer dizer, de que não se tem a vida submetida à nossa vontade, 
de que algo não se encontra sob nosso poder, em especial o 
que mais nos importa. Disse mais acima que o cristão quer, em 
última instância, o fim do sofrimento, e isto entende como sendo 
a “felicidade” – eis o que julga encontrar (somente) em Deus, 
a privação de algo: o que faz doer; uma felicidade ela mesma 
privativa enquanto não sofrimento. A “maldição lançada contra 
a vida” consiste em colocar toda a ênfase naquilo que impos-
sibilita toda felicidade autêntica e então dizer que a vida não 
passa disso. O que mais além da perda produz mais sofrimento, 
mesmo que tal perda seja apenas uma possibilidade? A morte 
mesma é entendida – talvez, de modo equivocado, mas o que 
vale aqui é como se a entende – como uma perda, a perda por 
excelência, perda de si mesmo para todos os outros e perda de 
todos os outros para si. Vimos que a morte tem uma peculiar 
relação de oposição com o amor. Vimos que o amor é – de modo 
seguramente equivocado, cabendo, porém, desfazer tal equí-
voco – comumente entendido como uma conquista. Que se pode 
concluir disto? Que a dor da perda seja o grande mal a cujo fim 
se aspira, que o prometido vazio que supostamente a sucede 
seja a fonte por excelência de todo sofrimento humano – ouso 
arriscar. Mas, para que uma coisa seja perdida, é necessário que 
algo presente possa passar e ir-se embora; para tanto, por sua 
vez, é necessário que haja uma só “coisa”, em princípio: tempo. 
Poder-se-ia sugerir até que a perpétua infância de Eros, em 
meio a outros elementos que constituem sua imensa riqueza 
simbólica, também exprimisse o anseio por um tempo que não 
passa jamais, que não leva consigo a beleza, o vigor, a juventude, 
o próprio amor – aliás, muitos dizem que este último decai com 



HISTÓRIA FILOSÓFICA DO AMOR | CAPÍTULO 2: AMOR E BELEZA

192

a idade. Não é à toa que, pelo amor de Deus, se pretende obter, 
ganhar, conquistar um tempo sem fim; querer “vencer o tempo” 
é querer “vencer a morte”.

Talvez seja muito cedo para dizer que todo o problema do 
amor, seja metafísico ou não, decorre de um mal-estar humano 
perante o tempo. Guardemos esta hipótese por enquanto, mas 
foquemos no seguinte: a promessa do fim do sofrimento é 
indissociável de uma outra promessa, a saber, a do “Fim dos 
Tempos”, ou da conquista da eternidade. A partir de Platão – que 
sequer considerava a morte um problema, apenas o temor a 
ela –, o que encontramos é, fundamentalmente, orientações 
sobre como viver na temporalidade, sobre como lidar corre-
tamente com o efêmero. Nessa tradição, alguns desprezam o 
efêmero, outros o combatem duramente, outros ainda procuram 
conviver com ele, e a notoriedade alcançada por Agostinho 
provavelmente se deve em grande parte a ter dado a resposta 
tida como mais satisfatória e reconfortante entre os partidários 
da (mais conveniente) “convivência” – para nós, neste livro, sua 
importância também decorre do fato de ninguém mais haver 
refletido tanto sobre nosso tema.

Platonicamente escreve Agostinho em seu tratado Da 
religião verdadeira, citado por Boehner e Gilson (2008, p. 206-
207), reconhecendo o bem constitutivo de toda criatura de 
Deus: “E não se pense que tudo isto é mau só por ser efêmero”. 
O problema, segundo ele, não está na natureza transitória de 
tudo aquilo que é criado, mas no fato de que muitos, colocando 
os sentidos à frente da inteligência, “amam as coisas temporais 
[...] e por causa do seu apego ao temporal, não querem que 
passe aquilo que amam”. Penso que devemos concordar sem 
restrições neste ponto como em alguns outros já indicados, 
exceto, talvez, no que diz respeito ao significado dado a “inte-
ligência” – afinal, essa inteligência se apega a objetos ideais, a 
formas genéricas, conceitos, abstrações estáticas e atemporais, 
sempre em detrimento do que passa. Embora o efêmero não seja 
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mau em si mesmo – afinal, se produz pela ação de Deus –, assim 
diz Agostinho, sua inconstância, em nós, converte-se em mal, se 
não no mal dos males. Aqui temos exemplo de uma psicologia 
profunda, por banal que possa parecer. Sua obviedade não 
deve ser motivo de negligência – pelo contrário, merece aten-
ção! Aliás, é comum passarmos muito rapidamente por cima 
de obviedades aparentes quando, se acaso nos detivéssemos 
por mais algum tempo, poderíamos ter a oportunidade de 
encontrar algo digno de reflexão. O pensamento exige este 
demorar-se junto às coisas, tal como recomenda Heidegger em 
tantas ocasiões. Eu diria que a dignidade da Filosofia reside 
justamente em fazer desta “parada” seu ofício, não consistindo 
em mero exercício de argumentação ou fútil esmiuçamento de 
conceitos, atividades secundárias apenas decorrentes daquela 
“parada” graças à qual e somente em nome da qual se pensa 
acerca do que resta impensado. 

Como disse há pouco, o tempo e sua “passagem” são grave-
mente perturbadores, mas – deve-se acrescentar – o são tanto 
quanto um tempo que de modo algum “passa”. Em um caso, 
temos a ansiedade e o temor pelo futuro, bem como a culpa e o 
ressentimento pelo passado, ou ainda, respectivamente, espe-
rança e saudade; no outro, o aborrecimento e o tédio, espécies 
de inquietações próprias à “quietude”, ao silêncio, estreitamente 
ligadas ao fundo do atual frenesi de ocupações que preenchem 
nossas vidas cotidianas e pelas quais procuramos escapar do 
silêncio, da lentidão, da monotonia. Não é por outra razão que 
a vida eterna costuma ser imaginada como duração infinita; 
não como algo estático, mas como uma sucessão de agoras 
supostamente a salvo de qualquer adversidade, até porque a 
imobilidade absoluta é também absolutamente impensável e 
inimaginável, algo tão inapreensível quanto o instante. Trata-se 
da incomensurabilidade própria tanto ao infinitamente grande 
quanto ao infinitamente pequeno, já que o problema provém 
da própria incomensurabilidade do infinito que, ao menos à 
primeira vista, conflita com qualquer ideia de grandeza. Por 
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isso, de tão irreal que nos parece o instante a cada vez que se 
tenta capturá-lo no pensamento, chegou-se a pensar que a vida 
eterna só poderia consistir em uma dissolução do indivíduo, uma 
queda no nada, um nirvana, perspectiva por si só apavorante 
à maioria dos ocidentais. Considerado este horror ao vazio, 
não se deve supor sem mais nem menos que a concepção de 
vida eterna como duração infinita consista em mero erro de 
raciocínio ou se deva a uma limitação em nossa faculdade de 
imaginação tal como tantos grandes filósofos afirmaram. Mais 
provavelmente tal concepção surge com pretensões de solução 
para dois problemas em uma só tacada ao afirmar que, na 
vida eterna, a felicidade é imperturbável, pois está garantida 
a permanência junto a nós de tudo aquilo que amamos, sendo 
tudo permanente como nós mesmos – eis o que deve significar um 
mundo sem morte e sem queda no vazio de um abismo sem fim, 
um mundo onde nada passa. Para Agostinho, a única experiência 
que podemos ter de tal mundo em nossa atual condição é em 
nossa inteligência – eis como ele entende o “mundo inteligível”, 
como mundo interior.

Todavia, a verdade é que o tempo, em si mesmo, não passa. 
O que passa são as coisas no mundo, e aí mesmo se encontra 
o problema do homem capaz de grande memória, tão grande 
quanto sua capacidade projetiva – o único animal conhecido 
capaz de viver no passado e no futuro, embora a vida, de fato, 
só se dê concretamente no presente e no aqui, o que também 
deve significar: o único animal conhecido que vive fora da vida. O 
dito “passar do tempo”, marcado pelo relógio, indica apenas 
uma relação de movimento entre as coisas e de uma variedade 
de coisas em relação a um ponto fixo – em última instância, esse 
ponto fixo é um “sujeito” que toma a si mesmo como referencial, 
o espectador de um espetáculo que, apenas nessa condição, crê 
participar dele e, ao mesmo tempo, reitera a crença em sua 
própria existência. Isto é, o “passar do tempo” é uma experiência 
obtida junto a relações que se mede, não apenas por relógios ou 
corpos celestes, mas, antes de tudo, por meio de um “relógio 
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interno”. O que, em suma, costumamos chamar de “tempo” é 
uma sensação, uma experiência, não interessando nem sendo 
necessário discutir neste momento concepções ontológicas ou 
formais de tempo. Por isso, querer “passar o tempo” é o mesmo 
que não querer sentir o tempo passar, e tal artifício é sempre 
buscado quando o sentimos passar lentamente – dizemos, com 
alguma inquietude: “O tempo não passa...”. Que mal haverá 
nisso? Não poderíamos tirar disto a “sensação” de vivermos mais, 
por exemplo? Não é o que acontece. Não porque o tempo seja 
sempre objetivamente o mesmo em seu ritmo mecanicamente 
preestabelecido pela Natureza e “saibamos” que não viveremos 
mais ou menos de acordo com esse sentimento subjetivo. Isto 
sequer responde à pergunta “Que mal haverá no arrastar-se 
do tempo?”. Algo análogo se dá com o tempo que “corre”, mas 
concentremo-nos de início do primeiro caso.

Não está em jogo aqui o conflito entre realidade e ilusão, 
objetividade e subjetividade, mas algo que diz respeito total-
mente ao nosso assunto: o tempo “não passa” quando estamos 
afastados do que amamos, seja o que for. Mesmo uma tristeza 
decorrente do “afastamento de Deus” está vinculada ao senti-
mento de desamparo, ao sentimento de uma vida penosa em 
que cada dia se mostra como um novo obstáculo. Nesse sentido, 
“passar o tempo” é buscar entreter-se com algo pelo qual temos 
apego e do qual tiramos prazer. Pode-se “passar o tempo” tanto 
em bares quanto em igrejas. Nenhum ser humano “normal” está 
disposto a lidar com o tempo como o já referido personagem de 
Camus (2005, p. 31), Jean Tarrou, cuja solução para evitar a “perda 
de tempo” consiste em “experimentá-lo em toda sua demora 
[longueur]”, passando seus dias em recepções de consultórios 
de dentistas sentado em poltronas desconfortáveis, escutando 
conferências em línguas desconhecidas, escolhendo itinerários 
mais longos e menos cômodos para viajar de trem – enfim, 
toda sorte de ações inúteis que certamente chamaríamos “total 
desperdício de tempo”, se não uma “loucura de desocupados”. 
Em situação oposta, quando próximos do que amamos, seja 
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o que for, o tempo “corre veloz”, sendo assim que costumam 
nos parecer os “tempos” da infância e da juventude, períodos 
da vida em que nos apegamos a um sem-número de coisas e 
pessoas, ao contrário do que acontece na velhice e na doença ou 
em qualquer experiência profunda de abandono ou fraqueza, 
ou ainda do sentimento da proximidade da morte, comumente 
negligenciado na juventude e ignorado na infância. Aliás, não 
seria por isso também que crianças profundamente doentes e 
desenganadas despertam tanta tristeza nos adultos, por elas 
deverem ter “todo o tempo pela frente”, mas “todo o tempo” 
que têm dever ser vivido da maneira mais demorada possível, 
ou seria apenas por serem, em uma expressão tão corriqueira 
quanto vazia, “jovens inocentes”? Fala-se do amor eterno, do 
primeiro amor, do amor vindouro, como se fossem experiên-
cias vinculadas a algum relógio exterior. Em verdade, se pode 
dizer que o amor tem tudo a ver com o tempo, mas com uma 
temporalidade interna existente em todos nós, contudo nem 
sempre compartilhada. 

Por isso é apenas aparente a contradição do que acaba de ser 
dito pelas palavras da canção “No seu lugar”, do Kid Abelha, que 
trata dos mesmos estados segundo outros pontos de vista: “Com 
você o tempo para/ Sem você o tempo voa/ Sem você eu perco 
tempo/ Com você me sinto imortal”. A ausência atual da pessoa 
amada torna as coisas vãs e nos deixa ansiosos por mudança e 
movimento, tudo fluindo sem sentido rumo à morte sem jamais 
se deter, ao passo que, na presença da pessoa amada, a “pressão 
do tempo”, as exigências dos afazeres e compromissos, o temor 
das adversidades e a própria inquietação perante a perspectiva 
da separação e retomada da rotina, tudo o que “empurra a vida 
adiante”, tudo isso entra em suspensão, como se aquele “tempo” 
fosse infindável ou o próprio tempo fosse anulado – “Desde que 
estamos aqui/ Eu não quero saber/ Quanto tempo se passou/ 
Quem sou eu e onde estou”. A diferença é que a canção aborda 
a presença da pessoa amada no momento presente e, sua ausên-
cia, retrospectivamente, enquanto que os “sentimentos” antes 
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descritos referem-se à recordação de uma sensação de eternidade 
que agora parece tão fugaz quanto um instante e, em seguida, 
a uma sensação atual e prolongada de vazio. 

Que o tempo “para” ao lado do amado pode ser verificado 
quando a tomada de consciência de “quanto tempo se passou” faz 
parecer que o tempo “deu um salto” por cima “daquele tempo”. 
Do mesmo modo, que o tempo “voa” quando se está distante do 
amado se constata, por sua vez, quando se “olha para trás” e 
se tem a impressão de que nada importante aconteceu, que se 
tratou de um “longo tempo perdido” que passou despercebida-
mente, justamente o que Tarrou pretende evitar fazendo coisas 
inúteis, justamente por não amá-las, jamais se empenhando 
verdadeiramente em algo de “interessante”, evitando “passar 
o tempo”. Algo similar ocorre quando, após “muito tempo”, se 
revisita um lugar ou se reencontra um objeto ou pessoa que nos 
traz belas lembranças – então dizemos: “Parece que foi ontem”. 
Neste último caso, a presença do que se ama traz consigo mais 
uma vez a experiência do “salto no tempo”, do tempo “perdido”, 
ligando o momento presente diretamente a momentos remotos, 
surpreendendo-nos na proporção do quanto nossa vida mudou, 
do quanto envelhecemos, do quanto experimentamos outras 
coisas ao longo desse “meio-tempo”. Essas experiências até 
então insignificantes são agora a evidência positiva de uma vida 
perdida como é toda vida na ausência de amor. Na verdade, em 
tais experiências de reencontro, é possível sentir como se a vida 
autêntica fosse feita de momentos de amor e alegria, despre-
zando-se todo o resto, produzindo-se assim um sentimento de 
prazer no vivido. Esta intermitência entre presença e ausência 
do que se ama é também de total relevância quando pensamos 
sobre o amor e seus dilemas. Agostinho é, desse modo, um dos 
pensadores que pretendia dar solução ao seguinte problema: a 
dor da separação e a agitação que tal separação põe em curso, 
não apenas o problema do apego que lhe é inerente a fim de se 
evitar a referida agitação.
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Enquanto estamos junto àquilo que amamos, nele repousa-
mos, nos desocupamos, nisto residindo o sentimento de satisfação e 
suficiência, de perfeição. Por isso mesmo é que se tem a impressão 
de que muito “aconteceu” preenchendo positivamente a vida, mais 
do que normalmente “caberia” no tempo ordinário – “Será que 
fomos apressados/ Ou foi o tempo que parou [?]”, prossegue 
a canção. Porque o tempo “para”, nenhuma outra tarefa nos 
convida, não se aproxima a hora do ir-se ou do fazer, até que 
vem a separação e sentimos que não pudemos viver tudo o que 
queríamos ter vivido, que não houve “tempo bastante”, que 
ele “voou”. Sentimo-nos terrivelmente insatisfeitos por não 
termos podido reter o que amamos, retardamos despedidas, 
conduzimos a pessoa amada até o ponto de ônibus ou táxi, a 
acompanhamos até sua casa, convidamo-nos a entrar mesmo 
que à sua revelia, esgotamo-nos até o último segundo incontor-
nável sem sequer nos preocuparmos em como voltaremos para 
casa já tão tarde. Devemos então “correr” e nos atarefar ou nos 
divertir ao máximo a fim de que o tempo restante “passe logo”, 
preenchê-lo negativamente até o reencontro do que é amado, 
como que na tentativa de costurar duas pontas do tecido do 
tempo, cobrindo deste modo tudo aquilo menos digno da nossa 
atenção, pois, sem isso, o “tempo se arrastaria” e faria da espera 
algo insuportável como uma noite de insônia. Nas palavras de 
Camus (2005, p. 105), já na segunda parte de seu romance, “o 
grande desejo de um coração inquieto é possuir interminavel-
mente o ser que ele ama ou poder mergulhar este ser, quando 
o tempo da ausência chegou, em um sono sem sonhos que não 
possa terminar senão no dia da reunião”. “Nada acontecer” pode 
ser desejável ou não conforme a presença ou ausência do que 
se ama e esta “aceleração do tempo”, seja pelo sono, seja pelas 
ocupações, traz ainda consigo um benefício ainda maior para 
os amantes: “antecipando o tempo” do reencontro, o amante 
faz com que o amado pareça sempre mais próximo e cada vez 
mais, razão pela qual, em tudo que se faça nesse “meio-tempo”, 
se o vê, se pensa nele e se fala dele, muito embora, segundo o 
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outro ponto de vista, a consciência do “ainda não presente”, 
mas apenas “cada vez mais próximo”, aprofunda a inquietação 
e volta a “retardar o tempo”. É um círculo vicioso que mostra 
que até mesmo algo aparentemente objetivo como presença ou 
ausência é, na verdade, subjetivo.

Acontece, porém, que nem sempre – ou melhor, quase 
nunca – o círculo se fecha com perfeição e aquilo que não pode 
ser retido se vai para não mais voltar ou simplesmente tem seu 
retorno adiado mais do que o previsto. Daí as exortações a “não 
se apegar, não repousar, não se deter no que é temporal”, pois 
tudo que é temporal, cedo ou tarde, de um modo ou de outro, 
haverá de passar. Mas seu “passar” é algo meramente exterior, 
deveria ter observado Agostinho, bem como, antes dele, Platão. 
Uma vez que, nesse sentido exterior, “tudo passa” no tempo, 
exceto o tempo ele mesmo, como é o caso das paisagens pelas 
quais passamos e que permanecem sempre lá no mesmo lugar, 
o que se tem a “retificar” em nosso amor não é o “objeto”, mas o 
“sujeito”, aquele que se apega, e isto por uma razão muito simples 
e inquestionável: o grau de nosso apego aumenta na mesma 
proporção em que temos consciência da fugacidade daquilo a 
que nos apegamos – a isto se chama comumente “ciúme”. Eis o 
erro de se pensar o amor como um simples “apegar-se”, como 
simples desejo de posse e retenção, pois o homem só se apega 
propriamente àquilo que é capaz de perder, sendo o temor de que 
não seja “para sempre” o motivo pelo qual se tenta impedir que 
algo se vá e possa não mais voltar. Daí a pretensão de sacrificar 
a liberdade do que se ama. Desse modo, o amor chega a ser o 
oposto do apego: enquanto o amor envolve vida e liberação, o apego 
inspirado por tudo que é mortal consiste no desejo de aprisionar.

Alguém poderia neste momento perguntar: “E quanto a 
Deus? Não se apega a ele o fiel?”. Evidentemente a resposta é 
“sim”, mas por quê? Porque Deus pode não existir; sua existência, 
ou pelo menos a possibilidade da salvação, permanece algo 
dubitável – se acaso houvesse aí alguma certeza, a fé estaria 
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destruída por haver perdido o seu sentido, que é, antes de 
tudo, confiar sem garantias, entregar-se nas mãos de um outro. 
Querer reter o amado é, porém, querer privá-lo de sua liberdade 
e seu movimento próprio – dito de outro modo: é servir-se dele. 
Servir-se de algo é, enfim, uma atitude enraizada em nossa 
conturbada relação com a temporalidade, pois é assim que 
tentamos determinar o futuro, assegurarmo-nos de que haverá 
futuro. Nosso modo de relação com coisas e pessoas é então 
regido por um desejo de assegurar-se de um resultado – ter 
sempre para si – evitando outro – a perda. Nesse caso, o cristão 
afirma que apenas nos é lícito fruir daquele ao qual podemos 
nos apegar sem que isto implique a necessidade de reter. Se o 
amor a Deus é dito o mais livre, portanto, é apenas porque sequer 
é possível retê-lo, existindo ou não, exceto no coração do fiel.

Finalmente, a incerteza de futuro que nos acomete nas 
experiências de perda e morte, sejam essas experiências vividas 
externa ou internamente, ganha expressão psíquica nos estados 
de melancolia e de luto, conforme vinculados por Freud. Sobre 
isso, escreve Schiffter (2012, p. 37), citando-o: 

O enlutado perdeu alguém, o melancólico perdeu a si mesmo 
– ao perder um ser que lhe permitia ou lhe teria permitido se 
amar. “No luto, o mundo tornou-se pobre e vazio”, diz Freud, 
“na melancolia, é o próprio eu que empobreceu e esvaziou”. 
Enquanto o enlutado pode ultrapassar sua melancolia amando 
alguém ou elidindo outros objetos bastante dignos de interesse 
para compensar a ausência da pessoa morta e, assim, retomar 
seu lugar no mundo, o melancólico não se restabelece do luto 
de seu eu amável, jamais aflorado ou jamais desaparecido, 
e continua a esmaecer seu eu odioso – e, por vezes, deseja 
suprimi-lo, lenta ou brutalmente. 

Não há salvação para a dor de uma perda definitiva, não 
adiantando evocar qualquer noção de “finalidade” para uma 
vida sem amor, ou seja, sem qualquer perspectiva de futuro e, 
portanto, sem valor. Eu diria, então, provisoriamente, que o 
amor é antes esta perspectiva de futuro do que uma promessa 
de felicidade – felicidade é apenas o que se espera desse futuro, 
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mas, enquanto se ama e se está junto do amado, não é mais 
promessa nem nunca fora antes; é presença feliz cujo fim não se vê.

Diante disso, deve-se perceber desde já o quanto a questão 
da utilidade pertence ao problema do tempo na existência 
humana, o que justifica haver dado tantos passos adiante nessa 
direção. Sempre estamos tentando nos utilizar do que amamos 
em vista de o termos sempre conosco e da alegria inerente a essa 
união, mas apenas enquanto essa disponibilidade do amado nos 
parecer vinculada a alguma alegria. Embora Agostinho tenha 
sido um dos pensadores que inverteram diversas vezes os termos 
da relação, como quando dá prioridade a que nos desapeguemos 
em vez de nos repreender a vontade de posse que ele termina 
por naturalizar, há muito que se refletir e reformular (ao invés 
de simplesmente refutar) em suas palavras. 

Cabem-nos duas tarefas bastante difíceis que aparecem 
estreitamente vinculadas ao problema do amor, segundo a 
própria psicologia agostiniana apontada acima. Ao invés de 
buscarmos escapatória deste mundo temporal rumo a um mundo 
inteligível atemporal, devemos primeiramente “aprender” a 
amar o que passa, pois o problema está justamente no apego ao 
que é temporal unido ao não querer que o temporal, seguindo sua 
natureza, passe. Afinal, vimos há pouco que esse apego remete ao 
“não querer deixar passar”. A solução para isso não pode ser algo 
aparentemente simplório como a atitude de “deixar para trás” 
o temporal amado, pois, além de isto ser, na prática, muito mais 
difícil de “aprender”, não significa outra coisa além de “amar 
menos”, e isto na medida em que “deixar para trás” nada mais 
é do que desapegar-se do modo mais brutal, ou seja, fazer-se 
separar do que se ama – em uma palavra: abnegar-se. Apenas 
para quem o deixar-passar se mostra impossível o desapego 
deve ser radicalizado ao ponto do amar-menos, jogando-se 
fora o bebê junto com a água do banho. Enquanto “fazer-se 
separar”, a abnegação é contrária a toda forma autêntica de amor, sua 
negação radical. A essa “tarefa” associa-se outra, qual seja: não 
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se apegar ao amado temporal segundo o tempo exterior, mas 
“aprender” a conservá-lo segundo a eternidade lhe é própria, 
em nosso tempo interior, para o que é antes necessário, se não 
querer – o que é impossível, a meu ver –, ao menos permitir 
o seu passar. Dito de outro modo, isto significa “aprender” a 
honrar o “ter sido” do amor, ou ainda, retê-lo em si, e não junto 
a si. Não é aqui casual o fato de o “junto a si” ser uma relação 
meramente exterior, pois diz respeito ao que se encontra fora 
de nós, não em nós. Este é um ponto muito importante sobre 
o qual deverei insistir posteriormente, quando estivermos 
prontos para uma compreensão positiva da essência do amor, 
uma vez já vencida esta etapa da crítica histórica. Para tanto, 
poderemos encontrar muita inspiração em Nietzsche, tanto 
por sua proposta de “reconciliação da vontade com o tempo” 
quanto por sua compreensão do amor fati. 

O que se “ganha” pela atenção a estas duas tarefas – que 
não devem ser entendidas como “recomendações para a prá-
tica”, mas como contraproposta às doutrinas da abnegação – é 
a abertura de uma possibilidade do amor muito diferente da 
dedicação pela qual nos colocamos a serviço de algo ou alguém 
e que necessariamente envolve abnegação de si mesmo. Aliás, a 
abnegação tende a produzir um vazio melancólico tão profundo 
que seu preenchimento, desde então, só pode ocorrer pela 
substituição do si-mesmo amável por algum Deus infinito, razão 
pela qual, das duas, uma, ou ambas, sucessivamente: ou um 
sofrimento intenso abre caminho para Deus ou a fé intensa em 
Deus abre caminho em meio a qualquer outra alegria. Enquanto 
toda dedicação envolve separação do que se ama, pois a reclusão 
por ela exigida só tem sentido quando se admite que o que se 
deve deixar concorreria em nossa atenção ao amado na dedi-
cação, refiro-me à possibilidade de abdicação como alternativa 
ao mero “deixar para trás”, alternativa esta em que, ao lado do 
deixar-passar, ao mesmo tempo o conserva. “Abdicar”, segundo a 
etimologia latina, significa um deixar de se pronunciar, deixar 
de agir ou intervir, sem que isso implique uma finalidade como 
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o “estar livre para servir” expresso na dedicação. Em vez de 
“dedicar-se a”, ou “abdicar para”, pode-se “abdicar por... em 
favor de”, recusar a si mesmo o poder de..., liberando algo para 
que siga seu curso em nome de alguma coisa, mas, ao mesmo 
tempo, mantendo-o vivo em si. Abdicar do amor por amor e em 
favor do amado é algo bem diferente do “deixar para trás”, seja 
para dedicar-se a Deus ou a alguém ou a qualquer atividade, pois, 
quando se abdica do amor por amor, se o pode manter sempre 
consigo. Afirmar seu “ter sido” no presente é como torná-lo um 
fim em si mesmo, algo que “finda ali” e “ali se completa”, como 
uma perfeição e, considerar sua história completa, ao invés de 
inacabada, portanto, amável em virtude dele mesmo e não de 
algo além; significa torná-lo digno de fruição. Abdicar não é 
uma simples renúncia de si mesmo, mas algo que se pode fazer 
em favor e não sob obrigação de outro, um afastar-se que libera 
a passagem ou o lugar, como na abstenção pela qual alguém, 
negando-se a votar, libera uma conjuntura atual sobre a qual 
reconhece não ter poder algum ou nenhum interesse pessoal de 
obter algo para si somente ou simplesmente reconhece não ter 
nenhuma autoridade no assunto para decidir. Tal “humildade” 
não é subserviência, mas sintoma de força interior contra os 
excessos do apego à própria felicidade que orienta a obstinação 
do “amor-próprio”. Tampouco é uma abnegação, pois não nega 
coisa alguma – pelo contrário, a afirma: nesse caso, o que se 
afirma é a liberdade essencial do amor. Também não há de ser um 
altruísmo, tanto quanto não é um egoísmo; nem indiferentismo, 
nem parcialidade. Trata-se de uma vitória sobre o desespero: 
“Quando a felicidade comum se torna impossível, procurar a 
sua na daquele que se ama não é tudo o que resta a fazer com 
o amor sem esperança?” (ROUSSEAU, 1772, Vol. II, p. 22)27.

Vale atentarmos para um trecho em que Gilson (2006, p. 
356-357), explicando o sentido do amor na filosofia medieval, 
nos fornece uma distinção precisa entre amor e desejo sem 

27 Terceira parte, carta VII.
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recorrer ao nome de Deus, deixando claro até onde podemos 
manter as doutrinas platônico-agostinianas naquilo que têm 
de mais importante, fundamental e verdadeiro:

O que nos vela o sentido autêntico da palavra amor é que 
sempre o confundimos mais ou menos com o desejo puro e 
simples. Ora, é evidente que quase todos os nossos desejos são 
interessados; mas nos exprimimos mal ao dizer que amamos 
uma coisa, quando a desejamos para nós mesmos; o que ama-
mos, num caso assim, é a nós mesmos, e só queremos o resto 
para nós. Amar é algo bem diferente, portanto; é querer um 
objeto por si mesmo, desfrutar de sua beleza ou da sua bondade 
por elas mesmas, sem relacioná-las a nada que não seja ele. 

Prossegue então concluindo: “Tomado em si, tal senti-
mento está igualmente distante dos excessos opostos do utili-
tarismo e do quietismo”.

Permitir que passe o que é temporal parece-me de acordo 
com os célebres versos de Vinicius de Moraes em seu “Soneto da 
fidelidade” (1939), onde lemos: “que seja infinito enquanto dure”. 
Muita gente parece entender essas palavras de modo enviesado 
como se se tratasse de dizer que uma relação de amor é infinita 
apenas enquanto dura segundo o tempo objetivo, exterior. Posso 
estar equivocado em minha interpretação, talvez heterodoxa, 
mas tendo em vista que não nos interessa e está além de nosso 
alcance saber o que o poeta de fato quis dizer, arrisco sugerir que 
Vinicius poetiza aqui sobre dizer a si mesmo algo de um amor 
que se teria tido e não mais se terá tido. Que a tarefa é difícil se vê 
pelo caráter ideal desse amor, pois a pessoa de quem fala o poema 
ainda não foi encontrada – “De tudo ao meu amor serei atento” –; 
não se trata de uma promessa, mas de um anseio. Nesse anseio, a 
palavra “fidelidade” não aparece escrita senão no título, mas seu 
significado é o que se exprime a cada verso: que a beleza desse 
amor seja fruída acima de qualquer outra – “Que mesmo em face 
do maior encanto/ Dele se encante mais meu pensamento” –, 
que nada mais concorra nesta fruição – “Quero vivê-lo em cada 
vão momento” –, que a compaixão se realize como simpatia, 
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não como misericórdia ou qualquer relação de dependência, na 
alegria e na tristeza – “E rir meu riso e derramar meu pranto/ 
Ao seu pesar ou seu contentamento” –, que, seja pela morte, seja 
pelo abandono, no futuro, quando já apartada a pessoa amada, 
tal amor tenha reconhecida sua infinitude. 

Vinicius “vence” Agostinho e todos seus afins uma vez que, 
em seu breve soneto, reconhece a infinitude e a eternidade do 
amor enquanto se ama e enquanto se terá amado, para além de todo 
apego ao temporal, enquanto que os cristãos sempre insistiram em 
atender justamente às demandas do mais vulgar desejo humano, 
dando-lhe um objeto permanente comparado ao qual todo o 
resto perde seu valor, ao invés de ensinar o homem a amar a vida 
terrena e o que ela oferece em virtude dela mesma. Infelizmente, 
porém, esta não é única e, talvez, não a última palavra de Vinicius 
sobre o amor, considerando que, em outro poema, “Amor em 
paz”, duas décadas depois, a esperança de fim do sofrimento 
ali expressa ratifica o senso comum... Uma esperança própria à 
velhice, como dissera Platão pela boca de Céfalo (v. acima, §11), 
como atitude peculiar a quem está estagnado na espera. 

Oferecendo ao homem um objeto atemporal para amar 
e um fim último para servir, platônicos e cristãos chegaram a 
proibi-lo de fruir de todo o resto – os mais radicais, até mesmo de 
alegrar-se. Dia desses li escrito no adesivo de um carro: “Esperar 
em Deus não é perda de tempo”. De fato – como não o é esperar 
no amor, o que qualquer cristão admite até certo ponto ser a 
mesma coisa. No entanto, se o tempo “para” também junto ao 
amor humano e, ao mesmo tempo, enquanto se ama, louva-se e 
afirma-se a efemeridade que nos constitui por meio da alegria 
em face do que se passa e do que se passou, podemos e devemos 
reconhecer na distinção entre utilizar e fruir um alerta impor-
tante igualmente válido para que vivenciemos adequadamente 
a experiência amorosa, independentemente de que Deus exista 
ou não, de que o “amor perfeito” seja possível ou não. Afinal, 
não haverá maneira superior de honrar esse “dom” (charisma) 
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do que lhe reconhecendo o valor e, portanto, o direito de fruí-lo 
tal como se dá a nós, sem nos ocuparmos do que venha após. 

A “perda de tempo” só pode acometer uma espera pelo 
amor, fora do amor, como na espera pelo meramente prometido, 
jamais no amor, e aqui retomamos algo já antecipado na intro-
dução a este livro. “Fora do amor”, já pudemos ver, o que há é 
morte, a ela pertencendo o “tempo veloz” das ocupações e o 
“tempo lento” do tédio. Estabeleço com isso relação com uma 
observação de Schiffter (2012, p. 25) após citar trecho da primeira 
carta de Sêneca a Lucílio (século I), §2: “‘Eis o nosso erro: ver 
a morte diante de nós. Em grande parte, ela se encontra atrás 
de nós, e nossa vida passada lhe pertence.’ Vem daí a exortação 
do filósofo em favor do ócio como retomada do tempo perdido, 
perdido porque roubado, roubado porque deixado sem cuidado”. 
De fato, é no ócio, no nada a fazer, que o homem libera a si mesmo 
e, portanto, é no ócio que se dá o amor e a própria Filosofia, 
nesse “tempo livre”, igualmente eterno de perfeição e pleno 
de satisfação. Logo a seguir, Schiffter constata: “A natureza 
mina pouco a pouco nossa vida breve. Por mais impotentes que 
sejamos para frear sua obra de destruição, nada nos obriga a 
nos associarmos a ela, deixando escapar certos momentos por 
‘negligência’”. Diz Sêneca mais adiante (§3), em conformidade 
ao que tentei mostrar aqui: “Nada, Lucílio, é nosso, exceto o 
tempo” (SÊNECA, 1979, p. 5). Como ainda teremos a oportunidade 
de aprofundar, à morte não se ligam apenas a necessidade, a 
ocupação, mas também, e, talvez, acima de tudo, o esquecimento 
– provavelmente, a maior das negligências cometidas pelo 
homem, o fim de todo cuidado.

§21. A beleza do sonho 
A possibilidade de reconhecermos “fins últimos” no que é 

temporal tem como consequência admitir que não haja um fim 
único e universal para o amor, e até mesmo permitir supormos 
que, ao contrário, seja o amor a estabelecer seus próprios fins, 
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determiná-los. Isso também significa dizer que a “tomada de 
assalto” pelo amor e a surpresa que seu encontro desperta 
possam corresponder à total reconfiguração dos fins que tenha-
mos dado antes a nós mesmos e transformado em projetos de 
vida e ações. Os antigos, por sua vez, seguidos imediatamente 
pelos medievais e, estes, pelos modernos, ao postularem um 
fim último objetivo – ou causa-primeira, o que vimos ser a 
mesma coisa: o Bem –, pretendiam atender a uma exigência 
de nosso modo de conhecimento: “conhecer é conhecer pelas 
causas”, diz a famosa máxima – tratava-se então, porém, do 
conhecimento como princípio de explicação. A possibilidade de 
uma causa-primeira era nesse contexto a chave necessária à 
abertura de todas as portas, pois apenas na hipótese de tudo 
poder ser remetido a uma única causa poder-se-ia dar para 
tudo uma única explicação em última instância. No entanto, 
tudo o que é deduzido de uma causa-primeira, seja ela qual for 
– Formas, Primeiro Motor Imóvel, Deus –, é tão hipotético quanto 
ela mesma. Isto não invalida o raciocínio nem contradiz o fato 
incontestável de que tudo aquilo que afirmamos conhecer só é 
de fato conhecido em sentido estrito segundo alguma espécie 
de causalidade. Independente do que foi dito acima, a saber, 
que o amor não pode ser reduzido às nossas possibilidades de 
conhecimento, ao modo filosófico-científico de pensar segundo 
causas em sua ânsia de explicação, pudemos ver o quanto a 
hipótese da causa-primeira exerce profunda influência sobre 
quase tudo o que se pensou acerca do amor até o momento. 
Afinal, o modo como se qualifica a natureza da causa-primeira 
dá como pressuposto tudo o que se deriva dela – por exemplo, 
se a causa é boa, tudo que decorre dela deverá sê-lo também.

Até o século XVIII, especialmente com Hume e Kant, a 
referida hipótese fora tomada como uma verdade absoluta, 
tendo sido esses dois pensadores os principais responsáveis 
pela demonstração do caráter fundamentalmente subjetivo de 
toda causalidade. A despeito de todo assombro que a crítica 
do princípio de causalidade causou no mundo científico, as 
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observações de Hume e Kant (ou mesmo de Locke antes deles) 
não contrariavam a modéstia com que Aristóteles postulara 
esse princípio. Nos Analíticos posteriores, 71 b 9-11, Aristóteles 
nos apresenta uma formulação mais completa do princípio de 
causalidade (ou de conhecimento), abrindo o segundo capítulo 
do primeiro livro dizendo: 

Supomos possuir o conhecimento científico incondicional de 
algo, ao invés de conhecê-lo de modo acidental como conhece 
o sofista, quando pensamos conhecer a causa de que o fato 
depende, como a causa desse fato e não de outro, e ainda, 
que o fato não poderia ser outro senão esse (ARISTÓTELES, 
2001a, p. 111, grifo nosso). 

Isso significa, em primeiro lugar, que se trata do nosso 
modo de pensar, sendo requerida outra tese para que se possa 
afirmar que nosso modo de pensar a realidade corresponde ao 
modo de ser da realidade em si, sendo justamente a correção 
desta última tese realista o que veio a ser refutado, não a da 
primeira. Com isso, são preservados os princípios da Lógica 
tradicional (proposicional), embora se perca os pretensos fun-
damentos de uma Epistemologia ou de uma Ontologia de caráter 
realista. A nova visão de mundo que se inicia não deixará de 
ter consequências sobre a ideia de beleza e, portanto, sobre a 
ideia que podemos fazer do amor. Todavia, a Física moderna 
não parece ter dado a devida atenção a isto, permanecendo por 
muito tempo presa ao que se pensava ainda no Renascimento, 
o que é de se esperar, na medida em que toda Física se atém 
ao modelo das leis graças à viabilidade da matematização da 
Natureza segundo esse modelo, nada lhe importando se tais 
leis se aplicam ao mundo em si ou apenas à representação que 
temos dele em nossas mentes e em nossos cálculos, contanto 
que os cálculos funcionem. Assim se estabelece o moderno 
abismo entre Ciência e Metafísica, mas não porque a Ciência 
seja a porta-voz de verdades demonstráveis em contraste a uma 
Metafísica que só profere fantasias.
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No Renascimento, a Beleza, entendida formal e mate-
maticamente como unidade harmônica objetiva, é ainda uma 
figura central na cosmologia. É o caso da beleza testemunhada 
na ordem do mundo criado, conforme a doutrina de Ficino. Nesse 
contexto, a beleza do mundo não é amada por ela mesma em 
suas expressões corpóreas, estimulantes para os sentidos, mas 
como expressão da bondade da razão divina, como objeto da 
inteligência. Apesar das várias releituras da obra de Agostinho, 
reconhece-se em seu pensamento o fim de um longo ciclo onde 
testemunhamos o processo de purificação do amor à beleza, 
que vai desde a ênfase nos desejos e suas justificativas naturais 
até sua vinculação a uma atitude espiritualmente contempla-
tiva, desde o sentido da atração entre os corpos em geral até a 
exigência de adesão ao divino que ignora toda corporeidade. 
Platão conduzira o eros à philia e, espiritualizando-o, vimos que 
se tornaria o mais influente dos filósofos sobre os cristãos, de 
maneira que, superada também a amizade dos homens pelos 
homens em virtude deles mesmos, Agostinho conduziria a 
philia à ágape, ou caritas. Ou seja, o amor deixa de ser algo que 
orienta um corpo para outro, passando a ser o que orienta alma 
para alma e, finalmente, cada alma para si mesma e daí para 
Deus, de Deus para toda alma racional, pois é na mais profunda 
intimidade de nosso ser, onde se encontra Deus, que se enraíza 
o único correto amor pelo que quer que seja. No entanto, a partir 
do momento em que se reconhece o caráter subjetivo de todo 
fim, posta de lado a hipótese de uma causa-primeira a que 
deve obedecer tudo o que há no mundo, a própria Beleza se vê 
liberada de um modelo objetivo, e, com ela, também o amor. 
Graças a isto o divino se coloca concretamente ao alcance do 
humano, justamente quando o dogmático sonho de realidade 
cede lugar à realidade do sonho.

Essa nova conjuntura filosófica justifica que, antes de 
terminar este capítulo, mencione-se brevemente a original 
retomada da questão da beleza por Nietzsche, que também 
fará referência ao seu caráter salvífico, porém pela onírica 
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figuração estética, não pelo conhecimento da verdade. Apesar 
da crítica nietzscheana à tradição metafísica fazer com que seu 
pensamento pertença a outro momento deste livro, parte dele 
encontra aqui seu lugar mais apropriado. Sendo o pensamento 
de Nietzsche especialmente marcado pela dura e destrutiva 
crítica de toda forma de platonismo, especialmente aquela 
formulada pelo Cristianismo em geral, cabe aqui uma devida 
menção a título de contraponto, muito embora estejamos nos 
referindo ao período inicial de sua obra. Antes de explicitamente 
recusar o menosprezo deste mundo em prol de uma realidade 
ideal e fazer desta recusa o centro de sua filosofia, Nietzsche, 
em O nascimento da tragédia, de 1872, trata da sinergia essencial 
e indispensável entre a harmônica conformidade apolínea e a 
aterradora dissolução dionisíaca. Nietzsche concorda, sobretudo 
a partir da perspectiva schopenhaueriana herdada de Kant, 
que este mundo natural em que vivemos, feito de regras, é 
um mundo de sonhos, aparências, ou, dito de modo mais téc-
nico, representações. Não somos nós a estarmos no mundo como 
corpos quaisquer, mas o mundo a estar em nossa mente, que 
o faz aparecer como que diante de nossos olhos. No entanto, 
é este o mundo apolíneo, e assim já tem início a inversão do 
platonismo! Graças à experiência perturbadora do trágico, 
segundo Nietzsche, se torna possível uma reconciliação com 
o mundo da vida. 

O dionisíaco descortina o que há por trás do sonho apo-
líneo em que se teriam deixado enredar todos os platônicos: a 
pura indeterminação – eis o mundo real despido de sua aparen-
temente segura e asseguradora racionalidade. Nesse sentido, 
para Nietzsche, a adesão à vida se dá como a reconciliação 
com este mundo mediante sua beleza, que é a do sonho, o que 
só é possível quando se descobre que a vida não tem sentido 
algum, não tem destino, não tem finalidade. Caso contrário, 
a vida assim revelada só se prestaria aos lamentos do pessi-
mismo, sendo realmente digna de recusa na medida em que o 
alvo supremo – a felicidade – parece inatingível. É assim que o 
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apolíneo reconquista seu lugar e nos coloca em conformidade 
à própria vida, cuja natureza, insistirá Nietzsche, é a mesma do 
trágico, tema ao qual deveremos retornar em momento próprio. 
É o que lemos no §25 de seu livro: “Eis o desígnio artístico de 
Apolo: sob o seu nome reunimos todas aquelas inumeráveis 
ilusões da bela aparência que, a cada instante, tornam de algum 
modo a existência digna de ser vivida e impelem a viver o 
momento seguinte” (NIETZSCHE, 1992, p. 143). Comentando 
este trecho, diz Casanova: 

O elemento apolíneo da tragédia salva-nos de uma completa 
inserção na infinitude da vontade e de um nojo subsequente 
em relação ao caráter deficitário da existência. Ele viabiliza 
uma tal experiência de salvação, na medida em que atrai 
sempre novamente o olhar para a plenitude da bela aparência 
do mundo do sonho (CASANOVA, 2003, p. 60). 

A beleza redime nossas dores, mas trata-se agora da beleza 
deste mundo por ela mesma, conforme se nos dá ao intelecto pela 
via dos sentidos!

O que se reconhece desde o período romântico e se rea-
firma no tempo de Nietzsche, em oposição ao rigor técnico do 
classicismo que primava pela orientação da arte segundo regras 
imutáveis, é a sinergia entre o ideal eterno e o sensível tran-
sitório, entre o divino e o humano. Nas palavras de Habermas 
acerca da posição de Baudelaire, “a obra de arte moderna ocupa 
[...] um lugar notável na intersecção do eixo entre atualidade e 
eternidade”, ou ainda, para Benjamin, “encontra-se sob o signo 
da união do autêntico com o efêmero” (HABERMAS, 2002, p. 
14/16). Graças a isto, o que a beleza tem de humano e como tal 
se imprime ou se veicula no belo artístico, converte-se em algo 
dotado de valor, chegando à maturidade a ideia de Da Vinci 
segundo a qual o talento, o gênio, deve se somar à natureza 
na produção do novo. “O belo é constituído por um elemento 
eterno, invariável [...] e de um elemento relativo, circunstan-
cial [...]. Sem este segundo, que é como o invólucro aprazível, 
palpitante, aperitivo do divino manjar, o primeiro elemento 
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seria indigesto, inapreciável, não adaptado e não apropriado 
à natureza humana” (BAUDELAIRE apud HABERMAS, 2002, p. 
15). Tal exigência de um elemento “relativo e circunstancial”, 
profano, por assim dizer, é o que se requer para que também o 
amor seja algo digno de apreciação humana, algo existencial-
mente apropriado a nossa “natureza”. Nesse sentido, a moral e 
as paixões constituirão as primeiras tentativas.

Diante de tudo o que foi exposto até agora, a subversão 
de Nietzsche, enfim, nos reanima a buscar o sentido do amor 
neste mundo, não em outro. Ademais, o caráter deficitário da 
existência, segundo Nietzsche, não é constatado pela via de 
nossos sofrimentos na vida, mas pelas elucubrações filosóficas e 
teológicas, pela razão; pelos sentidos, ao contrário, pelos sonhos, 
a beleza alegremente nos seduz e chama à vida, nos preserva de 
querer negá-la em nome do “conhecimento”. Trata-se da beleza 
palpável que ressuscita o amor. É como dizer: “Que seria da vida 
sem sonhos?”. Ou ainda, seguindo as palavras de Eurípides na 
epígrafe a este capítulo, “sem o vinho, onde haveria o amor?”. 
A vida, como o amor, é feita antes de encantos do que de verda-
des, antes de sentidos do saber do que de saberes do sentido... 
Encerro então esta seção com as palavras de Dostoiévski em um 
artigo: “A necessidade da beleza e da arte que a personifica é 
inseparável do homem, e sem ela o homem possivelmente não 
desejaria viver no mundo” (DOSTOIÉVSKI, 2011, p. 473, n. 9).

§22. Tipologia provisória do amor e seus limites 
De resto, se pode concluir desde já a insuficiência das teses 

antigas e medievais no que diz respeito ao que nos propusemos 
a procurar, havendo, porém, alguma coisa provisoriamente 
esclarecida sobre “tipos de amor”. 

O amor erótico, enquanto ímpeto desejoso de posse, que 
evidentemente deseja, sobretudo, conservar o que possui e 
conquistar o que não possui, aparece mais imediatamente 
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para nós como um sentimento, emoção, paixão pelas coisas, 
reais ou imaginárias, como desejo de um objeto qualquer, como 
que levando-nos ao encontro de tais coisas na perspectiva de 
permanecermos junto delas. Considerada a imensa diversidade 
de seus objetos, tanto reais quanto imaginários, o amor erótico 
admite e assume uma infinidade de graus e expressões, sendo a 
sexualidade a mais pulsante delas – e a mais “animal”, por assim 
dizer, tanto no nível psíquico quanto no fisiológico –, embora 
existam muitas outras que até podem ser bem mais determi-
nantes nesta ou naquela pessoa. Aliás, não é o caráter psíquico 
assumido pelo erótico sexual no mundo humano que torna sua 
manifestação menos animal, biológica, “natural”. Como constata 
Jung no §254 de Psicologia em transição, a “discussão do problema 
sexual é apenas o início meio cru de uma questão muito mais 
profunda, diante da qual sua importância empalidece”, sendo 
tal questão, para ele, a do já referido “relacionamento anímico” 
(§3, acima), que, de acordo com o que escreve mais adiante, no 
§258, “passa justamente pelo anímico, aquele campo interme-
diário que se estende do mundo dos sentidos e dos afetos até o 
espírito e contém algo de ambos, sem prejudicar sua estranha 
singularidade” (JUNG, 2005, p. 34/37). 

A propósito, a redução do erótico ou do próprio amor 
em geral à sexualidade já é objeto de uma dura crítica de Jung 
a Freud (talvez exagerada, considerando que por “Eros” Freud 
entendia o ímpeto vital de expansão e estudava os mecanismos 
de repressão infligidos sobre ele), como se pode ler no §5 da 
mesma Psicologia em transição: 

Quando se tenta entender todas as coisas estranhas que 
Freud colocou no conceito de sexualidade, podemos ver que 
ele ampliou os limites desse conceito para além de todas as 
medidas cabíveis. Assim seria melhor usarmos o termo “eros” 
para o que ele na verdade quer dizer, o pan-eros, que tem base 
em antigas ideias filosóficas e que, gerando criativamente, 
zela pela natureza viva. “Sexualidade” é uma expressão muito 
infeliz para isso. O conceito de sexualidade já foi fortemente 
marcado, ele possui determinados limites, a ponto até de se 
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negar que a palavra ‘amor’ tenha o mesmo significado. Mesmo 
assim Freud refere-se frequentemente ao amor quando fala 
apenas de sexualidade (JUNG, 2005, p. 33). 

De fato – e nisto devemos concordar com Jung –, aquilo 
que denominei “Eros cósmico” e seus derivados vai muito além 
de qualquer coisa relacionada à sexualidade. De acordo com 
Lejarraga (2012, p. 142-143/155), “o amor será considerado [por 
Freud] até 1905 como uma noção idêntica à [de] sexualidade, 
podendo ser substituídos, de forma equivalente, os termos amor, 
sexualidade e excitação sexual”, e isto na medida em que não 
lhe interessava “analisar o fenômeno amoroso, mas construir 
uma teoria da histeria, cuja etiologia é sempre sexual”. Essa 
proposta seria indissociável da “tentativa de encontrar um 
fundamento material e objetivo de todos os fenômenos”, inerente 
ao “espírito científico-positivista da época”.

Além disto, ímpetos sexuais, como outros quaisquer, 
seguem uma mecânica própria, cheia dos altos e baixos a respeito 
dos quais sequer precisamos de filósofos ou fisiologistas para nos 
esclarecer, tendo eu me poupado e poupado o leitor de citações 
exageradas. É algo de nosso dia a dia. O que está em seu fundo, 
porém, continua controverso e tende a continuar sendo muito 
misterioso. Possuindo não apenas seu lado natural, mas também 
seu lado pessoal, ou mesmo social, parece mais adequado pensar 
as expressões do erótico a partir de nosso modo de lidar com 
seus objetos, particularmente a partir do papel desempenhado 
em nossos ímpetos pelo amor cuja essência mais geral este 
livro se propõe buscar, tarefa que não pode se esgotar neste 
primeiro volume. Eu concordaria com quem dissesse que o amor 
erótico não revela nada de filosoficamente importante sobre 
o que somos e sobre o que faz de nós humanos, razão mesma 
pela qual não vejo muito interesse em me deter neste aspecto 
senão acessoriamente. 

Exemplo bom disso é a geração e a família que se constitui 
em torno dela: creio que isto, justamente por nos aproximar 
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demasiadamente dos animais, deverá ser recolocado em outros 
termos que não os dos instintos biológicos ou os de uma divina 
ordem da natureza, tendo-se ou não consideração sobre a ques-
tão do pecado. Ou seja, de que modo o amor nos dispõe para o 
ímpeto de gerar ou constituir família, produzir e reproduzir? 
Isto me parece mais importante do que o contrário. Afinal, o 
fato de humanos se comportarem sexualmente em conformidade 
às determinações da espécie animal, o que, aliás, foi por séculos 
recomendado pelos filósofos sob a máxima de “agir segundo a 
natureza”, não significa que seja esta a motivação determinante 
e suficiente no mundo humano. Prova disto é que instintos – por 
definição – não podem ser evitados como tantos humanos evitam 
a geração e a família, e isto porque instinto é um impulso, algo 
subterrâneo e irrefletido. Se é verdade que o apetite sexual é 
instintivo, isto é, uma necessidade biológica, o mesmo não se pode 
dizer acerca de seus diversos modos de expressão e satisfação, 
tampouco do desejo de constituir família. Aceitar a tradição 
que afirma o contrário torna forçoso admitir o conceito de 
“perversão”, o que, embora para muitos implique na orgulhosa 
admissão de uma “liberdade humana”, para tantos quantos serve 
de pretexto para todo tipo de discriminação preconceituosa e 
mesmo para toda forma de violência contra “usos impróprios” da 
liberdade. Ademais, a família humana não tem nenhuma relação 
com as agregações animais, não importa as analogias que se faça 
a este respeito. Com tais palavras não se nega temerariamente 
os instintos como tão comumente se faz nas Ciências Sociais, 
mas que o amor lhes seja pertinente ou, mais importante, que 
caiba legislar sobre expressões da sexualidade em nome de 
uma suposta “verdade sobre a natureza do amor”, bem como 
sobre expressões do amor de nome de alguma “verdade sobre 
a natureza da sexualidade”. 

Com as devidas ressalvas a uma possível recondução do 
problema a questões de ordem cultural ou linguística, considero 
apropriado admitir o que diz Lejarraga no seguinte ponto:
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Entendemos que não há uma natureza do amor que o ligue 
intrinsecamente ao desejo sexual, como não há uma essência 
da sexualidade que a articule necessariamente ao amor. O 
congelamento do amor e da sexualidade numa única via 
possível de realização não diz respeito à natureza do amor 
ou da sexualidade, mas a padrões culturais (LEJARRAGA, 
2012, p. 154). 

Ou seja, diria eu a esta altura, justamente em oposição a 
todo sociologismo: enquanto um cientista social apenas estuda 
processos e mecanismos da consolidação desta ligação na cul-
tura, tematizando as determinações culturais que reduzem 
amor e sexo um ao outro como mero produto simbólico, não 
vai além em direção do que amor e sexo têm de próprio em si 
mesmos e separadamente, tornando-se impossível descobrir 
como e até mesmo se um conduz ao outro, movimento de que 
se ocupam, por sua vez, os psicólogos.

Em suma, o gosto e o desgosto pelas coisas é algo tão 
pessoal que seria muita vaidade da parte de um filósofo ou de 
um teólogo e mesmo de um cientista stricto sensu querer dar 
uma ordem universal e natural a isto que é, essencialmente, 
confuso, e com isto quero dizer: não apenas confuso para o 
nosso conhecimento, como algo que apenas não é compreen-
dido ainda, tampouco porque uma cultura é sempre um tanto 
indevassável para quem a tem internalizada em si. O caráter 
essencial desta confusão do erótico é justamente o que o man-
tém imune a toda “metodologia”, pois toda metodologia só é 
aplicável ao que é estável e regular, redutível a uma regra geral 
ou a uma norma, de maneira que a “ciência” nada pode fazer 
neste campo e toda sua intransigência é sintoma da recorrente 
frustração de seus esforços nesse sentido. Dito de modo breve, 
o amor, e também o erótico, como tais, não são nem podem 
ser objetos de uma ciência, mas apenas, talvez, o que se pensa 
deles e como os exprimimos em nossas ações. A “normalização 
do erótico”, por outro lado, é uma questão meramente política 
e deve ser tratada como tal, porém não antes de se procurar 
esgotar uma reflexão sobre aquilo em que o erótico se assenta, 
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sem preconceitos, sob pena de se permitir legislações sobre o 
erótico fundadas em falsidades. 

Se pensadores tradicionalistas estão certos em algo, é o 
seguinte: o erótico é caótico, e isto em virtude de sua própria 
onipotência – veja-se o poder atribuído ao deus Eros pelos 
antigos. Fora isso, a deficiência de tais perspectivas é ainda mais 
evidente quando a geração e a família não passam pela sexu-
alidade “conformada pela natureza” ou quando simplesmente 
constatamos que família, sexualidade e amor são fenômenos em 
si mesmos separados, apenas unidos por questões de conveniência 
social, estando suas relações recíprocas sujeitas a todo tipo 
de idiossincrasias. Mesmo que a tradição estivesse correta ao 
vincular a sexualidade “legítima” ao instinto de conservação 
da espécie, isto em muito pouco contribuiria para uma compre-
ensão adequada do erótico e menos ainda do amor em geral, a 
não ser sob um ponto de vista tão arcaico quanto repulsivo a 
qualquer espírito “esclarecido”, cujo propósito é, justamente, 
eliminar todo arcaísmo confuso e incompreensível enquanto, 
desavisadamente, o reitera de maneira ordenada e racional.

Parece justa, então, a transposição que Platão faz de eros 
para philia, ou mais estritamente para a philia filosófica, que é 
apenas, eu diria, o que ele considera como a mais nobre amizade. 
Trata-se de um recurso para se liberar o ímpeto humano dos 
condicionamentos animais e, eliminando toda sua confusão 
intrínseca, conduzi-lo a algo superior e peculiar, uma tentativa 
de elevar o espírito humano ao reino da liberdade. A relação 
erótica com o bem e a beleza é aí de tal ordem que se torna 
casta e, nessa castidade, pode ser tida como a pura amizade, não 
apenas ao saber, mas a todo homem, uma virtude política! Nessa 
forma, o erótico não tem em vista a posse, mas a conservação 
de um todo em liberdade. Resta perguntar se só se tem amizade 
pelos homens. Parece que não, a julgar pela própria língua grega, 
onde philia corresponde abusivamente aos mais diversos tipos 
de afinidade e dileção. Desse modo, entendendo o amor erótico 
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como uma paixão, podemos vincular seus níveis aos níveis de 
obstinação, ou melhor, às qualidades destas obstinações, que 
vão desde as mais destrutivas às mais edificantes, das mais 
naturais e universais às mais livres e pessoais. Em seu fundo, 
tais obstinações parecem um objeto para a Psicanálise, exceto 
quando e enquanto envolvem questões morais, que já disse não 
ser o assunto central deste livro. 

No entanto, talvez possamos ir ainda mais fundo se puder-
mos compreender um amor cuja essência já nos diga se qualquer 
obstinação pode ter relação com ele ou não. Se à essência do 
amor não puder estar relacionada nenhuma obstinação, o eros 
deixará de ser interessante para nossa reflexão, e a grande 
contribuição de Platão será proporcional à compreensão de 
que, ao questionar-se sobre o erótico, tinha em vista o sen-
tido de toda forma de impetuosidade, não apenas a sexual: a 
supressão de uma falta, a satisfação de uma necessidade. De 
todo modo, o imenso preconceito filosófico contra o erótico 
decorre do fato de tanto se haver confundido o amor com aquilo 
que ele eventualmente provoca: desejo. Na verdade, desejo é 
uma expressão do querer e, portanto, uma vontade que, como 
tal, não apenas pode ser despertada pelo amor como também, 
e sobretudo!, consiste em algo muito mais amplo, sendo até 
possível querer amar. Enfim, o desejo em geral é algo imenso 
que comumente penetra o amor, mas não é o mesmo que ele; 
amor e desejos são irredutíveis um ao outro, e se foram por tanto 
tempo confundidos, isto se deve a duas razões, uma linguística, 
outra psicológica: respectivamente, o uso da palavra philia, 
bem como a abrangência do termo “amor” em latim, e o fato de 
amor e desejo constituírem motores de aproximação e adesão.

Mas, se entendermos o amor como amizade em um sentido 
mais estrito, não como uma paixão da alma, e sim como uma 
virtude ou como um modo de relação com os outros no mundo, 
deixando de lado alguns abusos da linguagem corrente, não 
encontraremos a mesma confusão característica do erótico. A 
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amizade, que tem parentesco com o erótico e está no fundo da 
caridade, parece ter dois graus genéricos: um que envolve reci-
procidade, outro que a dispensa. A amizade, no geral, parece ser 
o grande fundamento – e o mais nobre – das relações humanas 
espontâneas duráveis, não o erotismo, muito embora comumente 
se confundam quando o “amigo” é apenas alguém que nos 
satisfaz, que faz nascer em nós alguma espécie de prazer. Não 
me refiro à pureza de seu prazer característico, mas ao fato de 
ser algo que se dá, que se oferece a algo ou a alguém, e há de 
ser tanto melhor e mais prazeroso quanto melhor conseguimos 
conviver com sua gratuidade, com a ausência de benefício prático 
e imediato, de utilidade, como quando nos abandonamos a um 
passatempo preferido – sim, isto também é uma philia –, não 
com o mero intuito de “passar o tempo”, mas como modo de 
fruir do próprio ócio e, assim, viver o tempo. Trata-se de uma 
nobreza concreta, no sentido de um estado de não subordinação, 
não de um valor teológico tão abstrato como é o caso da pureza 
ou do “desinteresse”. O fato de “amarmos” gratuitamente, 
sem nada em vista além do prazer de amar, é algo que não 
cessa facilmente, ou seja, que não tão facilmente nos leva ao 
sofrimento como quando esperamos (interessadamente) algum 
retorno, algum benefício, satisfação ou alegria decorrentes de 
bons momentos compartilhados. Retorno e benefício são meros 
acréscimos, assim como o prazer, que não depende deles; são 
consequências, não objetos de corações obstinados e iludidos 
pelos mitos da felicidade, verdadeiros “cantos de sereias”. Neste 
sentido, podemos concordar com a interpretação que Gilson dá 
à possibilidade de amor desinteressado, mas, como dissemos, 
apenas em parte e provisoriamente.

Esta é uma bela pista em nosso caminho em direção ao 
amor, parecendo que Platão dera um salto largo demais de um 
ponto a outro, ou seja, de eros para philia. Não por se tratar do 
“querer bem” ou de um “amor desinteressado” no sentido usual, 
mesmo porque há, sim, um interesse: o prazer na livre fruição 
junto ao que se ama, seja a sabedoria na Filosofia, seja os selos na 
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filatelia. O amor a um animal de estimação, por exemplo, pode 
ter, no mínimo aqui, seu lugar, testemunhando toda a injustiça 
da palavra “zoofilia”, que deveria antes ser dita “zooeropatia” ou 
algo assim, já que é um hábito das ciências jogar com palavras 
gregas e latinas – aqui mesmo caberá indulgência com relação 
ao abuso que Freud comete contra o nome de Eros. Dever-se-ia 
apenas cuidar de não hierarquizar a amizade por coisas vivas 
e não vivas, vivas deste modo ou daquele, vegetal ou animal, 
não vivas deste modo ou daquele, como pedras ou a própria 
sabedoria, mesmo porque é coisa muitíssimo comum ver as 
pessoas querendo reciprocidade dos animais ou dos bens espi-
rituais que amam, tais como recompensas pelo próprio mérito. 
O que isto deve mostrar é, mais uma vez, que a “qualidade” do 
amor diz respeito antes ao sentido que o amante confere ao 
amado em sua vida, o “lugar” que ele ocupa em seu mundo, 
do que à natureza “objetiva” do que é amado no amor. Chega 
a ser estranho ver tantos filósofos se opondo a “buscas inúteis 
em bens passageiros” enquanto buscam, nos “bens perpétuos”, 
apenas um prazer sem fim, o que significa somente uma coisa: 
o fim do sofrimento – portanto, uma busca negativa, reativa 
à vida. Cabe aproveitar este momento para fazer referência 
à interessante tese de Gilson sobre o fundamento ontológico e 
não meramente psicológico ou teológico desse anseio por uma 
felicidade sem limites.

De acordo com Gilson (2006, p. 347), “o fato em que repousa 
toda a concepção cristã do amor é que todo prazer é desejável, 
mas nenhum basta”, sendo isto o que ordinariamente conduz o 
indivíduo a querer “esgotar de uma só vez a soma de todas as 
volúpias possíveis e então morrer, pois não poderia fazer que 
tal deleite fosse eterno”, ou que, pelo menos, acrescento eu, 
durasse ininterruptamente até a morte.

É preciso, primeiramente, compreender que a insaciabilidade 
do desejo humano tem um sentido positivo, e eis sua explica-
ção: um bem infinito nos atrai. O desgosto do homem por cada 
bem particular nada mais é que o reverso da sede do bem total 
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que o agita, sua lassidão nada mais é que o pressentimento 
da distância infinita que separa o que ele ama do que ele se 
sente capaz de amar (GILSON, 2006, p. 349). 

Admitindo-se isso, poder-se-ia concordar com Gilson 
(2006, p. 350) quando conclui que “o amor humano, quaisquer 
que sejam suas ignorâncias, suas cegueiras e até seus desca-
minhos, nada mais é que uma participação finita no amor que 
Deus tem por si mesmo”, ou seja, no amor infinito que tem a 
si mesmo por objeto.

O que primeiramente surpreende na tese de Gilson é 
que se percebe muito claramente que as doutrinas cristãs da 
caridade inspiram-se justamente no elemento erótico, pro-
curando compreensão para o ímpeto desmesurado que nos 
impele a fontes de prazer. Dito de outro modo, a filosofia cristã, 
como aquela de Platão, assume a tarefa de correção do erótico. 
Abandonado a si mesmo, o erotismo é como a bulimia. Com 
certeza, a analogia entre a paixão amorosa e a alimentação 
é muito apropriada, apesar dos limites já apontados (§20), o 
que se confirma no fato de ambas serem reunidas sob o termo 
técnico “apetite”, consagrado na nomenclatura de toda Ética 
filosófica. O problema está no fato de que os homens não são 
como os jarros furados das Danaides. O homem pode jamais se 
sentir espiritualmente “preenchido”, mas sua voracidade pode 
levá-lo ainda assim a se sentir “pesado”, e quando aquilo que 
desenfreadamente consome de prazeroso lhe “pesa” no corpo, 
prefere expulsá-lo de dentro de si, “vomitá-lo”, ao invés de 
impor limites mais razoáveis a seu próprio apetite. Incapaz de 
fazer frente ao impulso de comer, expulsa de seu corpo o que 
comera. Despreza o que lhe dá prazer e que só pode consumir 
dentro de certos limites a fim de poder continuar fruindo do 
prazer sem limites. 

Gilson está correto ao constatar nosso desejo de conservar 
o estado de prazer até que o sono perpétuo da morte nos alcance 
e não tenhamos a experiência de uma perda dolorosa, ou de 
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uma espera pela morte em uma vida sem prazer, mas tenho 
certeza de que isto independe da natureza do objeto prazeroso. 
Pelo contrário, até o estado de fé e beatitude em Deus cumpre 
o mesmo papel, sendo desejável na medida em que se crê na 
promessa de que, em tal condição, se morrerá em um estado de 
satisfação que haverá de se estender por toda a eternidade, para 
além da própria morte. Para uma sede de Tântalo se oferece a 
“água da vida”, para a fome perpétua, o “alimento incorruptível”. 
Nesse ínterim, é oportuno lembrar uma cena final de Kafka na 
qual se pode reconhecer uma profunda psicologia do desespero 
expresso na abnegação autoaniquiladora, cujo fundo, longe 
de ser uma “virtude”, é antes a mais subterrânea concupis-
cência, a mais opressora necessidade de prazer (e felicidade) 
que necessariamente se encontra em perpétuo conflito com a 
quietude igualmente almejada – sim, pois é o conforto o que 
se espera da fruição de um bem. Refiro-me ao que revelam as 
últimas palavras do já ignóbil jejuador em “Um artista da fome”, 
quando este explica o motivo de sua atividade: “Porque eu 
não pude encontrar o alimento que me agrada. Se eu o tivesse 
encontrado, pode acreditar, não teria feito nenhum alarde e me 
[teria] empanturrado como você e todo mundo” (KAFKA, 2010, 
p. 35). A recusa do “corruptível”, nesse caso, mascara, evita e toma 
o lugar por direito destinado à confissão de uma culpa; jamais, como 
se alega, testemunha sua remissão. O autoflagelo não é uma prova 
de vigor espiritual capaz de suportar toda dor física, mas um 
lampejo de consciência de uma alma que sabe não aceitar a si 
mesma e, tornando-se má consciência, desforra no instrumento 
pelo qual gostaria de alcançar a saciedade – o próprio corpo.

A “positividade” ontológica apontada por Gilson, porém, 
é identificada apenas enquanto se admite, mediante uma apro-
priação do significado do “amor platônico”, que tal sede e tal 
fome não se devem tanto a uma falta em si quanto, ao mesmo 
tempo, ao “pressentimento” – ou melhor, à reminiscência, para 
falarmos a língua do platonismo aí inerente – de um bem abso-
luto objetivamente existente e real. Se tal objeto não existisse, 
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o fato de termos sido criados de modo a desejá-lo seria tão 
revoltante que se preferiria descrer no Criador ou identificá-lo 
com o Diabo. Assim, a fé na existência de semelhante objeto é a 
pedra fundamental do credo criacionista ocidental. Platônicos 
e cristãos concordarão que há um objeto eterno que, exercendo 
uma força de atração sobre nosso desejo, nos faz dele participar, 
cabendo-nos identificar em nós mesmos a direção correta desta 
força e segui-la. A origem dessa força é duplamente o fim de 
nosso desejo: nela termina e nela se sacia. O bem supremo é, 
portanto, dito brevemente, a causa final de todo desejo. Mas 
vimos que será posta em dúvida a “objetividade absoluta” do 
fim em geral. Se admitirmos, ao contrário, que a existência 
não tem um fim preestabelecido, um sentido predeterminado, 
a espera se torna despropositada, até porque a distância já fora 
desde sempre tornada instransponível. Schopenhauer dirá algo 
semelhante sobre a natureza da vontade que anima tudo que 
existe, mas recusa a tese platônico-cristã de que tal infinitude 
do querer corresponde a um objeto também incomensurável e 
eterno, uma vez que, se houvesse tal objeto último do querer, 
o querer não seria infinito, tampouco livre. Chega, então, à 
conclusão de que não há remédio para a voracidade constitu-
tiva da vontade, sendo todo e qualquer esforço em satisfazê-la 
algo tão inútil quanto o trabalho de Sísifo. Do mesmo modo, 
toda aparente e sempre passageira sensação de ter um desejo 
satisfeito não passa de ilusão, pois a toda conquista se segue 
a acomodação e, enfim, a frustração e o tédio. À perspectiva 
do repouso em Deus, Schopenhauer oporá a fatalidade de um 
querer sem descanso e sem limites.

Os jarros das Danaides, a sede de Tântalo, o trabalho 
de Sísifo... Em cada caso, as imagens evocadas pela natureza 
do movimento erótico em nós remetem a suplícios infernais 
consagrados pela mitologia grega. Reconhecida a nobreza 
essencial do amor, os filósofos empenharam-se em eliminar 
tais associações, repensando a natureza do ímpeto erótico tanto 
quanto necessário para que seu movimento fosse orientado para 
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a direção oposta, para as bem-aventuranças celestiais, para 
a luminosa e benévola divindade. Para tanto, bastava muito 
pouco: tornar o desejo inteligível atribuindo-lhe uma causa 
final, dissolvendo assim o mistério do amor antes mesmo que 
surgisse como problema. 

Todavia, para mim, o problema mais grave que se mani-
festa é a pretensão de se procurar reduzir o amor à simples 
amizade, quando não ao desejo em geral. Não que este seja o 
ponto principal, mas sim, que tal amizade não me parece algo 
tão essencial, capaz de transformar como penso ser capaz o 
amor puramente compreendido e sentido. Ao contrário disso, 
a amizade se parece mais com uma manifestação do amor pro-
priamente dito, ou de alguma outra coisa, e que se deixe de 
lado sua função enquanto “virtude política”. Dito de maneira 
simples: não se é amigo de quem não se ama, mas o fato de ser 
amigo de alguém em particular também não é o mesmo que 
amá-lo plenamente ou amá-lo apenas por ele mesmo; o objeto da 
amizade não é necessariamente idêntico ao objeto do amor, mas 
me parece exprimi-lo em alguma medida, geralmente parcial e 
imperfeita. Logo, a amizade se encontra, pelo menos, um tanto 
mais abaixo, como uma luz fraca em relação à sua fonte. Trata-se 
de uma afinidade que pode ou não se bastar a si mesma, que não 
se dirige imediatamente ao “objeto” de sua boa disposição na 
medida em que para ela concorre uma série de circunstâncias 
que tornam o objeto algo amável. Assim, teríamos amplamente 
multiplicados os graus e espécies de amizade. De todo modo, o 
que acabo de dizer já parece suficiente para concluir o caráter 
acessório da amizade quando falamos de amor como amor e não 
como uma virtude política ou qualidade espiritual.

Neste sentido, parece muito justo dizer, conforme nos 
ensina Agostinho, que a caridade vem do amor. Com relação 
à ágape, ou caritas, esta parece tem um único grau. É uma 
entrega, um serviço dedicado. Se me entrego a meu semelhante 
em nome de Deus, por exemplo, ou por se tratar de uma imagem 
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de Deus, ou por minha própria índole, pouca diferença faz na 
prática, apesar de isso me parecer sintoma de uma desilusão 
profunda quando o amor se detém aí. Trata-se do amor que 
nada quer do amado porque já o recebera de algum lugar, de um 
outro amor estimado como bastante. Por isso a caridade não 
admite superlativos, tampouco parcialidades ou limites – ela 
é, por definição, enquanto virtude dadivosa, sempre algo pelo 
que se oferece, se sacrifica, sempre sem ver a quem, pois, para 
ela, são todos iguais e sempre igual é sua disponibilidade. Como 
no caso da amizade de que deriva conceitualmente, a caridade 
parece indicar que a transformação já se deu. De todo modo, se o 
amor em que se funda a caridade parece ser mais poderoso do 
que aquele em que se baseia a mera amizade entre indivíduos, 
estendendo-se indiscriminadamente ao que quer que seja – o 
conjunto da Criação, por exemplo –, parece também nos desviar 
radicalmente daquilo que temos de mais próprio como seres 
humanos: não nos confundirmos cada um de nós com a espécie de que 
fazemos parte ou qualquer coisa de genérico. Devemos admitir que 
o fato de nos ser possível um amor divino, assim como nos vemos 
determinados diariamente por amores animais, não significa 
que haveremos de encontrar o amor humano no primeiro ou 
nestes últimos, tampouco em um amor social como é o caso da 
amizade. É antes na singularidade de cada ser humano que se 
deve buscar a essência do amar em geral.

Isto me faz pensar em algo muito importante, justamente 
por parecer, à primeira vista, denunciar um erro de raciocínio. 
Algumas vezes repeti que a caridade deriva da amizade. Por 
outro lado, acabo de dizer com todas as letras que o amor que 
há por trás da primeira é mais poderoso do que aquele que 
nos anima na amizade comum. Quando me referi ao processo 
de intelectualização pelo qual o amor se viu mais e mais puri-
ficado no pensamento filosófico, coloquei a caridade como o 
resultado da purificação da amizade, ou seja, como expressão 
mais “verdadeira” desta última segundo os filósofos cristãos. 
Pois bem: a caridade deriva teoricamente da amizade. Em tese, 
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porém, segundo esses filósofos, a amizade comum seria como 
uma forma imperfeita da caridade, pois depende da afinidade 
entre indivíduos, assim como o desejo sexual seria uma amizade 
imperfeita. Ora, se o amor que orienta a caridade exacerba a 
disposição amistosa, trata-se de um amor mais amplo, mais 
receptivo, mais dadivoso e, também, mais cego na medida em 
que impessoal. O problema é que o próprio processo intelectual 
e afetivo que levou ao conceito de “caridade” pode denunciar 
seu caráter demasiado abstrato, a tal ponto que, tão difícil de 
verificar nos homens, assemelha-se mais ao que se pensa do 
divino. Talvez, o mais adequado fosse classificar a caridade 
como a forma superior da amizade em geral, mas eu, particu-
larmente, não sou favorável a isto antes que saibamos, enfim, se 
pertence à essência do amor algo como “amar sem ver a quem”, 
uma benevolência dirigida a todos e a qualquer um – a ninguém 
(em particular). Até o momento, tudo indica que não. Falta 
alguma concretude existencial nesse amor, que só se explicaria 
e resolveria admitindo-se, como substituta, a concretude da 
experiência do divino em mim mesmo – a propósito, não é isto 
mesmo que se defende como fundamento da caridade? Longe 
de querer sair pela tangente e contornar a insolúvel questão 
teológica que está se insinuando, digo, pelo contrário, que isto 
sequer é necessário. Admitindo-se a caridade como o grau 
superlativo da amizade, independente de seu fundamento 
teológico, resguardado seu fundamento no amor, sobre o que 
não há controvérsia, a discussão sobre a caridade se mostra 
igualmente acessória.

Cabe, portanto, buscar a origem da boa disposição presente 
nas formas particulares e subjetivas de amizade como no modo 
universal e impessoal da caridade. Continuamos, então, a procu-
rar a essência do amor, pois nela é que deve se enraizar o sentido 
da transformação pela qual os “instintos” de plena realização 
podem ser até mesmo abandonados, transformação esta que 
não vem em seguida a um desejo, tampouco a uma virtude. Se, 
como já ficou claro, entender o amor como um desejo de beleza 
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não é promissor, e até o banaliza e confunde, devemos ver, nessa 
história filosófica, se doutrinas sobre a moral e as virtudes nos 
ajudam ainda mais do que as ontologias do desejo e da beleza 
como um bem. De fato, alguma ajuda tivemos, ainda que para 
a formulação de uma “tipologia” meramente provisória que, 
de um modo ou de outro, fornece indicativos de que o sentido 
profundo do amor não se esgota em nenhum dos três termos 
tradicionais (eros, philia e ágape). 

Depois do longo processo de purificação do amor pela 
tradição filosófica, a questão do amor, como da amizade e da 
caridade, será por muito tempo assimilada pela Ética, parte da 
Filosofia que trata também das paixões, não havendo grande 
novidade, exceto pelo caráter então secundário da tematização 
ontológica em benefício das abordagens psicológicas. Afinal, 
estabelecido o deus cristão como fonte de todo amor digno 
deste nome, cuja essência a ele deve remeter, o que sobra para 
discussão é o comportamento da alma, sempre girando em 
torno da noção que o Cristianismo colocara no centro de suas 
reflexões: a vontade. Mais e mais o problema do amor aparece 
ligado ao problema da liberdade, o que, portanto, é de nosso 
interesse investigar. Isso significa, no geral, não uma efetiva 
modificação naquilo que se estabeleceu como baixo e como 
elevado, mas um redimensionamento da questão no sentido de 
não mais se procurar a essência do amor, estabelecido como 
sentimento incondicional e, muitas vezes, por isso, impessoal. 
O cerne das abordagens do amor dirá respeito ao mundo das 
ações, daí migrando para a esfera da Política.

Se admitimos que o amor tem alguma relação com o conhe-
cimento, então poderíamos dizer o seguinte: há fé, há convicção 
filosófica e há verdade. Na fé, se preserva o mistério acerca daquilo 
em que se crê, que pode ser ou não ser. Na convicção filosófica, se 
apresenta argumentos que, destruindo o mistério, dão alguma 
inteligibilidade a suas próprias razões. Por fim, a verdade se exprime 
sob uma forma ou outra, de maneira que fé e razão – isto é, a oferta 
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de explicações esclarecedoras – se tornam diferentes experiências 
de uma mesma essência, de um mesmo ser. Não nos cabe dizer qual 
“verdade” é a melhor, mas qual toca mais intimamente aquilo 
que realmente somos. Nisto, cada qual, fé e razão, podem dar 
sua contribuição, o que, no entanto, não significa que devamos 
nos dar por satisfeitos. E se o “teórico” não é de todo satisfatório, 
cabe agora considerar o “prático”. 
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CAPÍTULO 3:  
AMOR E MORALIDADE 

... toda regra sufoca o ver-
dadeiro sentimento

e a verdadeira expres-
são da natureza. 

[...] acontece o mesmo com o amor.
(Goethe. Os sofrimentos do jovem 

Werther, carta de 26/05/1771)

§23. Tomás de Aquino e o amor “na prática” 
Até o resgate de obras de Aristóteles junto aos árabes, o plato-
nismo de Agostinho prevaleceu, e mais além, como vimos. Apesar 
de a filosofia medieval ser rica em acirradas controvérsias, não 
seria uma abusiva simplificação dizer, no que concerne ao amor, 
que muito mais se produziu em termos de escritos edificantes 
do que em termos de novas formulações filosóficas sobre seu 
significado. O “bom” eros, traduzido pela caritas agostiniana, 
possui como traço característico a busca humana que tem 
em vista o eterno (melhor dito: perpétuo) amor divino, ele 
mesmo caritativo e inspirador de toda caridade. Fora algumas 
diferenças de detalhe e formulação, que em si mesmas pouco 
acrescentam, há um ortodoxo consenso quanto ao essencial. 
No entanto, tais diferenças podem se refletir naquilo que muito 
ocupava os teólogos medievais: a correta interpretação da 
Bíblia. As intermináveis disputas escolásticas, tidas por muitos 
por inférteis e vazias, exprimiam um esforço da linguagem, e 
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não apenas de apreensão de seu pretendido conteúdo. A título 
de exemplo, podemos destacar, no auge do século XIII, em um 
mundo já em urbanização e dotado de consolidadas universi-
dades, Tomás de Aquino, cuja tematização do amor acrescenta 
algo de importante ao que já vínhamos vendo. 

Inspirado nas obras de Aristóteles e convicto da pos-
sibilidade de relativa conciliação entre Filosofia e revelação 
divina – metonímia para o conteúdo da Bíblia –, tentativa que 
deixava de ser muito bem vista, Tomás de Aquino dedica-se 
mais ao mundo humano, de maneira que apresenta maior 
afinidade com as tematizações modernas do amor, que, aliás, 
também lhe devem bastante. Afinal, está em jogo não apenas 
a conformidade das ações humanas à vontade divina, mas a 
razoabilidade daquilo em que devem se inspirar: as ações de 
Jesus na terra. A obra de Aristóteles, em contraste à de Platão, 
parecia inspirar mais imediatamente a preocupação com as 
coisas humanas, com as questões particulares nem sempre 
dissolvíveis no tecido político, gerando por si mesma, já antes do 
Renascimento, um certo tipo de atitude teórica que culminará, 
séculos mais tarde, no chamado “antropocentrismo”. Embora 
o Cristianismo mantenha o ideal como fundamento das ações 
humanas, e isto persiste na obra de Tomás, a atenção a suas 
múltiplas expressões na terra e ao papel do homem no mundo 
natural reconquista seu lugar no pensamento. 

Exemplos de questões postas pelos textos evangélicos são 
a do mandamento que ordena honrar aos pais e a do amor aos 
inimigos, não apenas aos amigos. Para esta última, já encon-
tramos alguns elementos acima, no capítulo anterior. Tomás 
de Aquino, porém, inspirado em Aristóteles, dirá que não se 
trata tanto do autoconhecimento quanto do agir seguindo a 
boa vontade. A boa vontade se torna a nova expressão do amor 
caritativo, agora menos místico e ascético do que mais estri-
tamente “racional”. Sim, pois a vontade, ao menos enquanto é 
entendida como faculdade, não é uma faculdade dos sentidos, 
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mas da razão, de modo que os antigos já se preocupavam em 
menosprezar a vontade submetida aos sentidos e prazeres do 
corpo como se isto significasse uma desfiguração ou deforma-
ção do querer. De fato, a base de tudo isto já se encontra em 
Agostinho – a racionalidade do amor, a doutrina da boa vontade 
e do querer bem, a exigibilidade da capacidade de consentir 
para amar etc. –, porém excede minhas pretensões neste livro 
traçar uma distinção rigorosa e sutil, bastando dizer que o 
elemento do “a sós com Deus” é em alguma medida ponderado 
na obra tomista – eis o que importa neste momento. A oposição 
entre “místico” e “racional” – deve-se, contudo, salientar – não 
significa necessariamente a qualificação da mística como uma 
“irracionalidade” – vimos o quanto racionalista pode ser –, 
mas dizer que a doutrina mística recomenda que superemos o 
modo humano de pensar, a limitada inteligência humana, a fim 
de transcendermos para aquilo que não se pode representar 
e reproduzir fielmente em palavras. Respeitados os mistérios 
intrínsecos à revelação oferecida por uma inteligência infini-
tamente superior à nossa – tal reconhecimento é inerente ao 
plano de conciliar razão e fé –, a nova tarefa é traduzir para 
nossa capacidade de compreensão o que tal revelação nos ensina, 
ou seja, para a assim-chamada “razão natural”, que é aquela de 
que dispomos ordinariamente e na qual se assenta a chamada 
“teologia natural” defendida pelo tomismo como alternativa 
para as doutrinas ascéticas e teologias negativas que só se 
permitem dizer o que Deus não é, caindo, portanto, em aporias. 

Do ponto de vista dessa estrita racionalização do amor, 
sua realização no mundo humano aparece então ligada a uma 
compreensão mais “terrena” de querer o bem – imbuído de boa 
vontade, o homem, querendo o bem, quer por amor. O fato de o 
amor ser o fundamento do benquerer parece mais satisfatório 
a Tomás do que o parecera a Agostinho. 

Percebe-se daí que a essência do amor consiste no fato de 
o afeto tender para o outro como para algo que forma um 
todo conosco [...]. Por isso, quanto maior é o bem em virtude 
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do qual quem ama se torna uma única realidade com o ser 
amado, tanto mais o seu amor é intenso. [...] Além disso, quanto 
mais íntimo é o elemento que constitui a união, mais o amor 
é estável (TOMÁS DE AQUINO apud SCHOEPFLIN, 2004, p. 80). 

Por mais que Agostinho reconhecesse a prioridade fatual 
do próximo em relação ao distante em nosso amor, vê-se com 
certa clareza o espaço aberto pelo tomismo à exterioridade que 
nos afeta cotidianamente. Apesar da ressonância agostiniana 
encontrável nessa tese, na qual Tomás enfatiza a vontade que 
move o querer bem ao outro como a si mesmo segundo os prin-
cípios de união e de felicidade, admite-se agora uma gradação 
mais concreta desse querer segundo a medida da intimidade 
estabelecida com o que nos é exterior – sem dúvida, uma ante-
cipação da Modernidade –, tendo sempre como fim a alegria 
nesta unidade. É fácil perceber, no entanto, que “amor” é aqui 
um termo de significado muito amplo, que abrange todas as 
formas de dileção, reservando espaço para os afetos da vida 
cotidiana, sendo justamente por esta razão que algo a mais se 
oferece à nossa reflexão. 

Acontece, por outro lado, que tamanha abrangência gera 
alguma ou muita confusão, pois o fato de não reduzirmos o 
amor verdadeiro a um único objeto universal despersonali-
zado não deve ter como consequência, segundo defendo, uma 
hierarquização que, fragmentando o amor humano em graus, 
disponha seus objetos uns acima dos outros, uns melhores do 
que os outros, o que vimos demoradamente ser a palavra final 
do amor agostiniano, que termina fundindo as duas possibi-
lidades em uma única tese. De fato, é assim que comumente 
se entende: ama-se mais isto do que aquilo; este amor é mais 
sólido do que aquele; etc. É justamente esse tipo de confusão que 
pretendo desfazer no decorrer deste livro. Misturar os objetos 
do benquerer como objetos do amor em geral é produzir uma 
confusão na própria essência do amor que, por sua vez, nos faz 
recair no mesmo velho preconceito: a inferioridade relativa do 
amor-paixão em contraste à dignidade absoluta do amor divino. 
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É necessário admitir que o amor, em sua essência, diz respeito a 
uma única disposição, não podendo haver graus. Se afirmo que 
a questão foi mal conduzida por Agostinho, como por Plotino 
antes dele, deve-se buscar alguma outra compreensão para a 
tese de que não há graus de amor.

Em outras palavras, amamos ou não amamos, assim como 
tememos ou não tememos – não há meio-termo, a não ser de 
modo secundário, quando nos pomos, em um segundo momento, 
a avaliar comparativamente os objetos de nossos sentimentos em 
vista de alguma ação ou atitude em relação a eles. Amor, porém, 
como deveremos ver oportunamente, nada tem a ver com mérito. 
Cada objeto do amor deve ter uma dignidade própria devida a 
sua singularidade, amamos isto e não amamos aquilo, sempre 
em virtude daquilo de que se trata, sendo impossível colocar 
um amado no lugar, adiante ou depois de outro. No entanto, 
nenhum dos pensadores mencionados até agora chegou a esse 
ponto e, para melhor esclarecer o problema da hierarquia das 
formas de amar, deve-se compreender que toda hierarquia supõe 
não uma singularidade, mas, pelo contrário, uma generalidade, 
uma medida/qualidade comum que serve como parâmetro e 
critério para a comparação dos objetos entre si. Isto pode ser 
ilustrado do seguinte modo: não podemos medir a altura de 
algo em centímetros e de outro em polegadas a fim de com-
pará-los e dizer qual o maior e qual o menor, a não ser que 
tenhamos uma tabela de conversão que nos permita submeter 
ambos os resultados a um único padrão. É tradicionalmente 
sob o conceito geral e abstrato de “perfeição” que as formas de 
amar são então ordenadas na medida em que seus respectivos 
quantitativos de perfeição possam ser mensurados, avaliados de 
acordo com algum critério estranho ao próprio amor que se busca 
reconhecer em um amado em relação a outro. Ou seja, é comum 
que, alheios à essência do amor, estabeleçamos preferências 
dentre nossos objetos de afeto, colocando-nos propensos a 
rejeitar um em nome de outro, mas, nesse caso, já estamos no 
domínio dos interesses. No final das contas, a doutrina tomista 
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é ainda bastante platônica graças a sua compreensão, herdada 
de Agostinho, da doutrina aristotélica dos “motores” da ação, 
sendo esse sincretismo já evidente em suas “provas sobre a 
existência de Deus”, que recaem no mais evidente formalismo, 
para não dizer idealismo.

Se o “primeiro motor” de todos os afetos, como assume 
Tomás, é o amor, o “sumo amor” é o divino, e nele, portanto, está 
radicada a lei que tem em vista produzir a prática da boa vontade, 
de um lado, e, de outro, a satisfeita e convicta obediência. A lei do 
Antigo Testamento, que produzia obediência pelo temor, o que 
significa seguir a lei pragmaticamente e até contra a vontade, é 
reconduzida no Novo Testamento ao afeto mais original, o amor, 
conferindo-lhe um novo sentido mais intenso e mais estável. 
“Ora”, diz Tomás, conforme citado por Schoepflin (2004, p. 86), 
“o homem quer mais aquilo que quer por amor, do que aquilo 
que quer por temor”, sendo “a finalidade de toda lei [...] que o ser 
humano ame a Deus”, conforme ordena o primeiro mandamento. 
Unidos os seres humanos pela lei do amor, devem se tornar unidos 
pelo mesmo amor ao mesmo bem, de maneira que o cumprimento 
da lei exige o amor recíproco entre todos os homens, conforme 
Tomás passará em seguida a demonstrar. Se a lei é dada por Deus 
aos homens por amor, amar a lei – querê-la – significa amar o 
amor de Deus pelos homens e, assim, novamente, amar os homens 
em nome do amor de Deus por ele expresso na lei. Por diferente 
e original que seja o caminho tomado por Tomás com relação 
a seus antecessores, vemo-nos de volta ao mesmíssimo dogma. 
Afinal, a doutrina do livre-arbítrio já levara Agostinho à mesma 
conclusão. Em seu comentário à obra de Agostinho, escrevem 
Boehner e Gilson (2008, p. 195):

O respeito a esta ordem do amor tem por corolário a mais 
perfeita sujeição ao Criador. E esta sujeição nos torna livres 
em face de todas as criaturas. [...] Eis a razão por que a ver-
dadeira observância da lei é a liberdade nascida do amor. 
Há, com efeito, duas maneiras de se cumprir a lei: por temor 
ou por amor. Enquanto era cumprida por temor, a vontade 
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permanecia na escravidão; embora presente, ela não agia 
com liberdade. Com o advento da graça e do amor, porém, a 
lei passa a ser aceita e amada por amor de Deus. O homem 
já não se deixa conduzir cegamente pela lei, senão que lhe 
adere de livre e espontânea vontade. 

É por esta razão que, para Tomás, como para Agostinho, 
ao amor pertence necessariamente a capacidade de consentir, 
possibilidade impedida quando o cumprimento da lei se deve a 
uma obrigação imposta de fora. Ainda que seja o caso de Gilson 
interpretar a doutrina agostiniana com um olhar tomista, a 
evidente influência recebida por Tomás torna esta questão 
secundária e de pouca importância para nós.

Contudo, o preceito de amar as criaturas pelo amor a Deus 
não parece mais algo tão “abstrato”, místico, sobre-humano; sua 
razoabilidade é agora desconcertante. O amor ao próximo como 
a si mesmo, o amor ao amigo como aos pais e o amor ao inimigo 
como ao amigo não se fundam mais em uma identidade sem-rosto 
que pressupõe o caráter vazio do mundo material onde nossos 
sentidos malconduzidos se esbaldam e que, portanto, merece ser 
posto de lado. Desta vez, o fundamento é algo de muito humano 
e rotineiro, civil: a lei. Assim fica claro o que quis dizer com o 
caráter “moderno” do pensamento tomista: o amor é capturado 
pela Ética, tratando-se agora de uma questão moral de que deve 
se ocupar a racionalidade prática; o amor se converte em lei 
da razão. Nesse sentido, cabe aqui contextualizar qual é, sob 
este ponto de vista, a diferença entre o Judaísmo veterotesta-
mentário e o Cristianismo: os hebreus, recém-saídos do Egito 
onde foram escravos ao longo de gerações segundo se conta, 
não se viam capazes de conduzir a si mesmos sem o mando de 
um soberano, sendo-lhes necessária (e desejada) uma lei e um 
legislador, mantendo-se desse modo na tranquilidade da vida 
servil; os cristãos, por sua vez, com seu espírito libertário já 
bastante amadurecido em um mundo cosmopolita, pleiteavam 
uma lei à qual pudessem voluntariamente aderir, uma lei que se 
encontrasse em seu próprio íntimo – sua própria lei. “Só que esta 
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lei que ele”, o cristão, “faz sua”, observa Gilson (2006, p. 531), “é a 
própria lei de Deus”. É na livre vontade, e não na coerção, que se 
radica o dever, no que já vimos Agostinho antecipar a deontologia 
de Kant. A propósito, erram o alvo os críticos de Kant que se 
limitam a negar a liberdade no dever, pois este não é o ponto 
principal da moral kantiana, mas o caráter ideal-transcendental 
da lei da razão – afinal, Kant era um entusiasta da democracia, 
que garante justamente o direito de assumir deveres ao invés de 
apenas servir em obediência cega. De todo modo, Kant irá mais 
além de Tomás, reconhecendo que o “sentimento” da razão por 
sua própria lei é o de respeito, não de amor, precisamente por seu 
caráter superior (universal) em relação ao agente (particular); 
é neste respeito, e não no temor do castigo, que reside todo seu 
valor e toda sua dignidade moral, pois, no temor, age-se apenas 
em conformidade ao dever, não por dever.

Vê-se que o amor caritativo resgata agora a essência 
daquela amizade que se tornara tão vaga e insubstancial à luz 
da mística neoplatônica ou das doutrinas nela mais profunda-
mente inspiradas. Mas esse é um recuo estratégico. O desprezo 
dos homens ameaça a caridade na medida em que o mártir 
conquista sua salvação quando muito mais teria a oferecer a 
seus semelhantes. Não é à toa que Russell (2015, p. 22) entrevê, 
embora com possível exagero, nas sociedades cristãs, o nascente 
individualismo que influenciará a política moderna. É certo 
que, admitindo-se Deus como aquele com quem estabelecemos 
a maior intimidade, maior será o querer bem e também maior 
será a alegria. Isto posto, temos claro que o amor de Deus será 
o mais autêntico, e então podemos retomar a primeira questão: 
a da honra aos pais. Não é necessário questionar por que não 
há um mandamento ordenando o cuidado dos filhos, pois tal 
omissão apenas testemunha seu grau de naturalização, muito 
antes que se falasse em “instintos”. Muito embora seja muito 
vaga essa “naturalidade” na medida em que diferem muito as 
concepções sobre como esse cuidado deve ser, se, por exemplo, 
permite o uso da violência com pretensos fins educativos – desta 
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lacuna começarão a se ocupar muitos poetas e filósofos desde 
tempos muito remotos, até mesmo no conteúdo da Bíblia –, 
muito vago também é o significado dessa honra aos pais. Não é 
o caso de se apressar em inventar um “instinto filial”. A própria 
existência do mandamento, que é um dos primeiros, dá o que 
pensar, pois a honra dos pais pelos filhos deveria ser tão “natu-
ral” quanto o cuidado dos filhos pelos pais, se não mais. Não é 
importante nos determos muito no fato de que, no contexto do 
Antigo Testamento, “pais” é uma palavra que tem um sentido 
tão amplo que pode significar até mesmo “todos os ancestrais”, 
ou seja – o que faria mais sentido ordenar ao povo que acaba de 
sair do exílio no Egito e está prestes a forjar uma estátua para 
idolatrar em lugar de Javé, o bezerro de ouro – pode significar 
honrar, por exemplo, Abraão, sendo fiel exclusivamente ao seu 
deus – a propósito, o nome Avraham significa “Pai exaltado”, “Pai 
de multidões”. Por isso, “honrar pai e mãe” significa, sobretudo, 
honrar a própria tradição a que se pertence e a história de 
que se faz parte, não as envergonhando por meio de qualquer 
traição do respeito que se lhes deve. 

Acontece que, de acordo com o Evangelho, além de Jesus 
ter sido acusado de trair a tradição judaica em diversos aspectos, 
certo dia, teria desonrado sua família, renegando-a ao trocá-la 
pelos discípulos, ou melhor, por igualá-los em seu amor. Mas como 
o filho de Maria deve ser honrado por ela como seu Pai ao invés 
de honrá-la? Aqui retorna a ideia de que o amor de Deus não 
diferencia as criaturas, embora umas o “agradem” mais do que 
outras. Muitas interpretações do relato desse evento contribuí-
ram para a tese de que, em geral, não é a forma correta de amar 
aquela que elege os que nos são mais íntimos, como é o caso de 
familiares e amigos mais próximos. Afinal, nosso afeto por eles 
vem dos sentidos, do hábito e do convívio, quando não de meras 
convenções sociais, mas sempre, no caso dos genitores, segundo 
alguns, de determinações biológicas – deles também herdamos 
o pecado; por eles, perpetuamos o pecado no mundo. A este 
respeito, é taxativa a posição agostiniana, de um naturalismo 
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desconcertante: “o que vale não é quem planta, nem quem rega, 
mas, sim, aquele que faz crescer, isto é, Deus. Os progenitores 
nada são: é Deus quem forma a prole no seio materno; a mãe, 
que concebe a prole e a traz no seio, nada é: Deus é quem lhe dá 
o crescimento” (BOEHNER; GILSON, 2008, p. 179) – não é por ser 
sua mãe que Agostinho tanto exalta Mônica nas Confissões, mas 
pelos esforços desta para introduzi-lo no Evangelho e por sua 
própria fé, por ter tido seus olhos abertos para a Verdade tanto 
tempo antes de seu erudito filho e por jamais tê-lo abandonado 
nesse intento. No entanto, quando Tomás reintegra à ordem 
do amor e da autêntica alegria a medida da intimidade – que 
não haverá de ser apenas a interioridade espiritual –, permite 
com isso a reintegração do amor aos pais e aos amigos, que não 
são mais amáveis apenas através de Deus, mas por si mesmos 
segundo a proximidade estabelecida com eles. Nesse sentido, 
temos uma hierarquia que vai do amor ao mais íntimo ao amor 
ao menos íntimo, mas sempre podendo ser autêntica e, portanto, 
abençoada. Eis o salutar efeito inicial de fazer o amor residir na 
boa vontade da razão, não apenas na proximidade da própria 
intimidade – aqui, como interioridade – em relação a Deus em 
detrimento da exterioridade. 

Mas, afinal, que é esse amor autêntico que caracteriza 
a boa vontade? Terá ele um contrário? Certamente que sim, e 
não deixará de reproduzir analogamente o que já vimos. Uma 
vez que Tomás reconduz o amor humano à perfeição do amor 
divino, de maneira que a todos se ama na mesma medida por 
intermédio da lei, perante a qual são todos iguais, torna-se 
muito simples a essa altura interpretar o sentido da atitude de 
Jesus em face de sua família terrena. Isso, aliás, me parece mais 
fácil de compreender do que a eleição dos apóstolos. De todo 
modo, não me convence que amor tenha qualquer coisa a ver 
com isonomia e, assim, encerro por aqui essa questão para que 
nos atenhamos mais especificamente àquela da autenticidade 
ou inautenticidade do amor. Afinal, se o amor de Cristo, como 
o do próprio Deus, deve ser sempre autêntico no mais alto 
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grau, “isonômico”, para não dizer impessoal, resta saber o que 
nobilita e torna próprio o amor estritamente humano. Nesse 
sentido, o que marca a contrariedade entre amor autêntico e 
amor inautêntico não é tão imediatamente a distinção entre 
bem inteligível e bem sensível, mas sim, entre altruísmo e 
egoísmo, correspondendo, respectivamente, a querer para outro 
e querer para si, este último denominado “desejo”. Afinal, se o 
amor é essencialmente, como habitualmente se disse, uma 
força unitiva que inspira o ato da vontade, e Tomás recorre à 
autoridade então supostamente mais antiga do pseudo-Dionísio, 
o que aproxima os homens é o altruísmo, enquanto que o ego-
ísmo os afasta uns dos outros na medida em que, neste último 
caso, o que se busca é uma proximidade de si mesmo, pois o 
egoísmo produz o fechamento em si mesmo. Daí em diante se 
tornará difícil separar o tema do amor das noções de altruísmo 
e desinteresse que desempenharão papel fundamental em sua 
sublimação pela moral e, como efeito colateral, junto àqueles 
filósofos que não reconhecem nas ações humanas nada além de 
interesses egoístas, promover a descrença da possibilidade do 
amor na terra. Em suma, o amor só poderá ter lugar mediante 
a renovação moral da humanidade.

§24. Iluminismo e “morte de Deus” 
O afastamento de Deus, pelos filósofos, como princípio 

de determinação das ações humanas, ou melhor, como fonte e 
fundamento de leis e regras de conduta, consiste em um processo 
que rapidamente se espalhou e se desenvolveu no Ocidente a 
partir do século XVII. Isto gera um grande mal-entendido graças 
ao qual muita gente acredita que os filósofos sejam ateus, mas a 
verdade é que isto não apenas está longe de ser verdade como o 
ateísmo propriamente dito é um fenômeno muitíssimo recente 
em nossa história, somente tendo começado a se tornar mais 
corriqueiro em meio a intelectuais “malditos” do século XIX. De 
início, porém, é muito raro que esse afastamento coincida com 
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ateísmo, da mesma forma que o fato de as novas doutrinas lhe 
negarem o papel de fundamento da moral quase nunca significa 
que os valores prescritos pela fé, e ela mesma, deixem de ser 
inspiradores ou mesmo cultivados com imenso cuidado. O referido 
processo, que caracteriza o Iluminismo, é mais complexo e sutil 
do que a mera negação da ação de Deus no mundo ou de seu papel 
como “Senhor da Moral”. Trata-se de outra coisa: o advento do 
individualismo, fenômeno muito particular surgido no seio do 
antropocentrismo herdado do Renascimento, mas cujas raízes 
se estendem desde a era imperial romana, se não antes. Alguém 
pode se antecipar em concluir que o homem moderno se tornou 
cético, orgulhoso e egoísta, mas não é exatamente o que se deu. 
Trata-se, em vez disso, da relevância crescente que adquire a 
discussão sobre os assuntos humanos e mundanos, tais como o 
Direito, a política, a medicina, a arquitetura e demais artes, o 
que, sob muitos aspectos, coincide com o chamado Humanismo 
e suas doutrinas sobre a liberdade e dignidade humanas.

Descartes pode ser, com justiça, qualificado como “pai da 
Modernidade” na medida em que formula o projeto de fundar 
a verdade no conhecimento “claro e distinto” que o sujeito 
pensante reconhece em si mesmo. Sua tese, já exposta nas 
primeiras linhas do Discurso do método, de que todos os homens 
são igualmente dotados da faculdade do bom senso, abre espaço 
para a convicção de que cada ser humano seja reconhecido em 
virtude de si mesmo, do uso que particularmente faz de suas 
capacidades. O homem é visto como indivíduo, não mais como 
simples exemplar de uma espécie; o valor de cada indivíduo pro-
vém dele mesmo, de sua liberdade de pensar e agir segundo sua 
própria razão comum; o sujeito é substantia. Desviar-nos-íamos 
muito de nosso propósito se nos detivéssemos em pormenores 
dos desdobramentos desta iniciativa ao longo dos trezentos anos 
seguintes, mas alguns fatores podem ser pontuados a título 
de contextualização de profundas mudanças que, em última 
análise, são muito familiares ao mundo que conhecemos hoje. 
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De Descartes herdou-se a proposta, já identificável em 
Tomás de Aquino ou ainda antes, de se chegar, pelas vias da 
simples razão, a princípios e saberes adequados ao que ensina 
a revelação bíblica (e a dogmática católica, naturalmente). No 
entanto, seja em Descartes, seja em Galileu, como em Tomás, 
as novas doutrinas, por um caminho ou outro, terminavam 
reconduzindo àquela última instância: Deus. Já na Grã-Bretanha, 
as escolas empiristas tendiam a subjetivar o conhecimento 
privilegiando a experiência adquirida individualmente por meio 
das sensações, relativizando muito do que se tinha por “verdades 
absolutas”. Seu efeito, a este respeito, em suas linhas gerais, não 
divergirá tanto daquilo a que chegam os céticos: de que nossos 
saberes são sempre parciais e jamais definitivos, nascidos de 
conhecimentos individuais acerca de coisas individuais. 

Enquanto isso, o protestantismo crescente, em especial 
entre britânicos e germânicos, já defensor do individualismo e do 
mérito pessoal desde a Reforma, colocava em jogo o problema da 
fé universal centralizada, advogando a autonomia do indivíduo 
na leitura e interpretação das Escrituras, solapando os cânones 
estabelecidos pelo papado nos Concílios conduzidos oligarqui-
camente. Daí surge a campanha pela alfabetização da plebe e 
a decadência do latim em benefício das línguas vernáculas. 
Descartes na França, católico, Bacon na Inglaterra, rosacru-
ciano, seriam os primeiros grandes defensores da liberdade 
de pensar por si mesmo contra o autoritarismo dogmático das 
escolas e tradições, chegando ambos a cometer o ato nada usual 
de escrever e publicar livros de Filosofia em francês e inglês, 
respectivamente. Junto a isto surgirá algo inaudito: um “público 
leitor” não especializado. O mesmo protestantismo, adotado por 
Locke, também formula as bases teóricas para a meritocracia 
em defesa dos interesses comerciais da burguesia que consti-
tuía a emergente classe média – assim chamada atualmente –, 
gente distanciada da nobreza que, no entanto, enriquecera e se 
educara em universidades graças ao trabalho e que encontrava 
nele, fonte objetiva de reconhecimento de mérito, a única via 
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legítima de ascensão social e lastro da propriedade. Na origem, 
“burgueses” eram os habitantes da cidade – burgo –, ao mesmo 
tempo separados da corte, do clero e do campo, sendo que a 
palavra “bourgeois” passaria a ter acepções muito depreciativas 
tais como “os medianos, medíocres, grosseiros” segundo a forma 
como os via a elite aristocrática. Com o tempo, cultura e riqueza 
passam a fazer mais diferença do que o sangue ou o berço. Daí 
mesmo surge o material para o célebre livro de Weber sobre A 
ética protestante e o espírito do capitalismo. 

Toda essa agitação ideológica se refletia imediatamente nas 
doutrinas sobre o Estado, que em breve seriam unânimes com 
relação a temas como direitos humanos, superioridade da demo-
cracia e caráter privado das crenças religiosas. O final da história 
é conhecido de todos: as revoluções burguesas, trazendo consigo 
a instituição de Estados laicos e a promessa de educação para 
todos; paralelamente, a velocíssima proliferação de igrejas, pois 
a cada indivíduo é permitida uma interpretação e a constituição 
de um novo culto comunitário baseado nos “novos” princípios. 

Quando vem à luz a obra de Rousseau, em pleno século 
XVIII, temos um mundo de desigualdades sociais criadas pelo 
homem, a esta altura fundadas em uma antropologia que ele 
considerava profundamente equivocada desde a raiz. Nessas 
novas sociedades políticas, a teocracia europeia é enviada para 
o exílio definitivo e as liberdades de culto e de crença são fei-
tas descer pelas gargantas dos cidadãos apaziguados, não mais 
podendo determinar os negócios públicos e devendo se expressar 
em comunidades menores cujas atividades se viam protegidas 
pelo paliativo direito à livre associação. Hoje costumamos estar 
tão convictos da legitimidade e justiça dessa “nova ordem” que 
sequer soa estranho, mediante este quadro, que o fundamenta-
lismo terrorista nos pareça total “falta de (amor à) humanidade”, 
pois, afinal, o preço da liberdade de consciência religiosa parece 
justo: guardar sua defesa e difusão para quem esteja receptivo 
a ela. Trata-se do “limite da liberdade do outro”, do “amor ao 
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semelhante”, ou fraternidade como respeito mútuo, ideias nasci-
das do trauma deixado pela barbárie das perseguições religiosas 
no Ocidente “esclarecido” e invasões ao Oriente sob duvidosos 
pretextos. O Estado, como defendera Locke no final do século 
anterior, não pode ter uma religião oficial única, mas a religião 
é necessária para o Estado, devendo não apenas ser permitida, 
mas incentivada. Ou seja, do ponto de vista liberal, o ateísmo de 
Estado, tal como o socialista, é uma aberração na mesma medida 
que o fundamentalismo oriental. Isto significa que Deus tem de 
estar lá, mas que a cada homem seja dado seguir seu próprio 
caminho em sua direção desde que não em contradição aos 
interesses públicos e sem ofender os princípios da democracia. O 
Estado deve ser laico, não ateu. O conjunto desses fatores se insere 
no contexto do que chamamos Humanismo, incluindo tudo o 
mais pelo que se advoga a “dignidade humana” e sua igualdade 
perante Deus, de certo modo “reproduzida” pelo Direito segundo 
a noção de isonomia.

Penso que era, sobretudo, a isso que Nietzsche se referia 
ou no que se inspirara para a formulação da sentença “Deus 
está morto!”, morte cujo sangue manchava as mãos dos mais 
piedosos cristãos racionalistas que, como Kant, o mais elo-
quente entre eles, defendiam ser possível encontrar na pura e 
simples razão os fundamentos da moral e toda eticidade. Nas 
palavras do piedoso Kant podemos ler, com toda a clareza, na 
segunda seção do “Cânone da razão pura” (A 819/B 847): “Por 
mais longe que a razão prática tenha o direito de nos conduzir, 
não consideramos as ações obrigatórias por serem mandamentos de 
Deus; pelo contrário, considerá-las-emos mandamentos divinos porque 
nos sentimos interiormente obrigados a elas” (KANT, 2001, p. 648, 
grifo nosso). Na apreciação de Guyer (1998), Kant foi acima de 
tudo o “filósofo da autonomia humana, a visão de que, pelo 
uso de nossa própria razão em seu sentido mais amplo, os 
seres humanos podem descobrir e viver [...] sem assistência 
exterior, sobretudo sem suporte divino”. Locke, antes dele, 
também afirmava que os princípios da democracia (liberdade, 
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igualdade e fraternidade – esta última ainda não explicitada 
por ele), ecoando o otimismo cartesiano, também poderiam 
ser extraídos da simples reflexão sobre a experiência comum, 
pertencendo, neste sentido, ao bom senso comum. Em Hegel, já 
no século XIX, a Santíssima Trindade chega a ser subsumida à 
estrutura tripartite de seu Sistema, cuja síntese recebe o nome 
de Espírito, unidade dialética do Pai e do Filho – a filosofia 
hegeliana é, neste sentido, pentecostal, embora trate da Razão 
Absoluta, não de Deus ele-mesmo como usualmente se conce-
bia; talvez, por isso mesmo, seja potencialmente uma filosofia 
totêmica; é uma religiosidade do Espírito presente que sucede 
a do Filho crucificado e a do Pai ausente.

Dito de outro modo, o projeto moderno de libertação 
do espírito para o esclarecimento tornou Deus dispensável 
enquanto fundamento objetivo, mas, por outro lado, mediante a 
solidão produzida nesse vazio interior, reforçou o sentimento 
de esperança subjetiva quanto a sua existência e suas promessas. 
Assim, à teocracia sucederam a Física, a democracia, a razão 
pura prática – e também: o sentido hegeliano de História. Por 
fim, o positivismo. As razões que proíbem o homem de afirmar a 
existência de Deus são as mesmas que o proíbem de negá-la, pois não 
se trata mais da qualidade dos argumentos, e sim, agora, do âmbito 
supranatural a que se referem teses desse tipo. Escrevem Adorno e 
Horkheimer em seu “Conceito de Esclarecimento”: 

[...] até mesmo a negação de Deus sucumbe ao juízo sobre a 
metafísica. Para o positivismo que assumiu a magistratura 
da razão esclarecida, extravagar em mundos inteligíveis é 
não apenas proibido, mas é tido como um palavreado sem 
sentido. Ele não precisa – para sorte sua – ser ateu, porque o 
pensamento coisificado não pode sequer colocar a questão. 
De bom grado o censor positivista deixa passar o culto oficial, 
do mesmo modo que a arte, como um domínio particular da 
atividade social nada tendo a ver com o conhecimento; mas a 
negação que se apresenta ela própria com a pretensão de ser 
conhecimento, jamais. [...] Não há nenhum ser no mundo que 
a ciência não possa penetrar, mas o que pode ser penetrado 
pela ciência não é o ser. É o novo, segundo Kant, que o juízo 
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filosófico [sintético] visa e, no entanto, ele não conhece nada 
de novo, porque repete tão-somente o que a razão já colocou 
no objeto (ADORNO; HORKHEIMER, 1997, p. 38). 

Assim, o casamento entre Direito Positivo e Religião é 
celebrado com sucesso, tendo as Ciências como testemunhas. O que 
Nietzsche ainda reconhecia como criação, a metafísica, a religião, 
a arte, obras legítimas do gênio, é posto de lado como expediente 
extravagante. Deus, em sentido estrito, não mais orienta o mundo, 
apenas consola o indivíduo solitário abandonado em um mundo 
que lhe é pintado por muitos filósofos como mera representação, 
como um espetáculo teatral sem garantias comuns de um final 
feliz e cuja encenação se desenvolve no palco inteligível de nossa 
consciência. “A vida é sonho”, conforme anuncia a tragédia de 
Calderón de la Barca tantas vezes referida por Schopenhauer. As 
relações de causa e efeito, terá dito Hume no século XVIII, graças 
às quais se pode dar sentido objetivo ao mundo, são meros objetos 
de crença. Eis o contexto em que Kant escreve sua Fundamentação 
da metafísica dos costumes no intuito de demonstrar a possibilidade 
da liberdade do ser racional – eis, ademais, o coroamento do 
chamado “antropocentrismo”, da incerteza sobre a realidade 
última do mundo, o sintoma da solidão humana encravada em 
uma individualidade indevassável e sem saída.

Esta seção, que, em vez de digressão, prefiro denominar 
“entreato”, complementa o que já foi dito acima em capítulos 
precedentes (§§9 e 21) no intuito de termos o terreno mais bem 
preparado para a abordagem de algumas teses modernas mais 
afins de nosso tema. Retomando o percurso de onde paramos, a 
distinção entre querer-para-si e querer-para-outro, comecemos 
pelo autor que representa a maior reviravolta no que diz respeito 
ao problema do amor.

§25. Rousseau e a liberdade do coração 
É conhecido o romantismo de Rousseau ao contrastar o 

homem natural e o homem civilizado. Enquanto este último 
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surge com a sociedade, movido por interesses egoístas comuns, o 
primeiro pertence ao estado amoral (ou pré-moral) no qual se guia 
exclusivamente por suas necessidades naturais mais imediatas. 
Nisto se pode reconhecer, do ponto de vista do sentimento, a 
síntese da distinção entre o amor de si, já validado por Agostinho e 
declarado pelos biólogos como instintivo, e o amor-próprio, aquele 
egoísmo que tem em vista a posse e o domínio sobre outrem. Em 
ambos os casos, caracterizando o centro de gravidade de toda a 
filosofia moderna, estamos no âmbito do mundo subjetivo e sua 
interação com o mundo circundante. 

Uma vez se concentrando no agente e sua relação com o 
querer-para-si, é interessante observar que Rousseau, no que 
diz respeito ao homem natural, não opõe egoísmo e altruísmo, 
mas, em vez disso, aprofunda a análise do primeiro esclarecendo 
em que medida ele denota corrupção e em que medida não. Diz 
ele em uma nota ao texto do célebre Discurso sobre a origem e os 
fundamentos da desigualdade entre os homens: 

Não se deve confundir o amor-próprio [amour-propre] com 
o amor de si mesmo [amour de soi-même]; são duas paixões 
bastante diferentes tanto pela sua natureza quanto pelos 
seus efeitos. O amor de si mesmo é um sentimento natural que 
leva todo animal a velar pela própria conservação e que, no homem 
dirigido pela razão e modificado pela piedade [pitié], produz a 
humanidade e a virtude. O amor-próprio não passa de um 
sentimento relativo, fictício e nascido na sociedade, que 
leva cada indivíduo a fazer mais caso de si mesmo do que de 
qualquer outro, que inspira aos homens todos os males que 
mutuamente se causam e que constitui a verdadeira fonte 
da honra. [...] pois cada homem em especial olhando-se a si 
mesmo como [...] o único ser no universo que toma interesse 
por si, [...] torna-se impossível que um sentimento, que vai 
buscar sua fonte em comparações que ele [o homem natural, 
como o animal] não tem capacidade para fazer, possa germinar 
em sua alma (ROUSSEAU, 1997, p. 146-147, n. o, grifo nosso). 

Ou seja, segundo Rousseau, sequer se coloca para o homem 
em estado natural a oposição entre egoísmo e altruísmo, senti-
mentos que só surgem mediante a comparação de si mesmo aos 
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outros. Afinal, trata-se aí da solidão original do chamado “bom 
selvagem”. Se não há lugar para o vício do egoísta amor-próprio, 
tampouco há para a virtude da altruísta compaixão, enraizada 
no puro amor de si original, mas “dirigida pela razão” que 
estende o natural ímpeto de autoconservação ao bem alheio. 
Do mesmo modo que o interesse natural de zelar por si mesmo 
não pode ser moralmente recriminado – por isso, amoral (ou 
pré-moral) –, o estado de isolamento e solidão do homem pré-
civil não o permite levar outros em conta, ou seja, o homem 
não é mau por natureza, mas também não pode ser dito bom 
em sentido rigorosamente moral, até porque ainda não é de 
fato um “animal político”; se é “bom”, o é em razão da pureza 
de seu coração ainda inocente. “Bondade natural” não é nada 
além de inocência.

Assim, egoísmo e altruísmo são desnaturalizados. Também 
o é a família, cujos laços afetivos nascem do convívio e do 
costume; não da natureza, mas da união de interesses dos pais, 
do cuidado dos filhos e do reconhecimento, por parte destes, 
que o amor que lhes é oferecido não é obra da necessidade, 
mas da vontade, sendo, portanto, e justamente por isso, o mais 
livre e moralmente bom. Vimos acima, no capítulo precedente 
(§19), que o homem, uma vez convivendo com outros, compara 
sua própria condição à deles, o que consiste em uma operação 
racional, faculdade capaz de medir e julgar aquilo que mede. 
Nessa comparação, o amor de si pode se refletir no temor pelo 
sofrimento do outro, inspirando compaixão, pois não queremos 
o mal do outro assim como não queremos nosso próprio mal. Nisto 
se funda o princípio moral negativo e relativo de não se fazer ao 
outro o que não se quer que seja feito a si. No entanto, ódio e 
inveja também podem nascer dessa comparação, quando, sendo 
impossível estar na posição em que se encontra alguém mais 
feliz, embora querendo-o ardentemente, aquele zelo se retrai 
perante quem não precisa de nós. Desse modo, queremos positi-
vamente para nós mesmos como um direito o que não é nosso de 
fato – eis o amor-próprio como desejo de posse, de tornar seu, 
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de tomar para si, sobrepondo-se ao amor natural a si mesmo, 
que não diz respeito nem considera a mais ninguém, estando 
sempre acompanhado de um sentimento de rebaixamento, de 
humilhação. Por isso escreve Rousseau já nas primeiras páginas 
do quarto livro de seu Emílio: 

O amor a si mesmo, que só a nós diz respeito, satisfaz-se 
quando nossas necessidades estão satisfeitas; mas o amor-
-próprio, que se compara, nunca está satisfeito e não o poderia 
estar, porque tal sentimento, em nos preferindo aos outros, 
exige também que os outros nos prefiram a eles; o que é 
impossível. Eis como as paixões ternas e afetuosas nascem 
do amor a si mesmo, e como as paixões odientas e irascíveis 
nascem do amor-próprio (ROUSSEAU, 1992, p. 236-237). 

No entanto, muitas vezes uma aparente comiseração 
encobre, como bem se sabe, uma mágoa que se contenta inti-
mamente na desgraça alheia e, quando oferece sua ajuda, o 
faz como que querendo ter sua superioridade reconhecida 
pelo mais fraco – não há aí inveja ou ódio pelo outro, mas um 
profundo ódio a si mesmo e uma grande vergonha por não ser 
tão feliz quanto deseja, sentimentos agravados pela consciência 
ou fantasia de que haja pessoas mais felizes.

É no equilíbrio entre os extremos da disposição para o 
autossacrifício e da inclinação para a maldade que, postos lado 
a lado em uma balança, se encontra a noção de justiça: deve-se 
evitar o sofrimento e dispor-se para o bem, de um lado, e, de 
outro, proibir a maldade e favorecer ao máximo a aquisição por 
todos de tudo quanto seja lícito querer, em especial o necessá-
rio para a vida (moradia, alimentação, saúde). Schopenhauer 
confessa a influência recebida de Rousseau nessa questão, 
defendendo que, embora todos os animais, entre os quais se 
inclui o homem, sejam egoístas por natureza, na medida em 
que todos buscam antes de tudo a própria conservação e o 
próprio bem-estar, apenas os humanos podem se compadecer 
ou cometer atos de crueldade, e se isso acontece, não é porque 
o homem seja melhor ou pior, mas porque é dotado de um 
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importante diferencial: a razão – graças a ela, reconhece a si 
mesmo como um “eu” individual distinto de todos os demais 
com os quais pode então se comparar.

Portanto, a primeira coisa a se destacar na doutrina de 
Rousseau é que o amor natural, sempre por si mesmo, é amoral. 
Desse modo, o celebrado amor de si é legitimamente recondu-
zido à Natureza como princípio de autoconservação e, assim, 
tornado algo destituído de valor em si mesmo, embora louvado 
pelo que pode produzir no coração humano. No entanto, sendo 
mero amor de si mesmo, exclusivamente em vista da própria 
sobrevivência e do próprio bem-estar, também não esclarece 
o amor relacional humano cuja essência estamos buscando e 
que, necessariamente, difere também essencialmente do amor 
de si neste caso. Vale observar ainda que, em Rousseau, o amor 
de si é irredutível aos tipos genéricos de amor que vimos até 
agora, a saber, eros, philia e ágape, a não ser àquele erotismo 
mais rudimentar, que não tem em vista sequer a conservação 
da espécie. Tal relação consigo mesmo, enquanto elucidação do 
amor por outro, só faz sentido, até o momento, do ponto de vista 
da caritas, caminho que já não se mostrou muito promissor, 
devendo-se reconhecer, no entanto, que o vínculo entre amor 
de si e compaixão não é aqui de modo algum o mesmo que 
vimos nos filósofos medievais. A compaixão rousseauniana 
não tem nenhum fundamento teológico ou transcendente, 
mas, como seu contrário, é um produto psicológico nascido da 
experiência. A própria vontade é agora remetida à Psicologia, e 
assim permanecerá por muito tempo na Filosofia e para sempre 
no senso comum, o mesmo acontecendo com a noção de valor, 
irmã mais nova da noção de medida, pois o alto e o baixo, o que 
valorizamos e o que desprezamos, são medidos segundo aquilo 
que queremos ou não queremos para nós mesmos. 

Por sua vez, veríamos assim recair todo amor pelo outro no 
domínio da moral? De fato, Rousseau é um moralista, e cristão, 
mas, ao mesmo tempo, um crítico severo dos convencionalismos 
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de sua época, bem como das próprias bases do Iluminismo. Há 
que se separar, antes de mais, a Psicologia da Política. O bem 
social deve ser buscado racionalmente nos bons sentimentos 
inspirados na natureza, naquilo que nos faz querermos a igual-
dade, não a diferença, e a associação, não a rivalidade. Trata-se, 
contudo, de uma questão delicada, pois essa igualdade não 
pode ser obtida a qualquer custo, segundo o ódio, por exemplo, 
assim como as diferenças a serem combatidas são aquelas que 
separam os homens submetendo os fracos aos fortes como em um 
regime de escravidão, não aquelas que podem e devem mantê-los 
unidos na perseguição cooperativa dos interesses públicos, tal 
como quer o espírito democrático. Aqui, a Psicologia oferece 
à Política uma orientação acerca de que sentimentos devem 
fundar uma vida social não competitiva, mas a Política, como 
disse, baseia-se na razoabilidade das ações corporificada em 
leis. Trata-se da esfera pública de nossas relações. Tal Psicologia, 
porém, deve reconhecer a legitimidade de uma esfera privada – 
isto consistindo em uma novidade tipicamente moderna. Nesse 
sentido, a doutrina de Rousseau não há de recolher o amor do 
outro sob a direção exclusiva da razão modificada pela piedade, 
ou seja, restringi-lo às virtudes despersonalizadas do intelecto 
e da fé, enredado em avaliações comparativas que mensuram 
pragmaticamente interesses e benefícios, mas, romanticamente, 
o amor deve sempre dizer respeito ao coração, ou seja, apoiar-se 
na psicologia geral dos afetos. Caso contrário, o amor pessoal 
permaneceria deixado à parte, submetido o interesse particular 
inteiramente a um Estado teocrático ou despótico, coisa que, 
a essa altura da história ocidental, não era mais admissível. 

Em resumo, para Rousseau, o amor de si pertence ao 
âmbito da natureza, independendo de nossa vontade; egoísmo 
e altruísmo, ou querer-para-si e querer-para-outro, enquanto 
vício e virtude, pertencem aos domínios da moral racional e do 
dever, que já disse não ser nosso tema central aqui; o amor dos 
amantes, porém, diz respeito à liberdade do coração de cada 
indivíduo. Lemos então Eduardo dizer a Clara, na segunda carta 
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da segunda parte do romance epistolar Júlia, ou a nova Heloísa, 
de Rousseau (1772, Vol. I, p. 272-273): 

O laço conjugal não é o mais livre e o mais sagrado dos com-
promissos? Sim, todas as leis que o subjugam são injustas, 
todos os pais que ousam formá-lo ou rompê-lo são tiranos. 
Esse casto nó da natureza não está submetido nem ao poder 
soberano, nem à autoridade paterna, mas somente à vontade 
do pai comum que sabe comandar os corações, e que, orde-
nando-lhes que se unam, os pode obrigar a se amarem. [...] 
Que a classe se regule pelo mérito, e a união dos corações por 
sua escolha, eis a verdadeira ordem social. 

Isso se opõe drasticamente ao que escrevera Platão na 
República, em cujo plano se prevê a intervenção direta do Estado 
nas uniões, ao mesmo tempo em que vemos Rousseau remeter 
a livre eleição do amado a uma espécie de “comando” divino, 
coisa que se tornaria senso comum, mas que, então, não deixa 
de surpreender. Fazer interferir a lei nas liberdades do coração 
inspirado por Deus é uma perturbação da própria ordem civil 
que se julga preservar por estes meios. De todo modo, a proposta 
de Rousseau, claramente anticonvencionalista, não pode ser 
reduzida, como é evidente, ao espírito religioso, tampouco, 
como fazem alguns, a um naturalismo estrito – deste último 
caso, o melhor exemplo será Sade (ver abaixo, §27).

Que o amor nada tem a ver com mérito, eu já disse, e sei 
que deverei repetir, explicando-me melhor quando chegar o 
momento. Mas, por outro lado, também já pus em dúvida mais 
acima a nova ideologia que estima o amor como livre escolha, 
tornando-se à primeira vista insuficiente a distinção feita por 
Rousseau. Em verdade, me parece difícil falar em “escolhas do 
coração”, se não como evidente metáfora, mas também não é 
este o objeto de minha crítica, e sim a opinião de que o amor 
tenha algo a ver com razões em sentido estrito, algo pelo que 
se possa argumentar. Estou certo de que Rousseau concordaria 
comigo nisto, por pelo menos dois motivos. Primeiro, porque a 
metáfora “escolha do coração”, também utilizada no futuro por 
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Schopenhauer, igualmente criticando a pretensão dos pais e da 
sociedade em reprimir o amor, indica precisamente que não se 
trata de uma decisão pensada, refletida, mas sentida, algo que 
se sabe e não se pensa – suas “razões” são desconhecidas pela 
razão, diz a famosa máxima, sem falar que jamais se pensa no 
que já se sabe. Lemos mais adiante no romance de Rousseau 
(1772, Vol. I, p. 416-417), na vigésima-segunda carta, dirigida à 
protagonista: “é um milagre o amor; mais ele ultrapassa minha 
razão, mais encanta meu coração, e um dos prazeres que ele 
me dá é o de nada compreender”. Qualquer “razão para amar” 
(ou para deixar de amar) não passará de suposição posterior, 
às vezes denunciando autodesconfiança, às vezes buscando 
aprovação alheia, ou mesmo autoaprovação. Isto não exclui, 
todavia, a possibilidade de termos razões para nos unirmos ou 
nos afastarmos do que amamos ou não amamos – contudo, isso 
diz respeito apenas à possibilidade de seguir ou não o que “manda” 
o coração, não ao que ele “quer”, pois não se pode mandar nem na 
própria vontade nem na vontade alheia, apenas exercer alguma 
influência naquilo que lhe serve de motivo. Segundo, porque se 
pode argumentar com homens, não com Deus ou a Natureza, 
fato que mesmo um ateu deve forçosamente admitir. Ademais, 
enquanto “pai comum”, Deus e sua vontade, sua lei e sua ordem, 
tem relação analógica com a Pátria e vontade geral, a lei e a 
ordem expressas pelo Poder Soberano nos Estados, de modo que 
a nenhum outro pai é dado insurgir-se contra o que decidira 
o pai maior, que é também o seu. Igualmente, em qualquer 
sociedade organizada, não é dado a nenhum pai exercer sobre 
os filhos um poder que contrarie as leis comuns. Por fim, em 
sua superioridade, ao pai comum jamais seria cabível proibir 
o amor a alguém, como a teologia tradicional parece sugerir 
em determinadas condições.

Mas o fato é que as palavras de Rousseau foram recebidas 
de maneira bastante distorcida na mesma proporção em que 
se tornaram extremamente influentes no sentido de que hoje 
tenhamos, por exemplo, amplo debate político e social acerca do 
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reconhecimento de uniões homossexuais, seja no Direito, seja na 
Religião. Neste campo, a sociedade vem conquistando grandes 
vitórias ao longo dos últimos anos, desde que foi celebrado o 
primeiro casamento entre pessoas do mesmo gênero. Contudo, 
quando digo que as palavras de Rousseau foram recebidas de 
modo distorcido, quero dizer: a “liberdade do coração” foi 
entendida muito equivocadamente como “liberdade de arbí-
trio”, que nada tem a ver com ela, tendo como efeito colateral 
a visível confusão entre o privado e o público – se isso promove 
incontestáveis avanços na vida política, tal avanço não deve 
ocorrer à custa de um obscurecimento acerca da natureza da 
liberdade de amar, cujas consequências não me parecem nada 
desejáveis. Afinal, amor nada tem a ver com política, não apenas 
no sentido de que as leis “não devam regulá-lo”, mas no sentido 
mais forte de que a Política e o Direito não têm legítima jurisdição 
sobre o amor, a não ser de modo negativo – i.e., impedindo que a 
sociedade ou o poder o impeçam de se manifestar –, pelo simples 
fato de que o amor não é nada de público, nem de social – talvez, 
sequer seja “assunto privado” no sentido usual da expressão.

De todo modo, e assim pretendo esclarecer minhas últi-
mas palavras, a fim de se evitar ou mesmo impedir que a lei 
interferisse nas “escolhas do coração”, estabeleceu-se no último 
meio século, sob o slogan das liberdades sexuais (!), ou seja, liber-
dade para a obtenção de prazer físico, uma série de argumentos 
legalizadores daquilo que, para Rousseau, não cabe a nenhum 
homem deliberar ou normalizar, mas livremente viver. Dito breve 
e provisoriamente – até porque este último assunto, por demais 
complexo e intrincado, deverá nos ocupar em outra ocasião –, lei 
e razão permaneceram determinando o que se pode ou não sentir, 
só que, agora, em suposto benefício dos corações, cabendo-nos 
refletir cuidadosamente sobre até que ponto é isso o que de fato 
se dá e se pretende. Embora se trate de um fenômeno visível 
apenas em contextos não democráticos, o fundamento da ordem 
civil permanece tirano, dando maquiavelicamente ao povo o 
que ele deseja, em doses homeopáticas, no intuito de que não se 
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insurja, mas, pelo contrário, continue encontrando no diálogo 
e no Direito seu único caminho e sua única proteção; enquanto 
isso, os opositores vão sendo paulatinamente convertidos em 
minoria pela via da “naturalização” das “novas opiniões” sob 
um véu de tolerância por trás do qual jamais deixa de agir 
alguma espécie de censura, ora sobre uma parte, ora sobre outra. 
(Aliás, abrindo um parêntese, é notável a atualidade do que diz 
Hegel (1995, p. 269) acerca do Império Romano com relação às 
consequências funestas da “determinação dos indivíduos como 
pessoas” por uma igualdade abstrata produzida juridicamente 
segundo um “direito privado sem vida”, graças ao qual se tem 
um “imperador que dominava, mas não governava”, de um lado, 
e, de outro, indivíduos “subjugados pela fatalidade, buscando 
unicamente atingir um estado de indiferença em relação à 
vida, procurando-a na liberdade de pensamento ou no prazer 
sensível imediato”).

Como isto é feito? Segundo Arendt (2005, p. 61), no mundo 
público “só é tolerado o que é tido como relevante, digno de ser 
visto e ouvido, de sorte que o irrelevante se torna automati-
camente assunto privado”. Mas, como diz ela logo em seguida, 
aquilo “que a esfera pública considera irrelevante pode ter um 
encanto tão extraordinário e contagiante que todo um povo pode 
adotá-lo como modo de vida, sem com isso alterar-lhe o caráter 
essencialmente privado”. Assim é que, valendo-nos das palavras 
de Hegel no mesmo lugar, “o organismo estatal desagregou-se 
nos átomos da vida privada”, propiciando o “apodrecimento 
da vida política”. Para esse fenômeno, complementarão diver-
sos pensadores da cultura, a mídia contribui imensamente, 
formando não necessariamente novas opiniões, mas dando 
relevo, importância, àquilo que é “popular”, uniformizando opi-
niões, valores e gostos. “A modernidade acena com a promessa 
de alargamento da liberdade e da autonomia e, no entanto”, 
diz Adverse (2010, p. 146) apoiando-se em Foucault, “podemos 
nela identificar um espantoso crescimento das tecnologias de 
poder (disciplinar, governamental) e de controle que abalam 
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seriamente seu projeto de emancipação”. “A homogeneidade”, 
prossegue Adverse, 

concerne ao que Foucault denomina “conjuntos práticos” 
dos quais são destacadas a vertente tecnológica e a vertente 
estratégica. Por um lado, estão em questão as “formas de 
racionalidade” que orientam as técnicas políticas; de outro, 
a liberdade com a qual agem aqueles que se encontram sub-
metidos a esses sistemas práticos (ADVERSE, 2010, p. 147). 

Assim, os discursos que circulam na esfera pública são 
discursos privados orientados por uma impessoalidade buro-
cratizada em si mesma indiferente – o “interesse público” –, 
sem que (e muitas vezes impedindo que) um autêntico debate 
político tenha vida e lugar como expressão de um pensamento 
autônomo e legítimo. Quando o hedonismo prevalece, torna-se 
muito mais fácil a sedução midiática pelas vias do entreteni-
mento banal como ferramenta de um poder que não emana de 
ninguém em particular como um “chefe de governo”; antes, 
forma subjetividades.

Que essas “novas opiniões”, bem como qualquer “fenô-
meno popular”, exigem de nós bastante cuidado quando se 
trata do problema do amor fica muito claro nas palavras de 
Jung (2005, p. 23-24) no §231 de seu Psicologia em transição: 

Só se poderia pensar em amor livre se todas as pessoas rea-
lizassem elevados feitos morais. Mas a ideia de amor livre 
não foi inventada com esse objetivo, e sim para deixar algo 
difícil parecer fácil. [...] Todo amor verdadeiro profundo é um 
sacrifício. Sacrificamos nossas possibilidades, ou melhor, a 
ilusão de nossas possibilidades. Quando não há esse sacrifício, 
nossas ilusões impedirão o surgimento do sentimento pro-
fundo e responsável, mas com isso também somos privados 
da possibilidade do amor verdadeiro. 

É claro que o sacrifício a que se refere Jung não é o da 
abnegação – já lemos acima (§3) o que ele dizia das fantasias de 
fusão, ou “participação mística”, como preferia chamar –, mas, 
segundo suas próprias palavras, o sacrifício de nossas (ilusões 
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de) possibilidades, ou seja, do que pensamos que poderíamos 
fazer ou ter feito se não nos tivéssemos ligado a outra pessoa. 

Toda “escolha” envolve este dilema: ao optarmos por 
algo, deixamos todo o resto de lado, e isto que é presentemente 
deixado há de ser sempre e para sempre irrecuperável, pois o 
tempo leva tudo atrás de si como em uma sucção a vácuo e jamais 
o faz retornar; o que quer que eventualmente se “recupere” 
jamais será o mesmo, jamais se poderá viver algo hoje ou amanhã 
como supostamente se poderia ter vivido outrora, seja para o 
bem, seja para o mal. Às vezes, o passar do tempo possibilita o 
melhor, pelo amadurecimento das partes envolvidas ou até pela 
melhoria em suas condições materiais – por que não?! –; às vezes, 
não, quando algo teria dado seus melhores frutos justamente 
por sua imaturidade e carência – o que é certo, porém, é apenas 
isto: jamais se saberá! Não se sacrificar significa, portanto, 
por temor da perda de alguma “oportunidade”, nada deixar 
de lado ou nada deixar escapar quando supostamente se está 
ligado a alguém no amor, ou seja, não deixarmos nossos planos, 
interesses e compromissos, não importa o quanto conflitem com 
nosso amor – pelo contrário, quer-se aí, como disse Rousseau, 
citado acima, que o outro, nos amando, prefira a nós (e nossos 
planos) a si mesmo (e seus próprios planos). Para a maioria 
das pessoas, em sua ânsia de domínio, que em muito costuma 
superar seu desejo de amor, a realização de tal fantasia consiste 
mesmo em “prova de amor”, mas já vimos também alguma 
coisa do quanto a dedicação pode ser nociva a quem se dedica 
– como, então, exigir do “amado” que se dedique de corpo e 
alma, exclusivamente a nós, seus “amantes”, se isto lhe é nocivo? 
Isto sequer parece algo próprio a quem ame. Sendo também 
impossível que o outro queira naturalmente mais a nós do que 
si, conforme constata Rousseau, por mais que tente – há muito 
disto por aí, é verdade –, tais relacionamentos que envolvem 
tudo para um e nada para outro, senão migalhas e restos, estão 
fadados ao fracasso sempre que o convencionalismo não for 
suficientemente forte – acaso possa sê-lo! –, de modo que torno 
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a repetir: a prioridade do querer-ser-amado em relação ao amar 
é, por si só, destrutiva e, por conseguinte, o amor profundo 
e verdadeiro, conclui Jung, simplesmente não acontece nesses 
termos, senão ilusória e superficialmente. Assim, prossegue 
Jung (2005, p. 24) afirmando que 

o amor só revela seus maiores segredos e milagres àquele 
capaz de uma doação incondicional e de fidelidade de senti-
mentos. Como esse esforço é muito grande, só alguns poucos 
mortais podem vangloriar-se de tê-lo realizado. Porém, como 
o amor mais fiel e o que se doa ao máximo é sempre o mais 
belo, nunca se deveria procurar o que pudesse facilitá-lo. 

Eis outras ideias em geral muito mal interpretadas, mas 
que agora, diante dos esclarecimentos que se acabou de dar, 
recebem um sentido mais favorável e revelador. Ora, o desespero 
do amor e a acusação contra o casamento derivam também 
desse mal-entendido e da incapacidade geral para se aceitar a 
raridade das uniões bem-sucedidas. “Doação incondicional” não 
é submissão; “fidelidade” não se resume a não mentir, enganar 
ou trair, sendo por isso que seguir máximas sobre dedicação e 
lealdade de modo algum salvam casamentos. O que se doa incon-
dicionalmente é a presença, fiel ao compromisso assumido com 
quem se ama de estar junto dele sem qualquer outro interesse 
que leve à sua escravização a nós ou a que ele se perca de si mesmo. A 
falha nessa compreensão não produz tantas falências conjugais 
quanto melancolia. Conforme também dito por Jung, e já citado, 
o casamento é a mais crucial das experiências, e agora se pode 
compreender perfeitamente por que: a raridade de seu real 
sucesso se deve à maior das dificuldades psíquicas, qual seja, 
que duas pessoas permaneçam sendo elas mesmas sem jamais 
uma submeter a outra a si ou, pelo contrário, negligenciá-la. Eis 
a dificuldade que, no que concerne ao amor, consiste no “grande 
feito moral”. Eis o que, por sua vez, se procura evitar e facilitar 
quando o “amor livre” exprime antes de tudo o desejo egoísta 
de satisfação do próprio querer, poder unir-se com quem bem 
entender e se bem entender, quando é mero amor-próprio, coisa 
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quase inevitável no contexto de uma cultura individualista e 
hedonista. Aliás, que quer o amor com as leis ou com a opinião 
pública? Eis a grande resposta romântica: coisa alguma!

E assim nos vemos de volta ao problema político da afir-
mação do privado sobre o público ou ainda da repressão e 
condicionamento daquele por este, tema muito caro a Freud. 
Na verdade, público e privado são duas forças contrárias que, 
juntas, geram a tensão característica da engrenagem que hoje 
em dia tece o véu político que nos cobre a todos (despercebida-
mente enquanto ainda nos consideramos capazes de ver a luz 
do dia atravessando seus furos). Para Arendt (2005, p. 48-49), 
que, conforme antecipado no capítulo anterior (§13), se debruça 
como ninguém sobre as modificações modernas no status da 
vida privada, Rousseau foi o “primeiro eloquente explorador da 
intimidade”, descobrindo-a “mediante uma rebelião [...] contra 
a insuportável perversão do coração humano pela sociedade, 
contra a intrusão desta última numa região recôndita do homem 
que, até então, não necessitara de qualquer tipo de proteção 
especial”. Diz ela em seguida que, embora tenha sido uma des-
coberta autêntica, tal reação contra a sociedade, tal rebelião 
do coração, terminou gerando no indivíduo moderno “sua 
incapacidade de sentir-se à vontade na sociedade ou de viver 
completamente fora dela”, bem como a “constante mutação” de 
seus estados de espírito “e o radical subjetivismo de sua vida 
emocional”. Esses fatores, diria eu, certamente, não constituem 
apenas um problema “político” ou “cultural”, mas uma ameaça 
ao próprio amor que se pretendia, por esse meio, proteger. 
Afinal, nas palavras de Aguiar (2010, p. 137), aquela rebelião a 
que Arendt se referia “é uma fuga ao processo de massificação 
cujo preço é a privação dos outros de nosso raio existencial”, 
“sinal do enfraquecimento da capacidade das pessoas de se 
relacionarem com os outros a partir de interesses comuns, isto 
é, não centradas em si mesmas”. 
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De qualquer modo, que Deus inspire o amor entre indi-
víduos em virtude de si mesmos, que em seu nome – seja por 
metáfora, seja por fé convicta – se exija a proteção desse amor, é 
a mais notável e revolucionária contribuição de Rousseau para 
nossa compreensão e reabilitação do amor humano. Aliás, que 
esse “comando divino” não é para ser lido literalmente, fica claro 
pelo simples fato de que, se o fosse, não haveria real escolha, 
tampouco liberdade, menos ainda a maior liberdade, sendo 
tal ordem algo equivalente a uma predeterminação natural e, 
portanto, alheia a toda vontade e destituída de qualquer valor. 
Por esta razão não considero Rousseau um estrito “naturalista”, 
pois seu pensamento ultrapassa os rígidos limites do dualismo 
entre natureza e cultura, tal como afirmei que um pensamento 
sobre o amor deveria fazer (v. acima, §9). Porém, não podemos 
negligenciar o que a má recepção desse ensinamento trouxe de 
nocivo para a posteridade, chegando mesmo, à parte as fantasias 
românticas de “predestinação”, a comprometer a qualidade do 
legado rousseauniano. Por isso mesmo, muito haverá que se 
refletir acerca desse “coração” e da insondável espontaneidade 
de “escolha”, inspiradora do paradoxal sentimento de “haver 
sido feito ou nascido para o outro”. Tais metáforas podem ser 
tomadas como as primeiras tentativas de se reconhecer no 
amor humano – sob a imagem recorrente do “primeiro e único 
amor” – uma de suas características mais próprias e específicas: 
ser sempre dirigido a uma singularidade. Por outro, o paradoxo 
de uma “escolha” que exprime o “ter nascido feito para outro” 
exprime os limites daquela dicotomia natureza-cultura. Por 
enquanto, basta reconhecer, como a própria Arendt reconhece, 
a autenticidade dessa proposta romântica. Quanto à insonda-
bilidade das causas, então remetidas à “ação divina” sobre os 
corações, encerremos esta seção com as palavras de Jung no §330 
de O desenvolvimento da personalidade, tão afins das de Rousseau: 

Se não foi a razão ou a astúcia, ou o assim chamado amor 
solícito dos pais que arranjou o casamento dos filhos, e se o 
instinto primitivo das crianças não foi mutilado pela educação 
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errônea nem pela influência secreta de complexos paternos 
reprimidos e negligenciados, a escolha do parceiro ocorre 
normalmente por motivos inconscientes, instintivos. [...] 
o retorno àquele estado inicial de inconsciência e unidade 
sem consciência é como um retorno à infância (daí os gestos 
infantis dos enamorados)” (JUNG, 2005, p. 46-47). 

Do ponto de vista material rousseauniano, esse “estado 
inicial de inconsciência e unidade sem consciência” a que se 
refere Jung poderia equivaler à condição do “bom selvagem” 
dotado apenas do amor de si. Quanto ao “retorno à infância 
[...] dos enamorados”, quiçá poderíamos encontrar o próprio 
espelhamento das figuras de Eros e Psyché na terra. Que há 
nisso de “escolha”?!... Nada de razão; nada mesmo de “senti-
mento” – apenas o existencialmente essencial: que por aquilo 
só, o “escolhido”, deixa-se todo o resto... e vive-se seu dilema.

§26. Spinoza e a correção intelectual do amor 
Dada a peculiaridade do que se apresenta neste capítulo – 

isto é, a imensa diversidade de imagens do amor como princípio 
de vícios e virtudes, diversidade esta bastante própria a um 
período relativamente curto, porém repleto de grandes mudan-
ças no Ocidente –, uma sequência cronológica na exposição e 
nos comentários acerca das doutrinas sobre o amor, ao que me 
parece, não faria muito sentido agora. Se há pouco foi delineado 
um perfil bastante genérico da Era Moderna, tomando-se por 
base a noção de “Iluminismo”, estimo que tenha servido como 
apoio bastante para que, agora, sigamos um outro fio que não 
o de uma sempre grosseira “linha do tempo”. Afinal, o que se 
poderia chamar de “espírito moderno” não me parece algo tão 
coeso quanto o que se denominaria “espírito antigo”, “espírito 
medieval”. Em verdade, são divisões bastante arbitrárias, sempre 
estabelecidas por uma historiografia posterior... Mas o que é 
mais importante dizer, sobretudo a quem eventualmente se 
levante em nome e em defesa da diversidade e complexidade 
dos mundos antigo e medieval, consiste em que um dos traços 
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mais marcantes da Modernidade é o anseio de liberdade, se 
não de independência. Isto se revela na crítica das tradições 
e das autoridades, nos projetos humanísticos em geral, na 
centralidade do sujeito e sua vontade nas mais diversas cor-
rentes de pensamento, no próprio surgimento da figura do 
“livre-pensador” par a par com a do “revolucionário”. Quando, 
antes, se poderia pensar em anarquismo ou ateísmo? Quando, 
antes, se poderia pensar no autogoverno sem governantes ou 
em um povo sem senhor ou em uma consciência moral não 
compartilhada por intermédio de um deus? 

Ao contrário, os capítulos anteriores permitem vislumbrar 
que o caminho trilhado pelas doutrinas antigas e medievais, com 
toda sua diversidade, em suas atitudes ora mais extremadas, ora 
mais moderadas, ora mais espiritualistas, ora mais fisicalistas, 
apresenta um conjunto mais harmonioso – talvez pelo fato de 
não haver tamanha divergência quanto ao sentido último dos 
valores ali perseguidos. Trata-se de algo difícil de exprimir 
em poucas linhas, como exige uma simples introdução ou uma 
breve justificativa... É como se a expansão do mundo “letrado”, 
do número de mestres e de discípulos, de línguas e nações – da 
Europa, se preferir! –, trouxessem consigo uma multiplicação 
dos matizes originais, refletindo a crescente fragmentação de 
certo número de povos em incontáveis indivíduos. Por isso, às 
vezes se torna muito difícil dizer o que dois pensadores têm em 
comum, até onde, e a partir de que ponto se opõe. Quanto mais 
cores temos diante de nós, mais difícil se torna discerni-las, não 
sendo à toa que, quanto mais se explica o mundo, em mais e 
maiores detalhes, profundidades e extensões, mais complicado 
e misterioso ele fica – como no caso das cores, nada surge de 
novo que já não estivesse sempre lá; apenas nossos olhos pas-
sam a distinguir de maneira mais sutil. Sendo assim, melhor 
parece destacar aspectos relevantes de diferentes pensadores 
e submetê-los ao contraste, atitude que, certamente, não pode 
estar sujeita a nenhuma “linha do tempo”.
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Esta opção “metodológica” nos faz retornar um século 
desde Rousseau, mais precisamente até Spinoza. Seguindo 
o espírito cartesiano – que considero libertário –, Spinoza 
tece ousadas críticas às instituições humanas em nome da 
liberdade (cujo conceito, diga-se de passagem, é interpretado 
de diferentes maneiras por cada pensador). Sua trajetória e 
destino não deixariam de carregar o peso de tal iniciativa 
que não poupava nem governo, nem religião, ganhando uma 
coloração que posteriormente poderia ser dita “revolucioná-
ria”. Acontece, porém, que essa reviravolta proposta para o 
pensamento humano era ao mesmo tempo tão conservadora 
em sua forma que poderia ser mais bem anunciada, como o 
próprio Spinoza o faz, como correção. Não se pode dizer que 
Spinoza inspire menos revoluções do que Rousseau, mas não 
serão jamais do coração, e sim, do intelecto – quero dizer que: 
já vimos bastante o quão antiga é a pretensão de “corrigir”, 
“reformar”, “adequar” o intelecto... Eis o contraste posto à plena 
luz, em toda sua equivocidade! Desse modo, parece-me que 
Spinoza se situa melhor nesta parte do livro, após Rousseau, 
que tematicamente se vincula ainda a Tomás de Aquino pela 
questão do querer-para-si/querer-para-outro e pelo sentimento 
do divino em nós, do que se o precedesse na ordem expositiva 
enquanto crítico das instituições e da dogmática religiosa, 
especialmente no que diz respeito à Graça e à Providência. 
Trata-se de espíritos “libertários” de natureza muito distinta. 
Além disso, em Spinoza se reconhece a radicalização de um 
racionalismo sobre o qual ainda teremos mais o que considerar 
na sequência, movimento no qual Rousseau é um caso à parte 
e por isso tratado antes e em separado.

Abrir a Ética de Spinoza sem maiores informações sobre 
seu autor e o fundo de seu pensamento pode ser bastante deses-
timulante. Não tanto por seu volume quanto pelo seu método 
expositivo, que faz jus a seu estranho subtítulo: “demonstrada à 
maneira dos geômetras”. Para entender como é possível demons-
trar geometricamente princípios de Ética é necessário saber do que 
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se trata. Chauí (2006), ao explicá-lo, relaciona o modo dinâmico 
de construção de figuras à própria concepção que Spinoza tem 
de Natureza, vista como o desdobramento de Deus em todas as 
coisas que existem, que são modos de realização, de efetivação 
do próprio Deus na Natureza e como Natureza. Graças a essa 
teoria, Spinoza é chamado de “panteísta”, pois, afinal, tudo é 
Deus ou, melhor dizendo, se reduz em última instância ao que 
ele é, o tem como substância. 

O mal, a morte e coisas desse tipo sempre deixaram a 
maioria dos filósofos muito precavidos contra o panteísmo, mas 
os platônicos e neoplatônicos buscaram várias saídas originais 
para esse impasse, apelando, por exemplo, como já vimos, para o 
caráter deficitário de nossa natureza. Quanto a Spinoza, tratando 
daquilo que mais nos interessa aqui, temos a proposta de uma 
“filosofia da alegria” segundo a qual sua Ética exige de nós um 
saber racional adequado à Natureza a fim de que evitemos as tris-
tezas e melancolias que, em verdade, apenas ideias inadequadas 
da imaginação provocariam. Proposta similar, de todo modo, 
também pode ser encontrada na maioria dos filósofos antigos, 
incluindo estoicos e epicuristas, ambos dedicados à questão da 
felicidade, uma solitária e desesperançosa felicidade. Em poucas 
palavras, para Spinoza, a alegria depende do adequado conhe-
cimento de Deus, onde “adequado”, em latim, significa o que é 
ou tende à igualdade, ou identidade, o que está em conformidade. 
Esta afirmação também, em si mesma, nada tem de novo, mas 
sua “demonstração” não poderia ter sido recebida senão como 
uma terrível transgressão, a ponto de Spinoza ter sofrido per-
seguições e ter tido obras destruídas mesmo nas regiões mais 
tolerantes da Europa. Afinal, suas ideias sobre política eram 
mais alarmantes do que as de Maquiavel no que dizia respeito 
ao papel da religião e ao caráter dos grandes líderes bíblicos, 
como Moisés. Desse modo, sua análise cruamente histórica dos 
escritos sagrados é o sinal de novos tempos, a destruição de 
toda teocracia desde suas raízes mais profundas, de maneira 
que nenhum cristão ou judeu poderia tê-lo em boa conta – eu 
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diria mesmo que Spinoza costuma ser atualmente muito louvado 
graças à matéria de seu pensamento, jamais pela forma que usa 
para exprimi-lo, tampouco pelo racionalismo conservador (tal 
como é conservador todo racionalismo) que parece até passar 
despercebido pelos admiradores.

O ponto de partida filosófico para toda essa transgressão 
é, na verdade, bem simples e, em especial, estritamente lógico, 
nada de “vivido”. Spinoza usa de um rigor imparcial ao tratar 
do conceito de “substância”: aquilo que é absolutamente por si 
mesmo, independente de qualquer relação com o que quer que 
seja, dotado apenas de características essenciais que só podem 
pertencer a ela e a nenhuma outra coisa, pois isso a tornaria 
comparável, similar a outra coisa. Isso significa, no extremo, que 
só pode haver uma substância, e a ela se chama “Deus”, pois Deus 
é justamente uma “substância” única e inigualável. Por isso, o 
monismo de Spinoza é um produto da Lógica, motivo bastante 
para suspeita de não passar de abstração, à parte toda sua 
“objetividade”. Deus, portanto, não pode ter nenhuma relação 
com o mundo ou conosco, a não ser o fato de constituir nossa 
essência, a essência do mundo, a essência da Natureza. Como já 
diziam os antigos místicos, “tudo é um”, “somos uma coisa só”. 
Não há sequer uma “relação de amor” entre Deus e criatura, 
mesmo porque não há criação, mas sim aquela diferenciação de 
Deus em cada coisa; cada coisa se produz a partir de Deus, mas 
não fora dele, e sim nele. Nenhuma ação divina, sequer a de criar, 
pode ser atribuída sem que, com isso, sua essência se altere. Os 
cultos a Deus, as preces, as instituições, as revelações – nada 
valem. Não há a “Divina Providência” tal como comumente 
entendida. O mundo spinozano é essa imanência mecânica em 
que vivemos, porém animado por um Deus imanente a cada 
coisa, e tal conclusão é resultado do rigor lógico com que os 
temas do neoplatonismo são aqui repensados, mantendo-se a 
imagem mística de um círculo cujo sendo se encontra em toda 
parte e, a circunferência, em parte alguma.
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Unindo esse ponto de vista fundamental a suas conse-
quências libertárias, Spinoza vem sendo cada vez mais reve-
renciado ao longo das últimas décadas, um tanto graças a seu 
resgate por Deleuze e a esse vitalismo crítico das superstições 
que tanto atrai os estudiosos de Nietzsche. Parece-me estranho, 
pelo menos à primeira vista, uma filosofia tão desesperançosa, 
se não desesperada, se dizer ou ser dita “alegre”, mesmo porque 
considero muito seca toda sobriedade – toda seriedade é grave 
e, portanto, pesada, soa em tons baixos, tristes –, mas isso talvez 
signifique um íntimo e quase inconsciente reconhecimento 
de que toda forma de lucidez é, em alguma medida, sempre 
melancólica, um humor sombrio. Talvez, mais ainda, isso seja um 
grande atrativo para nietzscheanos, outro melancólico filósofo 
da alegria – uma alegria, porém, muito diferente da spinozana, 
porque trágica, não “geométrica”, desmedida, não matemática. 
Se há algo de trágico em Spinoza que terá despertado interesse 
em Nietzsche, não poderá ser senão o caráter dissolutivo de 
suas ideias, mas nem por isso a fria aspereza spinozana terá 
passado despercebida por Nietzsche.

O “racionalismo absoluto” de Spinoza, conforme classifica 
Chauí, segundo o qual nada há de sobrenatural, de maneira 
que tudo pode ser conhecido adequadamente, consiste em uma 
doutrina profundamente otimista com relação aos poderes de 
nosso raciocínio, uma herança direta de Descartes, a cujo dua-
lismo corpo-alma, aliás, Spinoza se opõe também diretamente 
por meio de seu monismo menos ingênuo. Confesso, porém, que 
a doutrina de Spinoza não me satisfaz, embora não deixe de 
ser instigante sua ambiguidade, que nada tem a ver com falta 
de clareza, pois não é uma ambiguidade do discurso. Não me 
refiro apenas ao conteúdo, que alia esse “racionalismo absoluto” 
a uma “filosofia da alegria” que deve decorrer das demons-
trações, muito embora haja no fundo disso, a meu ver, aquela 
ambiguidade entre a melancolia de um pensador que tanto 
sofreu por si e por amigos íntimos, de um lado, e a seriedade 
esquemática que lhe prometia, por outro lado, lidar bem com 
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suas próprias paixões tão pesadamente postas à prova. Ou seja, 
a explicação de Chauí para o sentido “geométrico” da Ética se 
refere ao conteúdo, mas deixa-se de lado como a ambiguidade 
se reflete no método expositivo contrastante à linguagem do 
autor, que certamente refletem a sua intimidade e seu público 
pretendido, que só pode ser composto por opositores, aqueles a 
quem suas palavras sejam necessárias. Aliás, todo escritor padece 
do seguinte mal, seja na Filosofia, nas Ciências ou na Literatura: 
suas palavras devem se dirigir a quem pensa diferente, mas são 
procuradas especialmente por quem pensa do mesmo modo. 
Nessa encruzilhada, é difícil o escritor não sucumbir à tentação 
de tentar se fazer passar por outro, fazendo da obra uma espécie 
de cavalo de Troia portátil, um presente agradável ao inimigo 
que carrega em seu interior o instrumento de sua destruição. 

Esta observação é importante para aquele leitor curioso 
e desavisado que abriu a Ética sem saber o que encontraria. O 
que esse leitor vê não é a íntima relação entre a dinâmica da 
construção de figuras e a compreensão adequada dos modos de 
realização da substância divina na Natureza, mas uma antiquada 
e rígida organização de demonstrações como se se tratasse 
aí de teoremas. Mas à dura e áspera organização do conteúdo 
em definições e axiomas preliminares a cada parte do livro, 
proposições, demonstrações, corolários e escólios, contrasta a 
leve fluidez de uma linguagem clara, virtude cada vez menos 
encontrada nos pensadores posteriores. Tais ambiguidades e 
a aparente sinergia e complementaridade que delas resultam 
parecem seduzir... Curioso é, todavia, que, tratando de nosso 
tema, se possa reconhecer em Spinoza uma espécie de mera 
repetição, nada transgressora, tipicamente pré-romântica, 
daqueles insistentes preconceitos contra o amor pessoal, ofere-
cendo como seu nobre paliativo um Deus – não um Deus pessoal 
e caritativo, mas, ainda assim, um Deus. Nesse ponto, Nietzsche 
o supera indubitavelmente em suas marteladas contra os ídolos 
da “seriedade” racionalista. 
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Na quinta parte de sua Ética, “Da potência da inteligência 
ou da liberdade humana”, escreve Spinoza no escólio da vigésima 
proposição, dedicada ao amor a Deus:

as doenças do espírito e os infortúnios tiram sobretudo a sua 
origem do amor excessivo para com uma coisa que está sujeita 
a muitas mudanças e de que nunca podemos ser senhores. Com 
efeito, ninguém está inquieto ou ansioso por uma coisa, a não 
ser que a ame; e as injúrias, as suspeitas, as inimizades etc. 
não provêm senão do amor para com as coisas de que ninguém 
pode verdadeiramente ser senhor (ESPINOSA, 2000, p. 421). 

É evidente que Spinoza se refere aqui, como fará Kant 
mais tarde, a “amor” em um sentido esgarçado, extremamente 
amplo, que compreende, sobretudo, eros e philia, paixão sexual 
e seu desejo de posse, bem como todo tipo de dileção, de cuidado 
e dedicação. Quanto o devem ter inquietado as perseguições a 
seus amigos e a sua própria!... Mas sua definição de amor – que 
nos importa mais do que especulações sobre sua intimidade – é 
tão conhecida quanto vaga: trata-se da “alegria acompanhada da 
ideia de uma causa exterior” (ESPINOSA, 2000, p. 287), de acordo 
com o escólio da proposição XIII da terceira parte, dedicada 
às afecções. Todavia, ainda mais importante aqui é perceber 
a sinceridade e lucidez com que Spinoza constata, com razão, 
que toda ansiedade e toda incerteza, ou seja, todo sofrimento 
da alma decorre de nosso interesse por algo ou alguém, e, princi-
palmente, que tal interesse envolve desejo de posse. Platão já nos 
alertara sobre a raiz desse perigo, desse risco certo em querer 
ter sempre junto a si aquilo que, por sua própria natureza, não 
é para sempre. As consequências, ninguém é capaz de negar. 
Esse “amor”, na medida em que é qualificado por Spinoza como 
“excessivo”, exige implicitamente moderação. Afinal, como não 
admitir graus de amor quando se o conceitua de modo tão 
genérico? Uma vez entregues aos excessos que todo interesse 
apaixonado, “patológico” no dizer de Kant, é suscitada em nós, 
espera-nos, cedo ou tarde, a tristeza. Spinoza, então, apenas 
substituindo por “tristeza” a palavra “alegria” na definição 
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acima, define, no mesmo lugar, o ódio (!). Mesmo enquanto a 
tristeza não chega e nos toma, trazendo consigo o “ódio”, somos 
como escravos dos objetos de nossa estima. 

À luz do que foi dito até aqui, começa a ficar claro o 
significado do estranho título: “Da potência da inteligência ou 
da liberdade humana”. A última varia na proporção da primeira: 
maior o poder e a adequação de nossa inteligência a seus objetos, 
maior a liberdade e, assim, maior a alegria. A alegria de ser livre 
é o sentido do libertar-se; pela moderação, temos prometida 
a alegria; pela inteligência, dissolvemos o ódio e, com ele, a 
tristeza – dito assim, parece simples. Tenho profundas dúvidas 
de que haja graus no amor e na liberdade, mas, desse modo, 
prossegue ele reafirmando um conhecimento que, fundado no 
conhecimento de Deus, reduzindo as paixões tristes,

produz o amor para com uma coisa imutável e eterna (ver 
proposição 15 desta [quinta] parte), amor de que somos ver-
dadeiramente senhores (ver proposição 45 da Parte II); e, por 
consequência, não pode ser contaminado por nenhum dos 
vícios que existem no amor ordinário, mas ele pode tornar-
se cada vez maior (pela proposição 15 desta parte) e ocupar a 
maior parte da alma (pela proposição 16 desta parte) e afetá-la 
profundamente (ESPINOSA, 2000, p. 422). 

No final das contas, para nossa decepção, é mantido o 
que talvez devesse ter sido descartado: que o amor extra-ordi-
nário, capaz de ocupar a maior e mais profunda parte da alma, 
encobrindo interesses pontuais e transitórios como aqueles que 
nutrimos por nossos negócios e compromissos cotidianos, seja 
sempre em vista de alguma meta vantajosa, algo de que ainda 
possamos e de que devemos tomar posse, sobre o que podemos 
e devemos nos tornar verdadeiros senhores... para sempre.

Peculiar, no entanto, é que se trata aí de uma posse de si 
mesmo – ouve-se ainda ressoar a doutrina de Agostinho neste 
filósofo judeu tão heterodoxo. Esse amor não é apenas impessoal, 
amor de ninguém por ninguém ou qualquer um, mas o amor de 
alguém que sou eu mesmo, amor da liberdade para ser o que se é, 
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o que eu sou – a necessidade da própria essência. Ora, essa suposta 
sublimação do amor pela qual o próprio amor é sacrificado à 
felicidade que começa em mim, que sinto em mim, que me salva, me 
parece um total contrassenso (mas a ideia de que se deve pagar 
com amor nossa liberdade, pois todo compromisso a sacrifica, 
ainda se tornará muito poderosa na contemporaneidade, como 
se amor e liberdade pudessem ser de algum modo excludentes 
entre si). O amor de si, que, em Agostinho, era o começo, é agora 
também o fim. Embora Agostinho chegasse à conclusão análoga, 
qual seja, de que o verdadeiro amor (pelo eterno e infinito) implica 
deixar de ser escravo das coisas à nossa volta para tornar-se 
livre senhor de si mesmo, somente assim coincidindo com a 
liberdade, o que ali era dedicação a Deus, agora se faz imanente 
como autodeterminação do sujeito. A razão contextual é clara. 
O amor de si, visto que cada coisa no mundo é um modo de 
realização do divino, funda a dignidade irredutível de tudo que 
há, exigindo-se, portanto, o respeito mútuo e, assim, o direito 
à liberdade de pensamento e expressão. Afirmando Deus em 
si mesmo, o homem, diz Ezcurdia (2008, p. 25), “promove não 
só seu vínculo com Deus como também a determinação de um 
sujeito em que a marca da autonomia é constitutiva”, de maneira 
que, em Spinoza, na medida em que restitui “à posição religiosa 
judaico-cristã [...] seu sentido fundamental de uma divinização 
do homem a partir da realização da ordem divina no humano, 
colhe uma autonomia humana que é capital na emergência do 
próprio mundo moderno”. Eu sou tudo o que posso (e devo) possuir, 
nesse caso. Meu “direito” não se estende a nada mais. Graças 
a isto, embora finito, mortal, o objeto amado existe por tanto 
tempo quanto eu mesmo existo, como se não fosse ou pudesse 
ser sempre assim. Como indivíduo livre, devo empenhar-me em 
minha própria sobriedade e sabedoria, não em me impor sobre 
o restante. Não há de haver sacrifícios. Para o sofrimento, há o 
consolo do bom senso. O amor começa a ser cooptado pela política. 

Por outro lado, o nojo do não poder tomar posse de outro 
e de tudo o que morre se insinua aí como em todas as ocasiões 
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em que o temor da perda nos força a buscar a felicidade apenas 
no fixo, no imóvel, no eterno – por dinâmico que seja o Deus 
de Spinoza, ele é em si mesmo imutável enquanto totalidade 
infinita. A visão mecanicista de mundo, tipicamente moderna, 
insiste em que o amor derive de alguma causa. No caso de 
Spinoza, muitas causas, exatamente como parece ao senso 
comum. Nesse caso, ele pensa, com razão – justiça lhe seja 
feita –, que o amor é tão fraco quanto poucas e mutáveis são as 
causas que o motivam, de maneira que quanto mais numerosas 
e “invisíveis” sejam as causas do amor, mais sólido ele é. No 
entanto, tal conclusão só poderia ser admitida se admitísse-
mos antes de tudo que o amor seja uma paixão e, como tal, 
corresponda essencialmente a desejo, mas já vimos que não se 
pode reduzi-lo a isso. Contudo, é justamente essa redução que 
se verifica em Spinoza, tratando-se apenas de distinguir se 
esse desejo é dirigido a ideias adequadas da razão ou a ideias 
inadequadas e confusas da imaginação. Diz Ezcurdia (2008, p. 
30 et seq.): “Enquanto os objetos satisfazem cabalmente o desejo 
do homem, são bons e, enquanto o contrariam, são maus, já 
que o impedem de promover seu conatus”, isto é, sua potência 
de agir e perseverar no ser, “e afirmar sua forma como poder 
de existir”, de modo que só é bom e “alegre” o que contribui 
para a afirmação de mim mesmo. Segundo as palavras de Chauí 
(2006, p. 62),

Alienados, não só não reconhecemos o poderio externo que 
nos domina, mas o desejamos e nos identificamos com ele. A 
marca da servidão é levar o apetite-desejo à forma limite: a 
carência insaciável que busca interminavelmente a satisfação 
fora de si, num outro que só existe imaginariamente. 

Disse há pouco que o amor é, em Spinoza, cooptado pela 
política, e isso se evidencia no célebre escólio da proposição 
18 da quarta parte da Ética, dedicada ao tema “Da servidão 
humana ou das forças das afecções”, do qual parece bastante 
citar a máxima: “nada mais útil ao homem que o homem” 
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(ESPINOSA, 2000, p. 356)28. Afinal, na vida política os homens, 
suportando-se uns aos outros, constituem um todo favorável 
à realização de sua afirmação na existência, ideia muito cara 
a idealismo revolucionário. Vimos como já em Agostinho a 
posse de si mesmo implica em libertação e que tal libertação 
implica ser senhor de tudo, o que denominei “domínio passivo”. 
Acontece que, como também já vimos, nesse “todo” tudo de 
individual e singular se dilui, o que significa o nivelamento de 
todo valor e, por conseguinte, o rebaixamento de tudo que é 
elevado na impossibilidade de se efetivar a pretensa elevação de 
tudo o que é baixo; pelo rebaixamento de tudo é que me elevo 
a mim mesmo. Nietzsche tem uma resposta precisa para isso 
nas “Incursões de um extemporâneo”, §50: “Mas se compreende 
mal grandes homens, quando se os considera a partir da pobre 
perspectiva de uma utilidade pública. O fato de não se saber tirar 
dele[s] nenhuma utilidade talvez pertença mesmo à grandeza...” 
(NIETZSCHE, 2000, p. 109).

O grande passo dado por Spinoza se revela no fato de 
que, de acordo com seu ponto de vista, o amor não se dirige, 
nem se funda, nem se regula por nada de transcendente, não 
há nada com que se unir ou a que se abnegar ou pelo que se 
deixar absorver. Minha ligação com o Deus que me constitui, com 
o Deus de que sou finita expressão na existência solitária, não 
é outra senão aquela que me une a todo o resto na condição de 
ímpeto para existir e permanecer existindo: a vida. A presença 
imanente de Deus em todas as coisas lhes confere vida e dig-
nidade, Deus se individualiza, se fragmenta, e, então, amando 
a mim, amo minha vida e toda vida... por toda a vida. Spinoza, 
“graças à noção de imanência, devolve ao sujeito uma autonomia 
epistemológica e moral que a metafísica da transcendência, se 
não tinha terminado por anular, limitara significativamente” 
(EZCURDIA, 2008, p. 39). É estranho, todavia, como e o quanto 
isso permanece ressoando como o “amor da criatura pelo amor 

28 V. tb. EZCURDIA, 2008, p. 33 et seq.
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de Deus”, uma consequência da qual a ética de um “panteísta” 
parece incapaz de escapar, de maneira que a versão nietzs-
cheana de um amor total, o amor fati, parece expressão muito 
mais amadurecida, inovadora e, ao contrário de tantas outras, 
extremamente determinada. 

Aliás, um diagnóstico de Nietzsche é digno de menção aqui: 

Esses velhos filósofos não tinham coração: filosofar sempre 
foi uma espécie de vampirismo. Em tais figuras, mesmo em 
Spinoza, não sentem vocês algo profundamente inquietante 
e enigmático? Não veem o espetáculo que aí se desenrola, o 
constante empalidecimento – a dessensualização interpretada 
de forma cada vez mais idealista? Não pressentem, ao fundo, 
como que uma sanguessuga há muito tempo escondida, que 
começa por atacar os sentidos e enfim lhe restam – e ela deixa 
– apenas ossos e ruídos? quero dizer, fórmulas, palavras (pois, 
perdoem-me, aquilo que restou de Spinoza, amor intellectualis 
dei [amor intelectual a Deus], é um ruído, nada mais! O que é 
amor, o que é deus, se lhes falta qualquer gota de sangue?...) 
(NIETZSCHE, 2001, p. 276, §372). 

Na mesma direção conclui Nussbaum (1998), dizendo: 

Nenhum destes reformadores [do amor] gosta muito de seres 
humanos reais. Esta tradição dá origem assim a uma contra-
tradição que tenta restaurar aos seres humanos uma maior 
aceitação de seus amores como eles são, vendo o interesse na 
ascese como tal uma doença que precisa de cura. Muito desta 
[contra]tradição encontra-se fora da filosofia. Um exemplo 
saliente é Ulysses, de Joyce (1922), que irreverentemente vira 
a escada de Diotima de ponta-cabeça, indicando que é apenas 
na emoção inconstante e imperfeita da vida diária que o amor 
real pode ser encontrado. 

Entre a embriaguez dionisíaca das paixões e a sobriedade 
apolínea da inteligência, parece que falta um meio-termo, uma 
justa medida. Eis o que procuro neste livro... Confrontando 
com perspicácia o pensamento de Spinoza e o texto bíblico 
“Eclesiastes”, que tão bem expressa a melancolia da lucidez, 
Schiffter encerra um de seus ensaios com a citação de Ec. 2. 15-16:
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Então, eu disse a mim mesmo: como sucede ao insensato, 
sucederá também a mim. De que me serviu então ser tão 
sábio? E concluí que também isso é vaidade. 

Pois não há lembrança do sábio, assim como do insensato, para 
sempre. Pois já nos próximos dias tudo será esquecido. Ah! 
Morre o sábio da mesma forma que o insensato! (A BÍBLIA, 1996). 

Como deveremos admitir, não pode haver amor onde há 
esquecimento – talvez, portanto, nada tenha a ver com loucura, 
de fato, mas tampouco com sobriedade... Mesmo que não se 
trate de algo mensurável, tampouco “justo”, é o que procuro.

§27. Sobre libertinos e sedutores 
A “contra-tradição” a que se refere Nussbaum, que ela 

parece reconhecer mais em outras áreas que não a filosófica, 
certamente não se expressa na literatura tomada apenas em 
sentido estrito, mas também em uma filosofia, por assim dizer, 
“literária”, como é o caso daquela de Nietzsche. No século 
seguinte ao de Spinoza, para além da mera despersonalização 
de Deus, Sade, conhecido por seus escritos eróticos, propõe uma 
transgressão tão polêmica quanto a de Spinoza, mas em sentido 
diametralmente inverso, menos herética do que blasfema, 
chegando a injuriar Deus através da figura de seus pretensos 
representantes na terra. Seu alvo era não apenas a Igreja, mas, 
em especial, o Estado, partindo em defesa da Natureza em pleno 
período de disputas entre conservadores e republicanos. Para 
muito além dos meros liberais, cujo interesse principal era a 
fundação de Estados de Direito democráticos, Sade é um libertino, 
ou seja, alguém que, às margens do espírito revolucionário, 
defende a redução das leis ao extremo do mínimo necessário à 
gestão dos negócios públicos, esgarçando, dessa vez, os direitos 
individuais de satisfação pessoal. O naturalismo sensualista de 
Sade parece proceder de uma perspectiva romântica, mas se 
situa muito distante daquela liberdade do coração requerida, 
por exemplo, por Rousseau, cuja legitimidade, aliás, termina 
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por recusar. Nesse caso, sua concepção de ordem civil se pauta 
em duas ideias que considero centrais: o caráter essencialmente 
egoísta e, segundo ele mesmo, “criminoso” da espécie humana 
quando se trata de buscar satisfazer sua ânsia por prazer; o 
caráter absolutamente antinatural de todos os costumes, leis 
e preconceitos que procurem encobrir ou mesmo renegar e 
reverter aquela natureza humana e suas necessidades instin-
tivas. Ou seja, reconhecida a naturalidade das “necessidades 
criminosas”, nenhuma lei ou convenção social tem legitimidade 
para reprimi-las em qualquer aspecto ou sob qualquer pretexto. 
Na verdade, são as leis a criminalizar o que é justo do ponto de 
vista da Natureza – algo similar será dito por Schopenhauer ao 
tratar da condenação da pederastia. Não é à toa que suas ideias 
tenham sido em grande parte legadas ao âmbito de curiosidades 
literárias, mas seu sentido filosófico não pode ser negligenciado 
nem considerado indigno de reflexão, tampouco sua repercussão 
no mundo contemporâneo. 

Com relação ao caráter político de suas ideias, ou seja, 
quanto a seu ponto de vista acerca do significado da liberdade e 
como o Estado republicano laico deveria se organizar segundo 
tais princípios, prefiro remeter o leitor ao artigo que publiquei 
no décimo volume da revista Ethica da Universidade Gama Filho. 
Entre outras questões mais pormenorizadas, mostro ali alguns 
impasses incontornáveis do pensamento sadeano. De tudo 
aquilo, o que mais importa no momento é a doutrina sadeana 
de que a nenhum homem livre cabe sofrer qualquer tipo de 
impedimento para a satisfação de sua natureza concupiscente, 
máxima em que sintetizo aquelas duas ideias centrais. 

Isso significa que, para Sade, convenções tais como a do 
“sexo consentido”, em vez de se enraizarem em um direito de 
escolha no que diz respeito à própria integridade física e moral, 
mascaram antes um desejo de se negar a oferecer o que se tem 
a dar, privando o outro da “felicidade” desejada para si mesmo. 
O “princípio do consentimento”, cujas raízes nos conduzem ao 
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seio do racionalismo cristão, portanto, é sempre um meio de 
evitar violações e, além disso, excluir pretendentes, resultado 
incontornável de toda escolha quando efetivamente há que e o 
que se escolher. Nesse contexto, o casamento e toda forma de 
monogamia são, para Sade, instituições antinaturais, o que se 
comprovaria na excitação proporcionada pelo adultério, sendo 
estranho como seu espírito iluminista pode soar tão romântico 
em sentido amplo. Como diz Johannes: “Que ama o amor? O 
infinito. – Que teme o amor? Limites” (KIERKEGAARD, 1979, p. 
103) – lembremos que já citei essas palavras em um contexto 
completamente diferente (§19). Hoje em dia, quando a lei garante 
a mulheres o direito de não consentir o sexo a seus próprios 
maridos, quando até mesmo homens podem denunciar mulheres 
por assédio sexual, as limitações ao desejo, que nada podem 
contra a fantasia sexual senão realçá-las e produzir todo tipo 
de histeria, fatalmente fazem eclodir diversas outras estruturas 
até o ponto em que o próprio erotismo se banaliza, tornando-se 
um “assunto de todos”. A conquista de direitos pelas mulheres, 
o feminismo e as diversas manifestações semelhantes caminha-
ram lado a lado com a fetichização do sexo, expressa por toda 
a gama de símbolos produzidos para desafogar a libertinagem 
recalcada. Nas palavras de Adorno e Horkheimer (1997, p. 131), 
em seu ensaio sobre a indústria cultural, essa “produção em série 
do objeto sexual produz automaticamente seu recalcamento”, 
sendo que tal produção é comercialmente mais interessante 
não na proporção das “liberdades”, mas dos “impedimentos”, 
os quais deixaram de ser exteriores para serem internalizados 
por indivíduos “decididos” a refrear seus ímpetos. 

De fato, o sexo consentido envolve dilemas bastante 
embaraçosos e intrincados de que decorrem séries de téc-
nicas, jogos, barganhas, táticas, retóricas, verdadeiras artes 
do convencimento e da sedução que de modo algum podem 
fazer bem a qualquer das partes envolvidas, exceto pela aflita 
excitação que, durante sua vigência, também verdadeiramente, 
aquece e alimenta os ânimos. Isso acontece porque a exigência 
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do consentimento funciona como elemento de restrição para 
o qual se oferecem também toda uma série de valores coadju-
vantes em nome dos quais o ímpeto sexual é moderado e, ao 
mesmo tempo, tem sua força canalizada para outros fins da 
sociedade. As partes desejáveis do corpo de uma pessoa são 
despersonalizadas e configuradas como atributos de corpos 
ideais que se passa a desejar em lugar dos corpos reais, mantidos 
sob proteção; mas, simultaneamente, o que se oculta nos corpos 
reais é convertido em objeto de fantasia, alimentando uma 
imaginação que é condicionada a se conformar e se contentar 
sempre provisoriamente com a produção de imagens eróticas 
elaboradas em diversos níveis de exibição, atendendo não à 
diversidade dos gostos, mas das intensidades de libido contidas 
pela cultura. Sendo assim, os jogos de sedução, os flertes, a 
ansiedade inebriante da espera pelo consentimento conquistado 
de pouco em pouco, proporcionam prazer provisório e febril 
graças a seu mais legítimo objetivo, que é o gozo propriamente 
dito, de maneira que essas artimanhas só fazem sentido na 
medida em que a sociedade reprime os instintos a que não se 
pode dar vazão ao bel-prazer. Desse modo, o “princípio” de 
consentimento não deve ser confundido com a exigência, para 
alguns instintiva, de cortejo prévio.

É um imenso equívoco, resultante de uma transferência 
inválida e insustentável, acreditar que a sedução humana tem 
qualquer relação com os rituais instintivos de acasalamento 
que se percebe em tantos animais – qualquer semelhança é 
mera coincidência, se não uma analogia completamente falsa, 
sendo mais provável que os seres humanos tenham se inspi-
rado nos animais do que estejam unidos a eles pela natureza 
nesse aspecto. A sedução humana, inclusive, por princípio, se 
desenvolve no sentido absolutamente inverso ao do ímpeto 
para procriar no melhor da espécie e isso a ponto de excluir 
deliberadamente esse propósito. Mas o que era simples emba-
raço teórico se torna paradoxo político, sobre o qual vale a 
pena abrir um breve parêntese. A banalização da sexualidade 
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supostamente instintiva, que contraria a si mesma na evasão 
de seu propósito reprodutivo, produz fenômenos tão bizarros 
como a distribuição de preservativos no período carnavalesco, 
financiada pelo governo que, sabendo nada poder contra a 
libertinagem, a ratifica ajudando os incautos a se prevenir do 
que mais temem. Isso me faz lembrar dos tempos de escola em 
que colegas entre 14 e 16 anos iam regularmente ao Posto de 
Saúde buscar sua cota mensal de preservativos, em um tempo 
em que o relaxamento da censura e a conscientização sexual 
competiam contra (ao invés de contribuírem para) o desinteresse 
social na proliferação de mães solteiras adolescentes.

Como ia dizendo, o prazer que homens e mulheres tiram 
do processo de conquista se nutre da certeza da vitória, a tal 
ponto que o adiamento voluntário dessa vitória tende a ser 
mais prazeroso do que ela mesma e a segurança dada por essa 
certeza é a garantia de o sedutor fazer caso apenas de seu 
projeto. Afinal, aquele que se dedica à sedução, que toma como 
prática de vida o meticuloso exercício de vencer toda forma 
de resistência vigente em uma sociedade convencional, sabe 
muito bem que o prazer sexual propriamente dito é breve 
e não pode ser encarado como finalidade da sedução. Para 
o sedutor, o gozo final é apenas um coroamento para uma 
campanha que, na medida de sua dificuldade, uma vez vencida, 
até o dispensaria. O que se frui no prazer é seu estar em curso, 
não seu ápice momentâneo que precede a abrupta queda na 
languidez que anuncia a vontade de ir-se embora dali antes 
que o tédio chegue. No entanto, quando o sexo é uma meta, 
e fácil de atingir, a “preparação do terreno” tende a ser tão 
breve e ligeira quanto ele, não sendo por outra razão que os 
“caçadores” (e “caçadoras”) passam rapidamente de um alvo 
a outro quando a “presa” se mostra “trabalhosa”. Não é à toa 
também que “fazer-se de difícil” é motivo de escárnio sempre 
que o imediatismo e as quantidades estão em jogo, pois, em tais 
casos, não é o desafio que se busca, mas o mero desafogo, quando 
não se trata de simples exibicionismo. Em uma sociedade cheia 
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de barreiras e tabus sexuais, lugar mais propício e excitante 
para o sedutor, a sedução demorada tem que tirar seu valor e 
seu prazer dela mesma, de sua prática constante, mesmo porque 
não visa a possuir o outro definitivamente, mas descartá-lo 
tão logo a vitória esteja assegurada de fato, muitas vezes antes 
mesmo da “posse” do troféu. Sendo uma arte complexa e para 
poucos, que exige cuidado, paciência e algum sangue-frio, tudo 
isso supondo um talento especial, o mais comum é ir direto às 
“vias de fato”, às vezes com convites explícitos, olhares des-
carados e até puxões de cabelo, como chegou a virar costume 
em alguns ambientes “joviais”. Não é por acaso que o Johannes 
kierkegaardiano cuidava de suas seduções como obras de arte, 
pincelada a pincelada, atento a cada matiz, cada luz e sombra 
de seus movimentos e de suas palavras.

O pior que pode acontecer ao sedutor, portanto, é se 
apaixonar, pois isso não apenas significa seu aprisionamento 
como também a incapacidade para seduzir, justamente por-
que não há lugar para a conquista do que já fora conquistado, 
porque, tendo sido ele mesmo vencido, lhe caberá apenas a 
rendição. Nesse sentido, vejo nas Relações perigosas, de De Laclos, 
não apenas o retrato da decadente e corrompida aristocracia 
francesa de que seu contemporâneo e compatriota Sade fazia 
parte, interpretação fácil que tanto agrada à pequena burguesia 
moralista ressentida de sua exclusão. De Laclos, consciente ou 
não disso, também faz um retrato estilisticamente pobre da 
tragédia de uma sociedade que ostenta suas belas e requintadas 
aparências enquanto se desafoga ocultamente nos jogos de 
burla do convencionalismo das instituições que se vê forçada a 
manter para garantir sua própria posição. É inegável a atualidade 
dessa imagem que o tempo não empalideceu... Entretanto, não 
vejo no romance tanto uma “denúncia” quanto uma tragédia 
grosseira que vem satisfazer primorosamente uma série de 
sentimentos populares e seu gosto por fazer comédia com a 
vida dos aristocratas que os ignoram, punindo os maus, san-
tificando os bons e redimindo os arrependidos. Eis o que se 
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encontra no fim dado aos protagonistas da trama: o desprezo 
a Merteuil, que sente na própria pele o tratamento dispensado 
à plebe a que o próprio De Laclos pertencia; o cárcere volun-
tário de Tourvel em um convento para esconder a vergonha 
e a mancha de haver cometido, por amor, adultério contra 
um marido negligente (portanto, “merecedor” da traição); a 
morte voluntária de Valmont pela espada do bom e talentoso 
cavaleiro romântico, uma pedra no sapato dos “esclarecidos” 
cuja ingenuidade e amor Valmont tratara de destruir, inclusive 
por esse ato final pelo qual coloca sua própria morte nas mãos 
de um inocente. Por tudo isso, Relações perigosas está mais para 
uma comédia mascarada pelo fato de não fazer rir. (Aliás, é 
difícil a um moralista como De Laclos ter senso de humor...) 
Uma bela e inteligente história de intriga acompanhada do 
assentimento popular à justiça do autor, que pecou em retratar 
o amor sob a oposição “pureza e ardil”, sobretudo se se leva 
em conta como tudo começa: o desafio para que o sedutor – na 
verdade, o seduzido, duplamente – aposte tudo pela única chance 
de possuir a única mulher que não pode seduzir: Merteuil. Ao 
se apaixonar, o sedutor Valmont destruiu aquela que mais 
desejou e a única que amou ao mesmo tempo em que consumou 
a própria derrota perante sua sedutora, Merteuil. A trama é 
em si mesma tão atual que sua versão contemporaneizada 
dirigida por Roger Kumble, Cruel intentions (1999), aqui sob o 
título Segundas intenções, passaria perfeitamente por um roteiro 
novo, inclusive pelo fato nada desprezível de que Meurteil e 
Valmont aparecem como meios-irmãos e adolescentes. Nesta 
versão, é notável a natureza do impedimento sexual imposto 
aos protagonistas, o que dá a Meurteil um poder ainda maior 
sobre a fantasia de Valmont.

É claro que não estou me referindo agora a atitudes sedu-
toras que têm o prazer do outro como objetivo e que nesse prazer 
encontra a própria satisfação a pessoa que o despertou. Fazer 
bem ao outro e encontrar aí o próprio bem tem seu princípio e 
sua motivação em outra coisa, sendo uma questão a ser tratada 
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em outro momento, e isso parece independer de recalques e 
repressões da cultura, devendo-se antes à excitação própria 
à distensão das alegrias no tempo no único intuito de melhor 
fruí-las. A sedução cujo perfil vim traçando é aquela prática 
maquinada no exclusivo interesse de seduzir por seduzir e nada 
mais. De qualquer modo, seja pelo efetivo querer bem ao outro e 
dedicado empenho em trazê-lo para junto de si e aí conservá-lo, 
seja pelo mero desejo de conquista vazio de qualquer outro 
sentimento, pelo menos sob um aspecto toda sedução – por amor 
ou por desejo – tende a alguma frustração que pode acometer a 
um ou mais envolvidos. O problema da sedução está justamente 
nisso: o seduzido, mesmo tendo enfim aprisionado o sedutor, 
ou por isso mesmo, há de descobrir em seu lugar uma pessoa 
completamente diferente de seu conquistador, e agora me refiro 
a toda união baseada em galanteios. É como se apaixonar pelas 
armas usadas em uma guerra e pelo uniforme do combatente 
que lutara infatigavelmente por nós. Terminada a batalha, o 
belo uniforme e as armas são prontamente guardados, restando 
apenas aquela paz insossa ao redor, tão tediosa que pode nos 
levar a sentir saudades dos bombardeios em plena madrugada 
e que, após o susto inicial, nos agradava como uma serenata, 
pois o nosso guerreiro estava lá. Por estranho e cruel que isso 
possa soar, por mais numerosos que sejam os exemplos que 
corroboram que se trata da nua e crua verdade, quer dizer 
apenas que as campanhas de sedução podem fazer com que o 
seduzido se apaixone não pelo sedutor, mas por suas habilidades. 
Se o sedutor se apaixona, há de sofrer por não mais conseguir 
obter o brilho nos olhos que o levaram a abandonar as armas e 
entregar-se ao inimigo – o amor. Significa também que a sedução 
bem-intencionada, por assim dizer, enquanto quer o bem durável 
do outro, é algo a ser medido com cautela no sentido de que 
jamais pode ocultar quem o sedutor de fato é independente de toda 
aquela bela cena, moderação que, todavia, é quase impossível de 
se manter sob o ímpeto da paixão profunda que, ao contrário 
da sedução “esportiva” ou “estética”, não é capaz de raciocinar. 
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Pode-se ainda perguntar: não haverá um terceiro tipo 
de sedução? Minha resposta é positiva, e seu caráter já se pode 
prever e antecipar, embora seja assunto para outro momento: 
a sedução não intencional, que consiste justamente em um 
encantamento (charming) que, emanando de um na presença 
de outro, ao invés de exagerar ou falsear o que se é, pois não 
tem objetivo algum, dá ao outro ver o que a ninguém mais é 
dado possuir. Trata-se aí da ação do próprio Eros, poder-se-ia 
dizer em uma linguagem metafórica. É a sedução do ser tor-
nado transparente, tornando visível algo que, às vezes, era 
desconhecido pelo próprio “sedutor”, pelo charmant. Para este 
mistério cunhou-se a palavra “graça”. “Charme” enraíza-se na 
palavra grega charis. 

Retomando então o que dizia antes deste longo desvio 
pelo tema da sedução, surgido espontaneamente em meio à 
questão do sexo consentido, se há um ponto no qual Sade e 
Spinoza parecem concordar é que o amor tem a ver com posse, 
um tipo muito particular de se unir, de se vincular a algo de 
modo estável. Sade, no entanto, se esforça para que essa posse 
seja descaracterizada como tal mediante o compartilhamento 
do próprio corpo como instrumento de prazer. Homem de seu 
tempo, desprezava todo tipo de escravidão, levando, porém, tal 
desprezo aos últimos limites. A máxima “ninguém é de ninguém” 
encontraria aqui seu lugar natural, pois a ninguém é dado se 
tornar senhor de ninguém, nem sequer de si mesmo – trata-se 
de uma irretocável interpretação dos princípios de liberdade 
e igualdade que muito bem serviram de argumento contra a 
escravidão e, posteriormente, ao feminismo. É incrível como 
a crítica rousseauniana à propriedade privada (como origem 
de sujeição, dependência e desigualdades) se volta contra si 
mesma quando aplicada ao tipo de propriedade que se pre-
tende registrar contratualmente pelo casamento. Pode-se ler 
na obra de Rousseau o sentimento de que amor e casamento 
são incompatíveis. Por outro lado, como em uma espécie de 
“comunismo sexual” onde público e privado se confundem 
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radicalmente, todos devem pertencer a todos, ou melhor, devem 
estar disponíveis para a troca de prazer por prazer, exige Sade. 

Nesse estado de coisas, faz sentido dizer, por exemplo, “e 
ele a possuiu”, como claro eufemismo para o ato sexual. A posse, 
ao menos no “amor”, em tempos de “liberdade sexual”, se torna 
algo fluido e, por isso mesmo, incapaz de saciar, como tudo o mais 
quando nada mais parece manter-se sólido e confiável. Estar à 
disposição de qualquer um que deseje ter prazer conosco consiste 
na contrapartida de podermos ter prazer com quem quer que 
desejemos. Tal disponibilidade converte-se em uma espécie de 
escravidão sem cadeias que, idealmente, aboliria tanto o casa-
mento quanto a prostituição, cuja sinergia então se evidencia. O 
máximo de liberdade individual suprime toda liberdade individual, 
inclusive a minha, enquanto esta supõe a liberdade de querer ou 
não querer, pois tudo podendo fazer em minha vida privada, devo 
me entregar aos caprichos de meu semelhante quando o prazer 
se converte em bem público. Curiosamente, há um sem-número 
de casais “abertos” que, lançando mão dessa ideologia, conside-
ram-se livres. No fundo de tudo isso, porém, a posse pretendida 
é sobre uma única coisa: o uso do próprio corpo para obtenção 
de prazer, sendo o corpo do outro um mero coadjuvante para o 
qual a tecnologia já vem fornecendo um número crescente de 
equipamentos substitutivos, justamente porque o corpo do outro 
faz tanta falta quanto está pouco disponível, sobretudo quando 
submetido aos ideais estéticos da cultura contemporânea. É, 
todavia, evidente que essa generalização não pretende dar conta 
de toda a infinidade de casos particulares, mas apenas confrontar 
seus limites mais extremos.

Aqui, enfim, o “dar ao outro o que se deseja que seja 
dado a si” entra em franco conflito com a “liberdade de tudo 
fazer até o limite da liberdade do outro” justamente porque, 
radicalizando essa liberdade, a implode, a destrói de dentro para 
fora, como traiçoeira radicalização da lei cristã. O paradoxo 
e o caráter vago da máxima liberal sobre a liberdade civil se 
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evidenciam. Afinal, se a liberdade absoluta, uma vez permitida 
a cada indivíduo, levaria ao caos, o limite da liberdade do outro 
necessariamente impede a minha liberdade, gerando conflitos 
somente solucionáveis, com sorte, no caso de se chegar a algum 
consenso em que ambas as partes concordem em abrir mão de 
algo que julgavam lhes caber. Daí a necessidade de toda demo-
cracia requerer juízes. Isso quer dizer que cumprir a máxima 
política dos racionalistas que delimita minha liberdade me leva 
a agir com o outro de modo diferente daquele como quereria 
que agisse comigo – eu queria que ele me concedesse algo, 
mas, se me concede, exige também de mim abrir mão de algo 
em contrapartida. Por outro lado, reduzindo a liberdade do 
outro em “me fazer mal”, ao mesmo tempo, aumento e reduzo 
a minha em “lhe fazer bem”, em um terrível paradoxo graças 
ao qual a liberdade do outro também é aumentada até o direito 
de “não me atender” os anseios. Obtendo para mim mesmo 
tudo quanto quero do outro, ao contrário, obrigo-me a dar-lhe 
tanto quanto ele queira de mim! Tal dilema não é apenas um 
problema da sociedade como um todo, uma questão pública, 
mas um problema que abala a maior parte dos casamentos em 
sua mais íntima privacidade, ao menos na atualidade, quando 
não há ou não deve mais haver uma hierarquia entre cônjuges 
– as partes são livres e iguais perante a lei. Trata-se do amor 
caindo nas redes da isonomia, que impessoalmente não visa à 
felicidade de ninguém, mas somente à ordem pública.

Não há lugar para a sedução no ideal sadeano, não há 
o que conquistar, pois não há impedimento à satisfação das 
necessidades naturais. Não há lugar tampouco para a prosti-
tuição, para o aluguel de corpos, pois não há que se pagar pelo 
que se deve ter de graça e por direito natural. Não há lugar para 
o envolvimento em uma relação amorosa determinada, pois a 
frequência dos encontros não pode incorrer em exclusividade 
ou qualquer espécie de solidez, que, sob este ponto de vista, 
denotam apenas orgulho e vaidade. Tal liberdade proíbe o amor 
como querer ter sempre junto de si, expondo cruelmente o que 
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significa a pretensão de dar livre vazão a meras fantasias que, 
por si mesmas, seriam certamente passageiras. Esse moralismo 
às avessas, como aquele moralismo severo de Spinoza, não tem 
em vista outra coisa senão a posse de si mesmo, por toda a vida, 
mesmo que à custa de sacrifícios a um demônio algoz, pelo 
simples direito de ser eu mesmo um demônio algoz. Só que, desta 
vez, a garantia contra a perda é pretendida pela destruição da 
legitimidade de toda forma de resistência ou posse e, quanto 
ao problema da mudança, que naturalmente leva embora tudo 
que procuramos reter do exterior, Sade propõe a substituição 
do desejo de posse pela garantia de livre uso do outro, sua 
crua coisificação. Ora, como essa utopia não se realizou, mas 
se enraíza em uma fantasia comum, a obra de Sade persiste 
como provocação, como objeto literário de deleite, o qual, no 
entanto, não deveria ter negligenciada a profundidade política 
e psicológica daquilo que o autor quer nos fazer admitir. Seria 
certamente injusto enxergar no hedonismo sadeano uma mera 
escravidão aos sentidos ou precipitação nos instintos animais. 
Seu pensamento é um fruto disforme, mas inegavelmente legí-
timo, de uma racionalidade tão rigorosa quanto sincera, tão 
sincera que se torna absolutamente incapaz de esconder seu 
caráter pernicioso.

§28. O amor sob a crítica da razão 
Nem romântico, nem idealista, nem sensualista; nem 

transcendentalista, nem imanentista; nem dogmático, nem 
cético – antes, um olhar retrospectivo sobre os sonhos da 
Metafísica. Acredito que o propósito deste livro dispense 
penetrar nos detalhes da obra de Kant, bastando destacar 
somente algo que, talvez pela brevidade com que é dito, não 
é comumente posto em relevo por seus vários comentadores, 
nem mesmo no dicionário filosófico que lhe dedica Caygill. 
Trata-se da classificação kantiana das formas de amar. Não 
me ocuparei de recorrer a suas palavras sobre apaixonados, 
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sobre sexualidade ou sobre casamento em sua Antropologia, 
por exemplo – porção de sua obra dedicada a relações de fato 
entre os homens levando em conta seu tempo e sua cultura 
–, tampouco ao que se refere a amor-simpatia como virtude 
que, enquanto sentimento, deve ser empregado como estímulo 
natural à prática da benevolência, doutrina já encontrada em 
Hume. Não por serem desinteressantes ou pouco originais em 
sua dimensão social ou psíquica, o que provavelmente não é 
o caso – assim o demonstram os estudos acadêmicos –, mas 
porque, no presente momento e em vista de nos determos nas 
discussões sobre a essência do amor, me parece bastar uma 
breve passagem de sua fundamentação metafísica (i.e. for-
mal-transcendental, a priori) da moral. Isso parece bastante 
no sentido de se poder verificar como a experiência amorosa 
que aqui nos interessa compreender essencialmente se mostra 
como algo em si mesmo destituído de valor moral e, justamente 
por isso, não deveria caber à moralidade determinar os seus 
limites, ao passo que essa mesma moralidade, indiretamente, 
e segundo essa mesma constatação, termina desvalorizando 
aquela experiência amorosa. Aliás, é isto que nos permite ir 
à raiz do problema e retomar algo que fora assunto no início 
deste capítulo.

O trecho em questão (BA 13) diz o seguinte: 

É sem dúvida também assim que se devem entender os passos 
da Escritura em que se ordena que amemos o próximo, mesmo 
o nosso inimigo. Pois que o amor enquanto inclinação não 
pode ser ordenado, mas o bem-fazer por dever, mesmo que 
a isso não sejamos levados por nenhuma inclinação e até se 
oponha a ele uma aversão natural e invencível, é amor prático 
e não patológico, que reside na vontade e não na tendência 
da sensibilidade, em princípios de ação e não em compaixão 
lânguida. E só esse amor é que pode ser ordenado (KANT, 
2007, p. 30). 

Mais adiante (BA 44), Kant distinguirá três tipos de 
imperativos, quais sejam: técnicos, pragmáticos e morais, 
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respectivamente relativos à produção, ao próprio bem-estar e 
à liberdade propriamente dita, tal como a define esse filósofo.

Não levarei em conta em meu comentário a “demons-
tração” do amor como dever moral tal como apresentada na 
Crítica da razão prática, à qual a Fundamentação da metafísica dos 
costumes servia como preparação. Basta-nos, como disse, o 
excerto indicado, que já dá muito o que pensar e dizer acerca 
do essencial. Vê-se logo de início que permanece em jogo se 
o mandamento central do Evangelho pode ser de fato uma lei 
moral. O cristão desavisado certamente estranharia e ficaria 
na retaguarda diante da ousadia em se colocar isso em dúvida 
e como problema, mas eis o ponto. Que se trata de uma lei, não 
há dúvidas quanto a isso. Tampouco de que se refira à moral, 
ou seja, ao fazer e querer o bem. Também não está em questão 
se existe ou não esse “outro ser” que ordena, muito menos se 
podemos crer nele. O verdadeiro sentido da pergunta consiste 
no seguinte: é possível que a razão reconheça esse mandamento 
como seu ou deve apenas crer nele como uma ordem imposta 
por um outro ser? É possível admitir que a razão queira amar 
o inimigo da mesma forma e na mesma medida em que se ama o 
amigo? O “pulo do gato” é: se a resposta à pergunta de fundo for 
positiva, conclui-se que a caridade independe da existência de 
Deus, assim como nosso dever de praticá-la, não estando nada 
disso sequer na dependência de nossos sentimentos ou crenças 
pessoais. Significa ainda: a moralidade consiste em algo de 
fundamento estritamente racional, independente do mundo ou 
de seu suposto criador. Deus é fundamento de esperanças e Kant 
admite que permanece sendo a inspiração suprema para toda 
boa vontade, mas nosso conhecimento a seu respeito é demasiado 
incerto e controverso –impossível do ponto de vista da “razão 
pura” – para que depositemos nessa areia movediça o fundamento 
de nossa obrigação moral, o fundamento de nosso “amor prático” 
em geral. Diante da imensa diversidade de dogmas que inspiraria 
ceticismo e “suspensão de juízo” e da exigência de se superar 
a autoridade da tradição dogmática, é necessário garantir a 
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autonomia da razão, ou seja, sua independência com relação 
a tempo e cultura. A obrigação moral, que sempre coincidirá 
com a pregação cristã no fim das contas, seu “modelo”, deve 
ser assumida mesmo pelos ateus. Admitido o propósito do 
questionamento, passa-se aos argumentos.

O “amor patológico”, como o próprio nome diz, é passivo, 
passional, decorrente da ação exercida por algo exterior sobre 
nós. Consiste na atração que sentimos por alguma coisa de modo 
a nos deixarmos em alguma medida conduzir por ela. Nesse 
amor, dominam os sentimentos favoráveis ao que é amado – nós 
mesmos ou outrem –, graças a que nos inclinamos a certas coisas 
da mesma maneira que, inversamente, não nos inclinamos ou 
repelimos a outras, às vezes sem termos muita clareza sobre o 
porquê dessas preferências. Trata-se de uma espécie de amor 
que se sente, se sofre, de que se padece, noções reunidas no termo 
grego “pathos”, comumente traduzido pura e simplesmente por 
“paixão”; aliás, logo se percebe que a acepção de “patológico” 
como “doente” é inerente à classificação kantiana. Ou seja, o 
amor patológico é sempre dirigido, motivado, impelido por algo 
ou alguém que nos desperta interesse, o mesmo valendo para os 
afetos, que Kant distingue das paixões, dos desejos e da simpatia. 

A “compaixão lânguida” – tome-se-a como exemplo – é 
aquele tipo de pesar inerte, tão comum, pelo qual lamenta-
mos o sofrimento do outro sem fazermos nada sequer para 
reduzi-lo. Nesse sentido, enquanto mero sentimento, trata-se 
de “uma forma de aumentar o mal no mundo” (BORGES, 2000, 
p. 27 et seq), mesmo que seja no sentido de somarmos à dor do 
outro o nosso próprio sofrimento. Isto se evidencia ainda mais 
negativamente quando damos “graças a Deus” por estarmos a 
salvo e não submetidos àquela miséria – logo nos desembara-
çamos do desconforto que nossa consciência nos impõe em tais 
momentos e dizemos: “Que Deus o ajude! Tenha piedade!” etc.; 
e seguimos nosso caminho. É, na verdade, cruel aquele que diz 
ter compaixão por um mendigo a quem dá esmolas fazendo-o 
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sofrer por mais um dia sem jamais o tirar daquela degradação, 
daquela morte lenta. Não é à toa que nossa expectativa oculta 
de reconhecimento se trai quando nos vemos diante de um 
“mal-agradecido” que deveria nos desejar recompensas em 
dobro... Em tais atos de “caridade” às portas das igrejas, cada 
um está apenas preocupado em “fazer a sua parte”, nada mais, 
e isto também quer dizer: fazer apenas o bastante para aliviar 
o peso da própria consciência, não o da miséria alheia que 
reinicia a cada despertar. Aliás, vale notar o quanto protestantes 
e judeus, defensores do autossustento pelo trabalho, sempre 
condenaram a mendicância, uma novidade introduzida como 
“prática” pelos franciscanos e que seria logo desfigurada por 
dissidências radicais. Assim, o próprio Kant reprova todo aquele 
que pratica “atos de caridade” tendo em vista apenas o interesse 
de ser bem-visto por seus pares ou para se preservar de seu 
próprio desconforto, ainda que sem consciência disso.

O amor patológico, portanto, se baseia no egoísmo, que 
tem em vista, se não exclusivamente, principalmente o próprio 
bem-estar de quem ama e age. Movido pelo egoísmo, consciente 
ou não, o indivíduo assume para si um tipo de normas de con-
duta que têm objetivos particulares e pessoais. Por mais que 
eu ame sinceramente um ente querido, amigo ou parente, a 
ponto de me sacrificar ao máximo por ele, padecer das dores 
mais atrozes e até morrer para que ele se salve, justamente 
por se tratar de um ente querido, o faço por ser meu amado. 
(Schopenhauer só abrirá exceção no caso do sacrifício pelos 
filhos, mas este é um caso à parte, pertinente, segundo ele, ao 
instinto de conservação da espécie, por isso visível de modo 
mais puro entre os animais.). Isso significa que, me parecendo 
ser mais doloroso vê-lo sofrer quando eu mesmo poderia evitar 
ou amenizar esse sofrimento, me disponho a sofrer eu mesmo 
em seu lugar em vez de carregar a culpa de minha omissão. O 
mesmo vale para o mártir que se lança à arena para ser devo-
rado pelos leões movido pela promessa de ter redimidos seus 
pecados e, assim, ser salvo, conquistar a vida eterna e evitar 
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as torturas infernais. O mártir, segundo o significado grego 
da palavra, é uma testemunha. De quê? De sua própria fé na 
salvação pela vida eterna. Seu fim é, portanto, exterior à ação 
e, deve-se concluir, na ausência de tal fé, o ato não se daria, 
pelo simples fato de que lhe faltaria o sentido essencial. Se seu 
martírio contribui para a difusão da fé verdadeira, isso, agora, 
do ponto de vista estritamente moral, importa menos do que 
sua intenção de salvar a si mesmo. A moral, como se vê, mais e 
mais retira do amor aquilo mesmo que pareceria ser, aos olhos 
dos românticos, o mais importante: seu caráter pessoal. Por 
outro lado, também se vê que o mundo objetivo dos fatos não 
importa tanto quanto o mundo subjetivo da vontade, tanto que 
Kant se dedica a distinguir ações praticadas por dever daquelas 
apenas em conformidade ao dever, ou seja, morais em aparência. 

Um último exemplo pode ajudar a elucidar ainda melhor 
o caráter não moral de todo amor patológico aos olhos de Kant, 
pois atinge também o altruísmo: por mais que eu ajude todo e 
qualquer ser vivente que eu encontre pela rua, homem, animal 
ou planta, por mais que eu não me restrinja à “compaixão 
lânguida” e de fato “faça alguma coisa para ajudar” movido pela 
simpatia, sendo a ação movida por um amor patológico, está 
em jogo apenas minha incapacidade de presenciar o sofrimento 
alheio. Por útil que nesse caso seja o sentimento de simpatia pelo 
sofredor, não apenas enquanto move boas ações, mas enquanto 
pode fazer tender o agente a ações conformes à moral, o amor 
assim sentido e expresso é meramente relativo e destituído de 
valor intrínseco. Muitas vezes não se trata de um estranho, 
mas de um inimigo, quando, àquela incapacidade, pode ainda 
se unir com força maior o prêmio da “magnanimidade”, que 
apela imediatamente à vaidade mais íntima. Narrando sua 
própria desventura na peça de Calderón de la Barca (2004, p. 
39), o recém-derrotado rei Arsidas assim recorda, no primeiro 
ato da primeira parte, seu encontro com a jovem Irene, irmã de 
seu oponente, no centro do primeiro ato: “Aproximo-me com 
ânimo piedoso,/ já quase em meus infortúnios consolado;/ pois 
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um miserável penso ser ditoso/ ao encontrar outro que seja mais 
desafortunado”. Em casos assim, no fundo, demonstra-se ter 
mais interesse por si mesmo do que por aquele que sofre, e, se 
o auxílio necessário é oferecido quando possível, traz consigo 
o consolo de, primeiro, manter próximo a si o mais infeliz e, 
em seguida, fazer brilhar o amor próprio aos próprios olhos. 
Além disso, obtém-se a gratidão da vítima e a admiração de 
terceiros – o sentimento de honrosa superioridade, especial-
mente quando se trata de um inimigo, o endividamento alheio 
e o reconhecimento público são os alimentos mais sofisticados 
do amor próprio. “Em meus ombros a pus escutando [o suspiro 
lastimoso]”, prossegue Arsidas, “sem dar-me conta da tristeza 
minha,/ e piedoso com ela, cruel comigo,/ entrei no quartel de 
meu inimigo.”. Dito em resumo, é no interesse de nosso próprio 
bem-estar que ajudamos o desconhecido ou inimigo que está 
ali sem fazermos caso dos sofredores ausentes, significando 
que, com relação à pessoa que ele é ou a seu estrito bem-estar, 
somos no mínimo indiferentes; apenas queremos retirar sua 
dor de nosso caminho, a não ser que, como no caso de Arsidas, 
a fraqueza, encontrada junto à beleza, desperte um outro tipo 
amor, o que, todavia, não é lá um bom augúrio de prosperidade.

Aliás, a dor alheia às vezes nos incomoda muito mais do 
que nossa própria dor, e a razão disso é muito simples: somos 
privados do direito de gemer e fazer queixas por este incômodo 
íntimo na mesma proporção em que o outro atrai para si todos 
os cuidados por seu sofrimento exposto. Sequer é necessário 
mencionar as situações em que os cuidados dedicados a outrem 
são para nós motivo de mágoa, ciúme ou inveja, como se ninguém 
nos estivesse dando a atenção que julgamos merecer, como se se 
estivesse oferecendo ao outro um bem a que julgamos ter direito. 
Em casos assim, não é nada raro que nosso desconforto venha 
à consciência com bastante clareza a ponto de não sabermos 
lidar com a exigência de prestar auxílio, de um lado, e, de outro, 
com nossa incapacidade para fazer ou dizer algo nesse sentido. 
Exemplos: frases feitas para consolo de quem está em luto 
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recente – “a vida é assim”, “agora, o sofrimento dele(a) terminou”, 
“ele(a) está em um bom lugar”, “ele(a), onde quer que esteja, quer 
que você supere e seja feliz”, “lembre-se apenas das coisas boas 
que viveram juntos” –, convites à diversão quando alguém está 
em desânimo – “deixe disso e parte pra outra”, “...mas você é 
tão bonito(a), tão inteligente”, “você precisa se animar; vamos 
sair e ver gente!”, “pense positivo, pois há males que vem para 
o bem”, “não perdeu grande coisa; agora é que vai melhorar”. 
Às vezes, recomenda-se ter fé, procurar uma igreja ou um 
psicanalista. Às vezes, de tanto vermos um mendigo ou criança 
na rua, terminamos lhe oferecendo alguma oportunidade; de 
tanto vermos um animalzinho doente, o recolhemos; de tanto 
vermos um jardim abandonado e pisoteado, o revitalizamos e 
cercamos – mas exclusivamente por estarem ali. Às vezes, temos 
a lucidez de perceber que por trás de cada uma dessas palavras 
e desses atos há alguém cujo empenho prioritário – consciente 
ou não – é livrar-se de nossa dor e do peso que esta lhe impõe, 
talvez maior do que aquele que recai sobre nós, justamente 
por não ser o “próprio peso”, mas o peso “de outro”. Isso, ao 
menos, quando a motivação é “patológica”. A superficialidade 
do consolo se revela quando não surte o efeito esperado, pois 
em tal caso o consolador se afasta mais e mais até desaparecer, 
quando não irrompe o desabafo: “Você não quer ser ajudado”, 
“não quer sair dessa”, “quer apenas chamar a atenção”, “precisa 
amadurecer”, e uma série de bravatas semelhantes que não 
exprimem nada além de orgulho ferido. 

Mas nem toda ação movida por interesse é imoral, ou 
seja, baseada em um egoísmo que apenas por acaso e circuns-
tancialmente traz, de fato, benefícios autênticos e valiosos mais 
aos outros do que a nós mesmos, considerando que o simples 
fato de nos desembaraçarmos de espetáculos tristes já nos dá 
imenso alívio. Algumas ações se regulam por interesses amorais, 
supostamente neutros, como é o caso daquelas que seguem 
regras técnicas, ou seja, que procuram adequar meios a fins em 
vista da produção de alguma coisa. Isso envolve a linguagem e a 
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forma de um discurso, o método de um experimento científico, o 
desenvolvimento de habilidades artísticas, culinárias etc. Tem-se 
aí uma meta: a obtenção do resultado planejado, a eficácia da 
atividade. Tais regras, em seu conjunto, constituem um método. 
Quanto aos fins espirituais destas atividades, sempre podem 
ser reduzidos a algum amor patológico, interesses naquilo que 
esperamos obter como resultado do sucesso. 

No entanto, a técnica pode ter como objeto também, por 
exemplo, a sedução e a produção de prazer no outro. Hoje em 
dia, inclusive, há imensa e crescente demanda por uma série de 
“manuais” sobre o amor, sobre a vida conjugal, sobre o cuidado 
dos filhos e dos idosos, das plantas e dos animais, e assim por 
diante, o que nada mais é do que uma proliferação de “regras 
para amar” que têm em vista a “produção da felicidade”. Ora, 
como já dissera Jung (2005, p. 63) no §248 de Psicologia em tran-
sição, trata-se de “um mau sinal quando os médicos começam a 
escrever livros com sugestões para se alcançar um ‘casamento 
perfeito’”; mas, afinal, vivemos em um mundo de receitas téc-
nicas e de especialistas... Aliás, Foucault falou e escreveu muito 
sobre práticas destinadas a metas espirituais “mais nobres” a 
que denominou “técnicas de si”, envolvendo especialmente o 
ascetismo e, mais modernamente, a normalização e o disciplina-
mento. Devida atenção deve ser dada a essas “metodologias”, 
mas não do ponto de vista de sua eficácia, pois sua “utilidade” 
já lhes é inerente e pressuposta como um “valor” ou padrão de 
medida; o que interessa acima de tudo é o sentido existencial 
da necessidade que se tem delas, o que se expressa claramente 
em seu sucesso comercial. Hoje, as técnicas não se encontram 
a serviço de uma moralização, mas escapam por completo ao 
domínio da moral e até mesmo a contradizem na medida em 
que ferem a autonomia, pois, também no caso do amor, as ações 
têm sua orientação alienada aos “especialistas na área”. Seu 
êxito não é apenas resposta, mas, sobretudo, sintoma de uma 
desorientação generalizada e negligente, produtora daquilo 
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a que Kant chamou “menoridade”, dizendo, logo no início de 
um célebre artigo: 

É tão cômodo ser menor. Se tenho um livro que faz as vezes de 
meu entendimento, um diretor espiritual que por mim tem 
consciência, um médico que por mim decide a respeito de 
minha dieta, etc., então não preciso esforçar-me eu mesmo. 
Não tenho necessidade de pensar, quando posso simplesmente 
pagar; outros se encarregarão em meu lugar dos negócios 
desagradáveis (KANT, 1985, p. 100/102). 

Não é à toa que toda espécie de “conselheiros”, desde “blo-
gueiros” e radialistas até religiosos, toda espécie de “formadores 
de opinião” – designação ingrata, mas infelizmente justa – encon-
tram na atualidade solo fértil para sua semeadura; eis porque 
um deus nunca foi tão necessário como é na sociedade laicizada.

De minha parte, percebo que, no mundo atual, nossos 
sentimentos realmente se encontram muito orientados por 
formas técnicas de “pensar e agir”, assunto sobre o qual, cada 
um a seu modo, Foucault e Heidegger são as grandes referências. 
Tanto que costumamos nos referir a tudo isto como pertencendo 
ao “mundo prático”. Todavia, o correto seria dizer “pragmático”, 
utilitário, o que desempenha algum papel efetivo, algo dotado 
de conteúdo material. Significa que damos primazia àquilo 
que pareça ter algum sentido preciso e bem determinado – 
eis o significado de “conteúdo material” neste caso. Assim, 
terminamos confundindo o bem-estar, que é uma motivação 
natural, comum a todos, com o tipo de fim que podemos atingir 
seguindo alguma receita, conselho, “método”. No entanto, regras 
técnicas, que deveriam valer para todos os casos, jamais poderão 
satisfazer à diversidade de concepções de bem-estar pessoal 
que cada um de nós nutre em seu íntimo. Não é por outra razão 
que nenhum tipo de sucesso (material, intelectual ou afetivo) 
traz necessariamente consigo a felicidade, nem mesmo, em 
alguns casos, alegria, terminando por aumentar o sentimento 
de frustração. De que adianta ser bem dotado em um aspecto 
e carente nos demais? Como é possível se sentir satisfeito em 
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cada uma das dimensões da vida? Não é à toa que a felicidade 
parece algo de divino e que nos sintamos impróprios ou até 
indignos de amar e sermos amados. 

A positividade dessa classificação elaborada por Kant está 
em dizer que a moralidade de uma motivação amorosa reside, 
portanto, na gratuidade com que a ação é realizada, mesmo que 
a contragosto. A partir do momento em que entendemos que, 
por moralidade, Kant pretende indicar o caráter essencial da 
ação livre, autônoma, fundada na própria vontade e não na lei 
de outro ou no simples desejo de algo, reconhecemos aí uma 
boa pista para compreendermos o que o amor não pode ser: 
interesse de vantagem pessoal. Aliás, foi sempre isso o que 
mais se criticou nos amores humanos – o próprio Kant o faz. 
Amor, enquanto amor livre, não se funda subjetivamente no 
amor-próprio, nem objetivamente no amor de si mesmo. Do 
mesmo modo, amor livre não tem nada a ver com deliberações 
sobre benefícios, sobre eficácia, sobre resultados – isso seria 
técnico-pragmático. Amor livre não envolve escolha pessoal 
nem instinto natural. Amor livre, como a expressão diz, não 
pode ser submetido a condições variáveis do tipo “se isto, então 
aquilo”, “se tu te comportas, te dou o que queres” etc. Nenhum 
amor autêntico é passível de contabilização.

Tudo isso serve como instrumento para a demolição de 
boa parte dos grandes mitos modernos sobre o amor, retra-
tando o lado obscuro da humanidade individualista, mas a isso 
deveremos retornar e aprofundar em momento posterior. Por 
agora, enfatizo o que considero profundamente negativo. Kant 
faz recair na classe “amor patológico” tudo aquilo que costuma-
mos entender por amor e amizade. A amizade por afinidade e o 
amor entre consanguíneos, bem como por animais ou qualquer 
outra coisa, são indistintamente tragados para o interior da 
confusão erótica a que me referi mais acima, sendo todas essas 
manifestações tratadas sob uma mesma categoria: a doença da 



HISTÓRIA FILOSÓFICA DO AMOR | CAPÍTULO 3: AMOR E MORALIDADE

295

vontade – por conseguinte, da razão29 –, que, cega e surda às leis 
da razão pura comum, decai como interesse determinado do 
sujeito do desejo, da eleição, da escolha imediatista. Rousseau, 
poetas e romancistas são neutralizados, pois seus discursos 
descrevem apenas a subjetividade (quando não o egoísmo) do 
homem natural que procura o próprio bem. A razão universal se 
impõe sobre a sensibilidade individual e ameaça o romantismo 
passado e o vindouro, que certamente se insurgirá contra esse 
movimento, mas sem conseguir causar-lhe dano. A Moralidade 
se opõe à Natureza de maneira jamais vista no interesse de 
resignificar a supremacia da alma sobre o corpo, da razão sobre 
os sentidos, do universal sobre o particular, da Humanidade 
sobre o indivíduo, da forma sobre a matéria. Não quer dizer, é 
claro, que esteja excluído da lei universal o dever de cuidar bem 
dos filhos, por exemplo – pelo contrário! –, mas tal cuidado é 
o de todos os pais por todos os filhos, ou seja, uma lei para cada 
um e de ninguém que é feita “minha” apenas enquanto aceita 
no meu querer, o que não traz nada de novo, sob este aspecto, 
com relação ao pensamento medieval.

Lançando mão do sentido próprio, estrito, grego, da pala-
vra “práxis”, Kant defende o amor prático, que deve envolver 
a consciência racional dos fins últimos e universais da ação, 
não os fins imediatos e particulares. A vontade sadia, que para 
Kant não é outra coisa senão a própria razão em seu uso prático, 
voltada para a escolha da lei do agir, ou seja, do princípio universal 
para se agir com todos e qualquer um, sem exceção e independente 
das circunstâncias, é a única livre, pois aquilo a que obedece 
não são os afetos de uns pelos outros, que variam muito e se 
esgotam rapidamente, segundo Kant. Também não obedece a 
metas, que sempre se renovam. A boa vontade tem diante de 
si somente a impessoal finalidade absoluta e abstrata que é o 
bem comum para todo homem, não apenas para mim e o que 
de estimado me cerca. A própria noção de “pessoa” elaborada 

29 V. BORGES, 2000, p. 33.
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por Kant para representar o objeto privilegiado da ação moral, 
ao invés de conduzir o sujeito a um destinatário individual, 
como no “amor pessoal”, indica uma ideal “pessoa humana”, 
isto é, a Humanidade em geral representada em cada indiví-
duo. Nesse caso, a boa vontade não se decide pela escolha de 
um fim universal como a felicidade, pois esta é sempre minha, 
nem tampouco, pragmaticamente, de simples meios para fins 
quaisquer, mas de um princípio impessoal independente da 
minha própria existência, a priori. 

Se é impossível mandarmos em nosso modo de sentir, pois 
sua causa está fora de nós e apela à nossa natureza corpórea, não 
só podemos como devemos, enquanto seres racionais livres, mandar 
em nosso agir, e a lei é a de agir para com todos como se tal fosse o 
modo com que todos devessem agir para comigo. A possibilidade 
da promessa, observa o próprio Kant, depende da liberdade que só 
pode se exercer quando somos capazes de cumprir o prometido, 
ou seja, quando podemos assumir como lei a proibição de mentir. 
Sobre isso, aliás, abrindo parênteses, Nietzsche nos traz uma bela 
formulação, para ser meditada por todos aqueles que pretendem 
estabelecer compromissos nesta vida: 

Pode-se prometer atos, mas não sentimentos; pois estes são 
involuntários. Quem promete a alguém amá-lo sempre, ou 
sempre odiá-lo ou ser-lhe sempre fiel, promete algo que não 
está em seu poder; mas ele pode prometer aqueles atos que 
normalmente são consequência do amor, do ódio, da fide-
lidade, mas também podem nascer de outros motivos: pois 
caminhos e motivos diversos conduzem a um ato. A promessa 
de sempre amar alguém significa, portanto: enquanto eu te 
amar, demonstrarei com atos o meu amor; se eu não mais te 
amar, continuarei praticando esses mesmos atos, ainda que 
por outros motivos (NIETZSCHE, 2006, p. 56, §58; 2012, p. 11). 

Também canta Sérgio Britto em “C.V.V. Boa noite”, 
“Ninguém é escravo das próprias palavras/ Você não é dono 
do seu coração/ [...] das suas vontades”. Se, todavia, ao amor 
pertencer qualquer coisa de racional, mesmo que se trate de 
uma deliberada fidelidade a palavras ditas, ele não passa de 
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um contrato, de um empenho, isto é, de um compromisso, e foi 
quase sempre como promessa que até aqui se pensou o amor. 
Por sua vez, a promessa de amor só é válida enquanto perdura 
o amor, assim como os compromissos de ação só são exigíveis 
enquanto vige o contrato, o que assinala, desde já, que há um 
descompasso essencial entre amor e casamento – i.e., ainda que 
coincidam, não são jamais o mesmo nem podem sê-lo, verdade 
que qualquer romântico vê-se obrigado a admitir a cada vez 
que embelezam mais os “amores impossíveis”. Ainda assim, 
é justamente na ideia de compromisso como sentimento de 
obrigação que se fundam as relações “contábeis” de afeto, pois 
a toda obrigação corresponde um direito e todo direito é passível de 
cobrança junto àquele que se obriga. Nesse caso, o amor prático 
significa amor livre, que, no sentido kantiano, refere-se ao amor 
em que se assume um compromisso perpétuo consigo mesmo 
junto a toda a humanidade. 

De fato, o egoísmo é dissolvido sob a ótica de um “amor 
prático”, mas, conforme critica Schopenhauer (2001, p. 69-71, §7), 
e Nietzsche (2001, p. 223-224, §335) depois dele, permanece sob 
a forma da expectativa de reciprocidade. Como não posso, por 
exemplo, querer sofrer uma injustiça, não posso querer cometê-la 
contra ninguém. Trata-se, em primeiro lugar, da renovação, 
segundo novas bases, da mesma máxima de amar ao próximo 
como a si, lei suprema do Cristianismo, e, em segundo lugar, de 
um amor “prático” cuja prática, mais uma vez, não se destina a 
ninguém em particular. Uma vez que o Direito não deve contra-
dizer a moralidade, mas se inspirar nela para o julgamento dos 
negócios cotidianos segundo a materialidade de seus conflitos, 
vemos claramente que também o “amor prático” kantiano é 
fundamento metafísico da isonomia, a indiferença positivada 
em lei como pretensa expressão de justiça.

A vitória de Kant sobre Deus está, portanto, no fato de 
que este é um amor possível aos homens, porém impossível de 
se comprovar, como ele mesmo admite, de maneira que, agir 
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por dever tem menos a ver com a garantia do que com a esperança 
de ser amado em retorno – isto depende de que o outro assuma 
para si a mesma lei. Isso já vai muito mais longe do que tudo o 
que ensinara Agostinho ou qualquer outro cristão, sendo de uma 
rigidez quase budista, quase ateia. Afinal, sequer a alegria no 
ato de amar o acompanha necessariamente, como que lançando 
novas e mais espessas sombras sobre a melancolia spinozana. 
Podemos ser livres no amor, mas não podemos ter certeza de que 
amamos “livremente” e a experiência ensina que corremos 
o risco certo de amarmos sozinhos nesse amor. De “prático” 
esse amor nada tem, exceto do ponto de vista de uma pura 
racionalidade que, desencarnada, despacha a transcendência e 
a imanência substituindo-as por uma possibilidade ou condição 
transcendental, ou seja, algo que não é uma realidade palpável 
sob nenhum aspecto. A racionalidade absoluta que tudo pode 
conhecer é derrotada pela racionalidade crítica que encerra 
todo ser no interior de muralhas intransponíveis. Aliás, no 
rigoroso formalismo kantiano, desta vez, o último a ser satis-
feito pelo amor sou eu mesmo; até a paz interior decorrente 
da ação põe sob suspeita minhas mais íntimas e indevassáveis 
intenções, pois o dever da razão se impõe contra minhas mais 
profundas inclinações e não há nenhum conforto como o da 
outrora assegurada participação no amor divino. A natureza, 
determinada e determinante, deve ser sacrificada à possível 
liberdade da vontade em seu dever moral. Minha boa vontade 
se mostra de maneira mais clara na medida em que contradiz 
instintos e desejos, mas a moralidade exige que daí não se tire 
nenhum afago para a vaidade, nenhum agrado com a beleza e 
bondade do próprio caráter ou daquilo que agrada aos sentidos 
ou ao coração. Faço o que faço, amo como e quanto amo porque 
assim devo, não porque assim deseje ou porque isso possa vir a me 
favorecer ou a favorecer a outro, mas pelo simples fato de que 
agir mal é imoral e contraditório à razão, o que, certamente, a 
ninguém favorece. Em duas palavras, a liberdade é conquistada 
pela via negativa.
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Em sua solidão e na dúvida permanente, o indivíduo 
perde a si mesmo, seu próprio amor de si, não mais importando 
que este permaneça como espécie de “princípio subjetivo” da 
ação moral. A purificação de eros chega ao ápice, aniquila-o 
sacrificando-o à ágape, parecendo jamais ter sido tão radical 
sequer em Plotino. Uma coisa muito valiosa, porém, é ensinada 
por Kant nas entrelinhas: que o amor não é uma promessa de 
felicidade, mas, pelo contrário, tende a trazer consigo o senti-
mento de uma injustiça sofrida. De resto, tem-se o efeito funesto, 
em grau máximo, de se fazer do amor um princípio de ação, ou 
mais que isso, de se fazer remeter a algum tipo de amor toda 
ação tal como tendem a fazer os moralistas, como se o amor 
não estivesse no fundo de um tipo muito especial de ação, de 
uma compreensão de mundo muito singular; no fundo, enfim, 
de algo completamente alheio a qualquer possibilidade de consolo 
pelo sentimento do dever cumprido, alheio a toda vontade e a toda 
lei. Não penso, e assim defendi em minha tese de doutorado, que 
liberdade tenha qualquer coisa a ver com ação, e se, conforme 
tomo como hipótese neste livro, amor é liberdade, tampouco 
ele terá a ver com ações, com seus princípios, meios ou fins, 
com “razões” de qualquer espécie.

As palavras de Goethe transcritas na epígrafe deste 
capítulo, em notória sintonia com as ideias de Rousseau, bem 
poderiam servir como justa resposta a Kant, mais do que a 
qualquer outro, se não tivessem sido publicadas antes. Vale dizer, 
porém, que as críticas lançadas agora não se dirigem tanto à 
contribuição de Kant para a Ética, que é inquestionável, apesar 
de suas limitações e descaminhos, que me esforcei por indicar 
e discutir também em minha tese de doutorado30. Tais críticas 
se dirigem a alvo muito diferente e que pode surpreender a 
muitos: a convicção de que amor nada tem a ver com ética ou 
moralidade, ainda que os moralistas ofereçam muito auxílio 

30 Este problema e sua discussão podem ser lidos em meu artigo “O 
dualismo kantiano e sua crítica por Schopenhauer” (MORAES, 2013).
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ao nosso assunto. O que se testemunha é nada mais do que o 
trágico desfecho do projeto tão ingênuo quanto elaborado, 
muito antigo, de, forçando a relação entre amor e moral, fazer 
do amor uma lei, conforme a “agenda” do Cristianismo. Nesse 
sentido, o fundo de minhas críticas a tais tentativas se orienta 
pelo fato de que o amor resistiu à prisão. Isso porque a liberdade 
que o caracteriza não é a liberdade da razão contra a natureza 
ou vice-versa, mas também não haverá de ser a do sentimento 
contra os costumes, de modo que ainda permanece intocado 
e silenciado seu sentido mais essencial.

§29. O voo de Ícaro sobre o mar do niilismo 
Recordando o comentário feito há pouco acerca dos des-

tinatários da acusação feita por Nietzsche de haverem matado 
Deus, temos o diagnóstico, do próprio Nietzsche, de que não 
foi tanto a verdade quanto à ânsia de verdade a produzir esse 
efeito. A dúvida frenética, tornada “metódica” por Descartes, 
exigia pôr de lado tudo que não fosse indubitável. À medida que 
o questionamento se aprofundava, mais dubitáveis se tornavam 
todas as coisas. O afastamento de Deus foi, na verdade, um 
artifício pelo qual se pretendeu salvá-lo como que o livrando 
de um fogo cruzado, mas sem conseguir evitar que fosse grave-
mente ferido em virtude da desilusão do pensamento em geral. 
A racionalidade sedenta de poder e controle, de purificação, de 
esterilização, de desafetação, de des-engano, lançou o próprio 
homem na completa dúvida de si mesmo. O feitiço de Descartes 
se voltou contra o feiticeiro. Adiante, o mar aberto ou o abismo 
do niilismo – a angústia própria a este mundo em que vivemos 
provém da supressão de portos seguros, de um fundo qualquer 
onde possa cessar nossa vertiginosa queda, provém de nossa 
condição existencial de abandono. Apenas o corpo existe; caso 
não exista, é ainda assim tudo o que temos, de maneira que, 
sob o olhar positivista, a dúvida, neste caso, é literalmente 
ridícula por sua própria impotência; é impotente, sobretudo, 
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pela “evidência” pragmática de que se pode agir sobre os corpos 
e obter deles resultados minuciosamente antevistos pelo cálculo 
– eis tudo que há de “indubitável”. Logo, a exploração de seu 
funcionamento se converteu no febril empenho final da Ciência 
que atualmente reduz até o amor a processos neuroquímicos. 
O behaviorismo foi apenas o começo do projeto de se tornar 
corpos e mentes em campos de teste. 

Mas alguém pode agora se perguntar: o que tem tudo 
isso a ver com o amor? Estado... Protestantismo... Burguesia... 
Niilismo... A resposta é rápida: nada. Afinal, não estou falando 
de amor estatal, amor protestante, amor burguês, amor (ou 
desamor) niilista. No entanto, trata-se de uma configuração 
de mundo que já antecipei ser inteiramente nova. Trata-se do 
processo de franca decadência de todos os valores, tal como 
diagnosticava Nietzsche. Isso de modo algum quer dizer que os 
valores são “menores” ou que desapareceram no sentido mais 
estrito, tampouco que o amor seja um valor. Pelo contrário, o 
valor da ciência, das demonstrações e estatísticas, cresce na 
mesma proporção em que são suprimidos todos os valores que 
levavam o homem a realmente pensar e sentir. Como dissera 
Nietzsche, e Schopenhauer antes dele, todo homem precisa de 
uma “metafísica” – é nesse sentido que a Ciência substitui a 
Religião, tal como a Natureza em relação a Deus, o Estado em 
relação à Igreja, o saber em relação à fé, o trabalho em relação 
à liberdade, a sexualidade em relação ao sentimento, o cálculo 
em relação ao pensamento, o corpo em relação ao espírito, a 
expressão em relação à meditação. Acontece que, na medida 
em que o amor foi milenarmente estimado, se não ele mesmo 
como um valor, como o modo próprio da relação com valores 
supremos, como o belo, o bem, a verdade, torna-se inevitável que 
o deslocamento do lugar-tenente desses valores transformará 
o modo da relação, acaso o deslocamento já não seja resultado 
da transformação do amor em valor extramundano e supras-
sensível, aniquilando todo pensar e todo sentir em benefício do 
asseguramento da previsibilidade calculadora oferecida pelas 
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ciências. Se, além disso, o amor havia sido tradicionalmente 
direcionado de maneira cada vez mais exclusiva justamente para 
aquilo que se tornou mais impalpável, incerto e mesmo pouco 
digno de ser visado, seguramente isso afetará toda compreensão do 
amor mesmo junto àqueles que se encontram alheios ao processo 
de coisificação da vida. O amor é exilado na mesma medida em 
que o é tudo aquilo com o que ele “deveria” nos ligar – ou seja, 
o amor perdeu seu lugar próprio no mundo.

O protestantismo, de fato, descentralizando a fé, per-
turba o sentido do amor de diversas maneiras. Mas os católicos 
também têm sua participação ao aderirem ao individualismo e 
suas consequências. É verdade que a centralidade do indivíduo 
tem muito a contribuir para um resgate do sentido do amor 
humano, na mesma proporção em que paradoxalmente vem 
confirmar sua miséria, assim como é verdade que não estou 
em busca de responsáveis pela “morte do amor”. No entanto, 
o sentido dessas e outras transformações modernas é de nosso 
interesse se quisermos compreender no que o amor se tornou e, 
se resistiu, em que medida subsiste como possibilidade humana.

O fato é que, enquanto os intelectuais elaboravam a 
desmistificação do mundo em sua luta pelo esclarecimento, o 
homem comum ficou alheio ao que se passava nos bastidores 
políticos e gabinetes acadêmicos, discussões das quais não 
participava nem teria condições de fazê-lo, terminando por 
deixar ao cargo de outrem tudo que pertence, nas palavras 
de Kant citadas acima, ao âmbito dos “negócios desagradá-
veis”. Mas tal alheamento dizia e diz respeito à participação 
na renovação das configurações de mundo, coisa de que os 
indivíduos em geral jamais tomam parte. Desinformado e até 
desatento ao que corria subterraneamente, o homem comum 
via apenas a expressão disso nas novas instituições políticas, 
nos novos “monumentos” sociais e ideológicos a que era inad-
vertidamente convidado a participar. Perdoem-me os crédulos, 
mas essa me parece uma razão suficiente para considerar a 
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expressão “revolução popular” um contrassenso. Mais cedo 
ou mais tarde os pleitos da burguesia se mostram ao “povo” 
como sendo de seu próprio interesse, mas não antes que um 
hábito da nova ordem tenha sido cultivado ao longo de gerações 
fazendo com que o povo venha a acreditar em tal mito. O que 
os comunistas requerem é, na verdade, exatamente o que os 
liberais haviam prometido – igualdade e liberdade, condições 
gerais de sobrevivência (trabalho e propriedade), educação e 
até reforma agrária. 

Ademais, esse vínculo aqui apontado entre liberais e 
comunistas – ambos revolucionários, deve-se lembrar! – não se 
deve a um reducionismo forçado e artificial, mas a uma questão 
de fundo identificada pelo próprio Kant de modo exemplar: 
“Uma revolução poderá talvez realizar a queda do despotismo 
pessoal ou da opressão ávida de lucros ou de domínios” – seja 
pela nobreza, seja pelo capital, acrescento por minha conta 
– “porém nunca produzirá a verdadeira reforma do modo de 
pensar. Apenas novos preconceitos, assim como os velhos, ser-
virão como cintas para conduzir a grande massa destituída de 
pensamento” (KANT, 1985, p. 104). É precisamente essa “reforma 
no modo de pensar” que se vê bloqueada e logo se generaliza 
a condição de menoridade de uma “massa destituída de pen-
samento”, pois os “grandes movimentos” tomam o lugar do 
essencial no “interesse comum”. Segundo Kant, em outra obra, 

a formação moral do homem não deve começar pelo melho-
ramento dos costumes, mas pela transformação da maneira 
de pensar e pela fundação de um caráter; apesar de que 
ordinariamente se procede de outra maneira e se combate 
os vícios em particular, deixando intata sua raiz comum 
(KANT, 1974, p. 386). 

Ora, tal “transformação da maneira de pensar” exige ela 
mesma que haja pensamento, coragem para o enfrentamento 
de incertezas. A desatenção ao pensamento marca o ápice do 
niilismo, que não encontra para si outra saída senão o cál-
culo estratégico e o experimento laboratorial. No entanto, é 
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justamente neste contexto de desorientação existencial que o 
homem, perdido de si mesmo, na medida em que não há mais 
garantias, se vê coagido a decidir-se e autodeterminar, “fundar 
o próprio caráter”, exigência de que foge a cada vez, recaindo 
na alienação, e assim sucessivamente girando em círculos.

Não é que as modificações na superfície da cultura sejam 
determinadas pelos eruditos “ideólogos” (evocando a termino-
logia de Marx), ou, pelo contrário, pelos processos produtivos, 
mas sim que “teoria e prática” interagem de modo subterrâneo, 
dando-se a perceber separadamente apenas na abstração de 
quem presencia suas manifestações orgânicas e cotidianas. 
Repentinamente, o homem comum (uma impessoalidade que 
todos nós compomos na maior parte do tempo) se vê (ou se 
dá conta de estar) privado da confiança em tudo que pareça 
remeter a “coisas impalpáveis”, tão “abstratas e complexas”, 
sendo logo convencido de que o palavrório dos “intelectuais” 
e “senhores” o ilude e escraviza, que apenas a Ciência, “que 
prova o que diz”, é digna de confiança, mesmo que a Ciência 
jamais diga (pois é pressuposto) por que prova alguma coisa, 
muito menos por que coisas tenham de ser provadas (isto tam-
bém já é pressuposto). Mas tal “conscientização” não o liberta; 
serve antes como pretexto para não “entregar-se a abstrações”, 
deixando de pensar por si mesmo na tentativa de fugir do 
dilema da escolha, sendo-lhe muito mais “concreto e simples” 
abandonar-se aos “afazeres” e tudo o que é exigido para seu 
autossustento. Através do materialismo, critica-se a ideologia, 
mas o materialismo logo se converte ele mesmo em ideologia 
nas mentes daqueles que se esquivam do pensamento. 

Do outro lado da ponte – já rompida sobre o abismo –, 
os intelectuais também se esqueceram do sentido último de 
suas discussões e passaram a menosprezar boa parte delas. A 
Ciência e os negócios do dia a dia passaram a dominar a vida 
pública, concentrando em si “as grandes questões humanas” 
enquanto que aquele vazio deixado pelos valores, mantidos 
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apenas na medida em que os suportassem as instituições da 
razão tecnocrática, se buscou mais e mais preencher com os 
paliativos permitidos à vida privada – entretenimentos, reli-
giões, causas sociais e tantos outros cujas fronteiras entre uns 
e outros são absolutamente indetermináveis. Por isso, tudo o 
que não cabe no Direito é mero objeto de crença e, quando o 
Direito falha, a culpa é dos juízes, e assim seguimos em nossa 
desiludida descrença nos homens e em tudo que poderia uni-los.

Por que, afinal, o amor teve o mesmo destino de Ícaro: 
de tão alto que se elevou aos céus a fim de gozar de todo brilho 
e calor do sol, perdeu-se no mar imenso após trágica queda? 
Como boa parte dos mitos, também este nos deveria servir como 
alerta. Mas podemos supor, à luz deste mito tão bem conhecido 
quanto, talvez, pouco compreendido, que não tenha sido tanto 
pela mera vaidade humana que o amor tenha tido esse destino. 
Talvez se trate do contrário, ou seja, do reconhecimento, por 
parte do homem, de sua própria pequenez. As doutrinas filo-
sóficas em geral confirmam isto. Não o homem, mas o Amor é 
como Ícaro. De tão imenso, fundamental, necessário, ele mesmo 
parece lançar-se sobre nós, como que querendo nos mostrar o 
quanto esta acima de nós, o quanto as poderosas asas de Eros 
o tornam superior até mesmo aos próprios deuses do Olimpo. 
O Amor, como Ícaro, é imprudente quanto às leis da física e 
descomprometido com relação a nossos negócios rotineiros, 
pois ama a liberdade – o amor é liberdade. Por querer viver 
em liberdade e nos parecer a cada vez prometê-la. Para ele, no 
entanto, não há lei, nem compromisso, apenas a beleza de um 
voo sobre o mar, somente captável quando através dos seus 
próprios olhos. Ícaro, como o Amor, também jovem, quer se 
elevar e fugir do labirinto que é a vida – construído por seu 
pai e nele lançado por sua causa como em uma condenação 
hereditária –, onde a cada esquina se pode deparar com um 
Minotauro pronto a devorá-lo. O Amor escapou ao Minotauro 
rumo a um mundo de luz e calor, plenitude e felicidade, mas 
caiu e foi tragado pelos abismos frios, obscuros e insondáveis 
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do mar do niilismo. Mas por que as asas de Eros seriam mais 
confiáveis e obedientes do que ele mesmo?

Quanto a nós... ávidos de certezas, temerosos de que 
nossos amores caiam no abismo, somos como avestruzes. Não 
tenho em mente o dito popular de que “enfiam a cabeça na 
areia”, mas uma observação do cineasta Werner Herzog em 
seus diários, durante as filmagens de Fitzcarraldo, em 7 de abril 
de 1981: “Não será o avestruz, com asas que não o suportam no 
ar, o menos redimido dos seres vivos?” (HERZOG, 2013, p. 162). 

Somos nós nosso próprio peso. Nossa potencial leveza... 
insustentável.
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CAPÍTULO 4:  
O AMOR NO MUNDO SEM DEUS 

... o amor é liberdade,
ele não condena nem mesmo o ateu

porque ele mesmo é ateu [...].
(Feuerbach. A essência do 
cristianismo, cap. XXVII)

§30. Schopenhauer e a polêmica sobre o amor 
Devo confessar neste momento a preponderância e influência 
que tem sobre mim, como filósofo, a doutrina de Schopenhauer, 
ao menos levando em conta o seu todo, o que, todavia, não exclui 
de meu apreço, de minha admiração e até mesmo de minhas 
próprias reflexões várias outras influências, por distintas que 
pareçam entre si. Sou influenciado por muitos, porém não tanto 
“influenciável”. Na verdade, sou uma pessoa bastante difícil de 
convencer e desde muito cedo passei perto de receber “Teimoso” 
como sobrenome, mas não tão “Prepotente” como um ou outro 
foi levado a crer graças a seu próprio orgulho ferido. De qualquer 
modo, isso não me faz aplaudir essa ou aquela grosseria de 
Schopenhauer – acho-a um tanto engraçada, às vezes, mas nada 
que valha ficar repetindo-a e relatando-a como muita gente faz 
sei lá por que; às vezes para ironizar sua doutrina (em especial 
sobre amor e compaixão), às vezes para mero preenchimento 
de espaço criando interlúdios de folga para o leitor. Fato é 
que cogitei passar muito ligeiramente por ele neste livro, sem 
saber se para não me deter exageradamente no filósofo a que 
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mais tenho me dedicado nos últimos tempos ou por, devido a 
minhas discordâncias quanto ao que ele diz sobre nosso tema, 
achar o bastante dizer algo daquilo que todo mundo que já 
teve qualquer contato com suas ideias já sabe. No entanto, me 
dei conta agora mesmo que seria uma injustiça – não apenas 
contra suas ideias ou contra o leitor, mas contra mim mesmo. 

Decidir dar mais espaço ao que diz Schopenhauer é evi-
tar uma injustiça “contra mim mesmo”. Afinal, quando tudo 
começou, ou melhor, quando começou a girar em minha cabeça 
tudo aquilo que convergiria neste livro, há já uma década e 
meia, era com as ideias de Schopenhauer que eu recomeçava 
a me ver às voltas. Assim, não é a mesma situação que me 
dispôs a completar o capítulo “Amor e Beleza” com Agostinho, 
muito embora Schopenhauer seja um caso análogo, a meu ver, 
no contexto desta história filosófica do amor. Schopenhauer 
pertence a um movimento de virada na Metafísica que, tendo 
suas raízes em Kant, em cuja obra se inspira diretamente, 
passando pelo Idealismo Alemão e pelo Romantismo, como 
que amadurece em seu “idealismo transcendental”, ou, para 
muitos, em seu herdeiro inicial – Nietzsche. Como Agostinho 
entre filósofos antigos e medievais, Schopenhauer aparece 
para mim como um divisor de águas entre filosofia moderna e 
filosofia contemporânea. Entretanto, minhas motivações não 
são nem tão afetivas nem tão históricas, nem tão acadêmicas 
nem tão autobiográficas.

Dito en passant, é curioso lembrar-me de que, naquele 
tempo em que voltei a ler e passei a dar a merecida atenção à 
obra de Schopenhauer, sua doutrina sobre o amor como ilusão 
do instinto sexual, que eu já conhecia, me despertava mais 
curiosidade do que algum interesse mais nobre. Talvez por eu 
já estar amando a mulher que viria a ser minha esposa e mãe 
de meu filho, as pessoas a quem dedico este livro escrito graças 
ao que vivenciei junto (e também longe) delas... Decerto, minha 
relação com a obra de Schopenhauer não foi “amor à primeira 
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vista”. Mesmo passados alguns anos, no que diz respeito à teoria 
sobre o amor, Schopenhauer teria previsto minha negligência, 
assim como previu o descaso de todos os apaixonados diante 
de suas palavras. Meu crescente entusiasmo pelo filósofo com 
o qual, graças às menções feitas por Nietzsche, tivera meu 
decepcionante primeiro contato dez anos antes, se devia mais 
ao que estava na base de sua “metafísica do amor”, não a ela 
mesma. Aquilo, sim, se tornaria muito inspirador, especialmente 
da tese de doutorado que comecei a planejar desde então. Por 
mais que a tese também dissesse ou devesse dizer respeito ao 
que eu vivia naquela época, a mesma vivência que me levou a 
publicar textos sobre o amor, bem como falar em congressos 
universitários, dar palestras para estudantes ou leigos e até 
ministrar cursos sobre isso, ainda que o amor fosse pensado 
como um dos assuntos cruciais para a conclusão de minha tese 
de doutorado – coisa que não chegou a se cumprir por razões 
bastante formais –, ao longo de todos os meus estudos e redação 
da tese, em momento algum sequer folheei o capítulo dedicado 
à “Metafísica do amor”. É o tipo de negligência mais comum 
entre pesquisadores acadêmicos... Enquanto isso, porém, apro-
fundava os fundamentos dessa “metafísica” em vários outros 
escritos, falas e cursos sobre Schopenhauer. Até esse momento, 
Schopenhauer e amor não haviam se encontrado em meus 
pensamentos mais íntimos. Quando, finalmente, preparava, 
pela primeira vez, uma palestra sobre amor e compaixão em 
Schopenhauer, pus-me a reler depois de vários anos o refe-
rido capítulo – daí veio a decisão. Talvez por este livro já estar 
em curso, por meus olhos serem mais penetrantes em certos 
aspectos, por todo plano de trabalho sempre ter seus próprios 
desvios a cada vez que se lhe permite vida própria suficiente 
para que seja autêntico o bastante sem cair no caos.

Mas isso não significa que eu tenha a intenção de apro-
veitar a oportunidade para fazer uma defesa de Schopenhauer, 
mesmo porque permaneço recusando sua doutrina sobre o 
amor enquanto doutrina sobre o amor. Minha recusa se deve ao 
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fato de que, em razão dos limites estabelecidos por ele mesmo 
para sua tese geral no âmbito da doutrina em que se insere 
e de que faz parte essencialmente, o amor é visto por ele de 
maneira insuficiente. Em suas linhas gerais, a doutrina exposta 
na “Metafísica do amor” acrescenta pouco àquilo que já vimos 
a respeito do eros, assim como as linhas gerais de sua doutrina 
da compaixão, exposta em outros momentos de sua obra, é 
muito marcada pela essência da ágape. Quanto à amizade, ou 
philia, aparece de maneira um tanto fugaz como contraponto 
das outras duas formas. Se há em minha abordagem uma defesa 
indireta, isto se deve, por sua vez, àquilo que Schopenhauer 
efetivamente destrói, que, aliás, está nas bases do que também 
eu pretendo criticar e já venho criticando: que o amor tenha a 
ver com alguma espécie de consciência, de conhecimento, de 
liberdade subjetiva, de escolha, de perpétua felicidade e salvação. 

Na verdade, o escândalo do capítulo sobre a “Metafísica 
do amor” não está tanto naquilo que se alardeia, isto é, que as 
mais belas histórias trágicas de amor, verdadeiros símbolos 
do “grande amor”, escondem puras e simples manifestações 
do instinto sexual, que tais amores não passam de ilusões com 
falsas promessas de felicidade junto ao bem-amado, que nenhum 
amor desses resiste à infertilidade ou sobrevive ao tempo em 
que se pode procriar, que toda qualidade do bem-amado é mero 
disfarce para o cumprimento do interesse da espécie e dos fins da 
Natureza. Enfim, que Schopenhauer é o misantropo “assassino 
do amor”, de acordo com o título do capítulo a ele dedicado no 
livro de Lancelin e Lemonnier, já que muitos comentadores 
chegam até a defender que, para ele, “não existe amor sem 
sexualidade” – conclusão equivocada, pois isto não decorre 
necessariamente da análise das ilusões que mascaram o simples 
desejo, pois aquilo de que trata Schopenhauer é: o desejo apai-
xonado que se mostra à consciência do desejoso como paixão 
amorosa. Talvez, o seu caráter polêmico, que tanto estimula as 
pessoas em geral, seja a razão pela qual se trate do texto que 
mais recebeu versões publicadas em português, por pequenas 
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e grandes editoras, havendo até uma bastante antiga intitulada 
O instinto sexual, que li em uma mais decidida retomada de suas 
obras antes de ingressar no curso de mestrado.

O escândalo verdadeiro, e eis porque a leitura recente 
me impulsionou a demorar-me mais no assunto, reside em algo 
mais subterrâneo: na destruição dos pressupostos nomeados há 
pouco que supostamente asseguram que o amor seja a suprema 
fonte da alegria contra toda e qualquer tristeza. Nesse sentido, 
nas palavras de Brum (1998, p. 43), na seção intitulada “O amor 
enganador”, Schopenhauer introduz “a desconfiança e a desi-
lusão no âmago da mais cara ilusão humana”. Sendo lida com 
cuidado e com ressalvas a suas limitações intrínsecas, a meu 
ver, a doutrina de Schopenhauer mostra como nenhuma outra 
em que aspectos o amor falha, o que não é o amor cuja essência 
se procura neste livro, justamente porque atinge o coração do 
imaginário romântico sem, no entanto, entregar todo o ouro 
à Biologia, mas, em vez disso, deixar claro o que lhe pertence 
ou pode lhe pertencer de direito. Quanto ao resto, sinto-me 
convicto em dizer: há um lugar vazio a ser ocupado. Em suma, 
como na obra de ninguém antes dele, as deficiências de todas 
as doutrinas anteriores se explicitam de modo perturbador 
e até revoltante. Eis o mérito de seu inconveniente capítulo. 
Parece-me um tanto difícil mensurar com exatidão, mas, sem 
concordar ou discordar com a pretensão de Schopenhauer, 
segundo a qual nenhum filósofo antes dele escrevera tanto 
e tão profundamente sobre tema tão importante, me sinto 
confortável em afirmar que ninguém mergulhara tão fundo 
na intimidade do eros até seu tempo. Refiro-me, neste caso, 
ao eros sexual humano, não purificado pelo platonismo, que já 
vimos ser bem de outro tipo. Seria justamente por isso, pelo 
modo estrito com que tematiza o eros, que se torna fácil reduzir 
o mérito do que outros pensadores disseram sobre o amor em 
mais de dois milênios, incluso o próprio Platão, não sendo à toa 
que o discurso de Diotima sequer é aludido por Schopenhauer 
como algo além de simples mito. 
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Minha tese sobre a doutrina de Schopenhauer exposta 
no escandaloso capítulo – a propósito, bastante volumoso e 
repetitivamente pormenorizado – é que sua grande vítima 
não é o amor ele mesmo, mas, como em todo o resto de sua 
filosofia, a vontade individual, concebida segundo a ideologia 
moderna do indivíduo como sujeito autônomo, nisto recebendo meu 
apoio. É precisamente o que passarei a expor, sabendo que isso 
basta para abalar toda concepção usual que se tem acerca do 
amor entre os seres humanos, ou melhor, toda sua fantasia, 
como tal denunciada por Schopenhauer. Obtendo sucesso nesse 
propósito, pouco importará o quanto Schopenhauer tenha sido 
um homem desiludido a ponto de empregar todo seu esforço 
em nos des-iludir.

§31. O amor incondicional no conflito entre 
lei e graça – a compaixão em novas bases 

Caberia perguntar logo de início, após uma atenta leitura 
de Schopenhauer e a fim de melhor orientar a abordagem do 
tema: que terão essencialmente em comum o instinto sexual e a 
compaixão, desde sempre apartados um do outro como o Diabo de 
Deus? Afinal, isso pode permitir o reconhecimento de algum traço 
geral do que possa ser entendido como amor em Schopenhauer. 
Que a sexualidade exprime uma espécie de desejo de imorta-
lidade, vindo como paliativo para nossa natureza decaída na 
mortalidade, já vimos, mas a “licença” para a procriação, se não 
dificulta, na medida em que envolve uma série de predileções, 
certamente não contribui em nada para a caridade como amor 
desinteressado e sem preferências individualizantes. Aliás, não é 
à toa que na República, de Platão, os laços familiares ligam todos 
a todos, não apenas os genitores a seus filhos biológicos e vice-
versa, de maneira que o organismo político substitui por completo 
a célula familiar, assentando-se não sobre ela, mas nos tecidos que 
constituem cada órgão, ou classe social. De um ponto de vista 
mais moderno, especialmente de tipo kantiano, a sexualidade 
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diz respeito à esfera das determinações naturais, à corporeidade, 
aos sentimentos, enquanto que a caridade remete à esfera da 
liberdade moral, à vontade dos seres racionais. Mas, no caso de 
Schopenhauer, embora se encontrem fortíssimos vestígios de 
perspectivas dualistas modernas e também antigas com as quais 
dialoga intensamente, a resposta não está nas formas de amar, 
que se opõem em cada caso. Graças a sua essência comum, que 
é sempre a Vontade, a relação entre instinto sexual e compaixão 
reside principalmente em nosso grau de participação enquanto 
sujeitos conscientes de nossa individualidade e capazes de determinar os 
objetos de nosso amor: absolutamente zero. Assim, o problema não 
é tratado por Schopenhauer a partir de uma Psicologia, mas de 
uma Ontologia na qual o dualismo se dilui como mero produto 
da consciência subjetiva. Ou seja, o caráter intelectual do amor 
caritativo e o caráter físico do amor sexual são derivados do duplo 
modo de consideração do mundo e da vida, não expressões de 
realidades em si mesmas distintas. Além disso, compaixão e 
amor sexual, tal como os aborda Schopenhauer, são ambos, em 
sua doutrina, especificamente pertinentes ao mundo humano – ao 
se referir a outros animais, Schopenhauer limita-se à expressão 
instinto sexual, que entre os humanos é interpretado pela cons-
ciência como amor, que é tão ilusório quanto encobre seu fundo 
instintual. De fato, portanto, a consciência desempenha papel 
fundamental para que o amor seja uma possibilidade humana, mas 
não como sua fonte ou causa, e sim como faculdade que permite 
um desvelamento privilegiado sobre a essência do mundo, sobre 
o que ele é em si mesmo: Vontade. Ter consciência significa ter a 
possibilidade de conhecer-se como Vontade, não apenas o poder 
de decidir sobre bem e mal, poder este que só pode ser empregado 
com justiça na medida daquele conhecimento.

Comecemos pela compaixão, enfatizando o que 
Schopenhauer traz de mais peculiar a seu respeito, embora 
não totalmente original, mesmo porque a concepção genérica 
de amor caritativo já recebeu neste livro um julgamento sufi-
ciente, ao menos por enquanto. Feito isto, em um momento 
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subsequente (§32), passaremos ao instinto sexual, cuja análise 
deverá ser de grande valor para reflexões ulteriores, uma vez que 
ajuda a delimitar o âmbito tão vasto e confuso do amor erótico, 
evidenciando melhor em que medida ele não é pertinente ao 
que se busca aqui.

Como já foi dito, e o próprio Schopenhauer o confirma, 
a compaixão se relaciona com a ágape cristã. No entanto, dis-
tingue-se radicalmente dela, em primeiro lugar, porque não 
se baseia em um amor divino pelo qual toda vida seja gerada e 
que deva inspirar, nessa condição, toda forma humana de amar 
autenticamente. Nenhum amor, segundo Schopenhauer, tem 
esse poder criador, sendo de uma natureza muito diferente as 
motivações da vontade individual. Schopenhauer, filósofo ateu, 
não busca para Deus um substituto, tampouco se empenha em 
transferir os seus atributos para outra coisa, seja a Natureza, 
seja a Razão, seja a Vontade, seja o Instinto. Deus não é aqui 
racionalizado ou naturalizado, despersonalizado ou ultrajado 
– ele é suprimido e, junto com ele, a transcendência da mora-
lidade, da justiça e da ordem universais, bem como o propósito 
da existência e qualquer outra coisa que só se poderia fixar em 
uma inteligência desse tipo. O mundo não é em si mesmo regido 
por nenhuma espécie de poder ou inteligência. No início do 
§115 do segundo volume de seus Parerga e paralipomena, escreve 
Schopenhauer (1997, p. 259) que “toda caridade totalmente 
desinteressada constitui uma ação misteriosa, um mistério”, 
com isso querendo dizer inexplicável, tendo sido precisamente 
isto que a fizera ser remetida a “muitas ficções” na “tentativa 
de justificá-la”, ou seja, as doutrinas da compaixão são, tra-
dicionalmente, elucubrações da razão para aquilo de que ela 
jamais poderá dar conta. Em segundo lugar, a caridade jamais 
pode nascer de qualquer forma do amor de si mesmo como quis 
provar a maior parte dos filósofos cristãos.

Para recordar, no que se refere a este segundo ponto: 
Quais as formas de amor de si mesmo? A agostiniana, segundo 
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a qual o verdadeiro conhecimento de si mesmo, a unidade 
interior, faz ver o caráter divino de nossa natureza imortal e 
propicia o reconhecimento dessa mesma dignidade em todo 
semelhante, inspirando a querer para o outro o que se quer 
para si. Quando se coloca de lado o pressuposto de um “amor 
divino” em nós, que, ao invés de um conhecimento, consiste em 
um sentimento bastante vago, íntimo e pessoal, a concepção 
cristã de caridade perde todo o seu solo. Como vimos, a filosofia 
moderna, diante desse impasse, procura estabelecer novas bases 
para a “boa vontade”, fundando virtudes preferencialmente na 
“racionalidade universal” contra o egoísmo particular, que se 
torna um problema crescente pelo surgimento de uma visão 
de mundo individualista. Querer o próprio bem, traço funda-
mental do amor de si entendido de modo não intelectual, é 
um sentimento natural, comum a todos nós, que leva mais à 
autoafirmação do que a qualquer espécie de virtude – eis uma 
segunda forma, que pode ser denominada “egoísmo natural”. 
A substituição do querer-para-si pelo altruísta querer-para-o-
-outro não soluciona o problema na medida em que este último 
represente um sentimento impessoal e indiferente, sem falar 
na prescrição de não se amar menos o inimigo do que se ama 
os próprios familiares... Afinal, o amor de si mesmo inclui o 
amor por aqueles a quem queremos bem, pois seu sofrimento 
nos atinge mais do que o sofrimento de um desconhecido, de 
modo que a superação dessa preferência íntima pela razão ou 
mesmo pela fé é evidentemente problemática. Sendo assim, 
o amor de si deve ser estendido a todo homem por uma mera 
analogia da razão, exprimindo-se de modo negativo como não 
querer para outrem o que não quereria para mim mesmo, o que 
significa reiterar a necessidade de domínio dos sentimentos pela 
racionalidade. Se na primeira forma se enfatiza a fé na união 
em Deus e, na segunda, as tendências naturais do sentimento 
submetidas ao julgamento da razão, a terceira forma advém 
da necessidade de se exigir da razão uma terceira via. Quando 
o amor de si aponta para a posse de si mesmo como sentido da 
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liberdade – tese já defendida de modo acessório desde Agostinho 
–, encontramos uma indiferença potencialmente mais profunda 
que nos afasta de tudo aquilo que possa inquietar nossa alma, 
uma vez que essa forma especialíssima de amor de si tende 
a ser a mais abnegada de todas, nada querendo do exterior. 
Paradoxalmente, se mostra como a mais apaixonada em sua 
alienante resignação iludida de que se pode encontrar tudo 
em si mesmo, no próprio íntimo. Esta solidão autoimposta 
pelo intelecto me parece, na melhor das hipóteses, bastante 
amarga, não apenas melancólica. O amor de si, certamente, 
consiste no grande obstáculo a atormentar um moralista, seja 
de tipo agostiniano, tomista ou spinozano, pois não é menos 
embaraçoso excluí-lo do que admiti-lo.

Embora Kant não tenha conseguido escapar das consequ-
ências – a meu ver, muito indesejáveis – do princípio de “amar 
sem ver a quem”, tampouco do problema da reciprocidade 
implícita no “querer para o outro o que se quer para si” recor-
rendo à ideia de “lei universal”, talvez tenha sido o primeiro 
a deslegitimar qualquer possibilidade de fundamentação da 
caridade no amor de si, por mais que tenha escorregado pelo 
caminho. Nesse sentido, expõe a formulação mais bem acabada 
até seu tempo. Afinal, sua concepção de “amor prático” prevê, 
com rigor quase ascético, a possível contradição de nossas 
inclinações e tendências naturais pelo dever moral que deve 
orientar nosso suposto livre-arbítrio. No entanto, deixar-se 
sofrer por amor ao bem, fidelidade à verdade e senso de jus-
tiça é algo digno de pena, pois se trata muitas vezes de sofrer 
injustamente, o que paradoxalmente torna o sujeito moral um 
objeto de compaixão. Ora, nesse “amor prático” não há lugar 
sequer para o amor de si... Acontece que a tese kantiana se 
funda em meros conceitos, abstratos por definição, e aí temos 
mais uma grande limitação do moralismo racionalista no que 
diz respeito à questão do amor. Trata-se de uma Ética formal, 
não uma doutrina que parta de questões de fato, materiais, e 
isto ele mesmo admite e julga necessário em se tratando de 



HISTÓRIA FILOSÓFICA DO AMOR | CAPÍTULO 4: O AMOR NO MUNDO SEM DEUS

317

uma “fundamentação metafísica”. O amor “autêntico”, em 
tal medida moralizado, é, do ponto de vista da vida concreta, 
mera possibilidade deduzida de conceitos tão abstratos quanto 
ela mesma – uma “bolha de sabão”, diz Schopenhauer. Que é 
uma bolha de sabão? Algo extremamente frágil, pelo simples 
fato de que não tem conteúdo capaz de fazê-la persistir. A fim 
de escapar disso, a fundamentação metafísica proposta por 
Schopenhauer, a saber, o caráter universal da dor de viver em 
virtude do caráter autodevorador da vontade essencial a tudo 
que vive, não implica que o amor autêntico seja deflagrado por 
um juízo, mas antes por uma experiência misteriosa.

Acontece ainda – e isso eu acho mais digno de nota – que 
Kant submete a noção de “gratuidade” – que remete a “cari-
tas”, de “charisma”, ou graça divina – a uma exigência lógica de 
incondicionalidade, sempre considerando o caráter deficitário 
da natureza humana. O que isso quer dizer? Gratuidade con-
siste em distribuir indiscriminadamente algo a qualquer um. O que 
incondicionalidade e gratuidade têm em comum, de fato e à 
primeira vista, é que não há condições externas para a ação 
em questão, mas, por outro lado, o carregado sentido lógico de 
“incondicionalidade” faz total diferença quando se trata de 
uma doutrina cuja fundamentação nada pode ter de gratuito, 
sem-razão ou absurdo. Fundamentar significa estabelecer as bases, 
a razão de ser de algo, sua explicação, seu porquê, ao passo que 
“gratuitus” significa precisamente “infundado”, sendo por isso 
o mistério o seu domínio. 

Então, em que sentido a ação moral é incondicional e, ao 
mesmo tempo, não é gratuita? Ela é incondicional pois segue uma 
lei, um imperativo que obriga igualmente toda vontade racional, 
ou seja, não há meio-termo, não há relação de dependência 
com as circunstâncias ou qualquer coisa de mutável – a lei é 
sempre a mesma para todos e em todas as ocasiões. Trata-se 
da diferença entre “Faça isto!” e “Faça isto se...”. Desse modo, a 
ação é ou deve ser ao mesmo tempo condicionada pela lei que 
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a deve reger, cuja finalidade, sempre a mesma, é também o 
fundamento da moral: o bem supremo. Em suma, agir moral-
mente, sob as condições necessárias para a realização possível do 
bem supremo, é agir independente de qualquer garantia para 
a realização efetiva desse bem, isto é, incondicionalmente, de 
modo que não se age gratuitamente, sem nada em vista, mas 
em nome de uma esperança que não é só minha, mas de todo ser 
racional. A filantropia, por exemplo, só tem valor e dignidade 
moral quando se a pratica por amor à humanidade, não para 
consolo da consciência ou para salvação da própria alma, pois 
o que se deve querer não é o bem particular do indivíduo, mas o 
bem universal da humanidade no qual se depositam esperanças 
de um mundo melhor que, talvez, jamais se realizem – todo ser 
racional deve estar incondicionalmente comprometido com 
as condições de realização possível do bem maior independente-
mente de qualquer garantia. Aí reside o que se deve chamar 
“boa vontade”. A boa vontade é, então, em última instância, o 
fundamento da escolha de agir por dever e, para que isso seja 
admitido, deve-se também admitir que o ser racional seja dotado 
de liberdade de arbítrio. Mas, ora, Kant não pode provar esses 
pressupostos, que são nada menos do que condições para se agir 
moralmente de modo incondicionado, onde “incondicionado” 
significa, no fim das contas, “a troco de nada”, se não uma 
esperança de contrapartida que jamais pode assumir o caráter 
de motivo. Vejo nisso um problema, pois o agir moral por amor 
prático só pode ser dito incondicional e gratuito “na prática”, 
mas não “na teoria”; se fosse diferente, a própria moralidade 
perderia o sentido.

Os dons de uma graça divina, por sua vez, seriam bastante 
diferentes, pois não haveria em seu fundo nenhuma esperança 
na medida em que nenhuma retribuição humana poderia estar 
à sua altura – qualquer religioso concordaria que nenhum 
louvor a Deus é capaz de retribuir o dom da vida, por exemplo, 
o que também significa: nossas preces não obrigam Deus a nos 
atender e, se somos atendidos, é pela graça misericordiosa, sendo 
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pela mesma razão que Deus salva o ímpio dando testemunho 
de seu poder e de sua bondade. A gratuidade consiste em dar 
sem nada poder esperar, dar a outro algo de irretornável, único 
e inteiro, enquanto que a incondicionalidade moral consiste em 
agir mesmo que nenhuma esperança seja satisfeita, mas sempre 
da mesma forma, oferecendo algo que sempre pode vir a ser recebido 
ou não. Gratuidade é dádiva – incondicionalidade, aposta. Não é à 
toa que a graça é vista comumente como pertencendo exclusi-
vamente ao divino, cabendo ao homem apenas a esperança. No 
mundo sem-Deus de Schopenhauer, por sua vez, a graça pode 
ter seu lugar justamente porque se trata agora de um mundo 
sem meta ou fundamento, despropositado, em si mesmo sem 
sentido, um espetáculo encenado no palco de nosso intelecto, 
permanecendo o mistério por trás do cenário. O incondicional 
indica agora apenas a suspensão das determinações e, com 
elas, a jurisdição da lógica, a adequação do entendimento; há 
somente a graça – o homem torna-se moral na medida em que 
deixa de ser um indivíduo que apenas faz caso de si mesmo. 

Também é relevante observar que, embora Kant, no 
breve trecho já citado no capítulo anterior (§28), se refira a 
um “amor prático”, em momento algum menciona um amor ao 
dever. Conforme defende nas “Observações sobre o sentimento 
do belo e do sublime”, o sentimento dirigido a algo sumamente 
admirável por ser muito superior a nós não é o amor, que requer 
intimidade, mas respeito. Como vimos antes (§19), não é cabível 
a expressão “amor a Deus”, tampouco “amor de Deus”, que não 
seja dele por ele mesmo – deixemos assim, portanto. O “amor 
prático” não se expressa graças ao amor que eventualmente nasça 
em nós, mas por respeito ao dever que obriga sempre o “amor ao 
próximo”, o condiciona ao bem moral. Isto é, “amor prático” é o 
amor ao próximo em geral, não ao dever que o justifica. O amor 
prático encontrável na autêntica filantropia é amor ao homem, 
como ideal ou como espécie, não ao dever. Embora possamos agir 
contra o dever, não devemos, pois isso é irracional. Isso mostra que 
o amor por todo homem não se enraíza no sentimento amoroso 
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propriamente dito, cujos objetos são sempre particulares, nem 
em amor de espécie alguma na verdade, mas na impassível 
racionalidade prática, em seus conceitos, ideias e juízos morais. 

O incentivo ao amor – provavelmente na forma mais impe-
rativa, de um dever – constitui ele próprio parte de uma 
ideologia que perpetua a frieza. Ele combina com o que é 
impositivo, opressor, que atua contrariamente à capacidade 
de amar. Por isto o primeiro passo seria ajudar a frieza a 
adquirir consciência de si própria, das razões pelas quais foi 
gerada (ADORNO, 1995, p. 135-136). 

O “amor incondicional”, livre de qualquer amarra ou 
obrigação moral, nesse caso, deve ser visto mais propriamente 
como gratuidade, não se realizando plenamente no âmbito de 
uma Ética, tendo sido para mostrar isso que foi dado lugar 
especial a tais controvérsias no capítulo anterior. O amor nada 
tem a ver com regras. No entanto, a gratuidade propriamente 
dita só é tematizada por Kant com relação, mais uma vez, à 
beleza! Assim como as coisas agradáveis pelas quais sentimos 
inclinações produzem em nós deleite e o dever moral nos inspira 
respeito, o belo autêntico desperta em nós o favor, termo pelo 
qual se traduz o alemão “Gunst”, conforme distingue Kant (2008, 
p. 55) na Crítica da faculdade do juízo (B 15-16). Esse favor, sim, 
significa gratuidade, ou seja, algo que se dá independentemente 
de qualquer coisa, inclusive de merecimento ou da possibilidade 
de se possuir um bem, uma espécie de prazer desinteressado 
idealmente compartilhado. Ao sair do âmbito estrito da moral 
e ingressando no domínio da Estética, Kant permite, ainda que 
não o faça explicitamente, o reencaminhamento da questão do 
amor não mais a uma caritas vazia, mas como gratia. 

“Gratia” é um termo relacionado não apenas ao favor (cha-
rin), à gratuidade, àquilo que não implica nem sequer permite que 
se espere recompensa, à independência de mérito, mas também 
ao infundado e ao inútil, ao encanto da beleza, o feitiço do belo 
e do gracioso que o inglês e o francês, por exemplo, denomi-
nam “charme”. Chega então o momento de aprofundar relações 



HISTÓRIA FILOSÓFICA DO AMOR | CAPÍTULO 4: O AMOR NO MUNDO SEM DEUS

321

antes apenas aludidas (§19, acima). Dar graças por algo significa 
reconhecer sua origem fortuita, o caráter imprevisto de um 
bem para o qual em nada contribuímos e que nos tomara de 
surpresa. Agradecer significa exprimir o reconhecimento de 
haver recebido algo que não foi dado por obrigação, razão pela qual 
cabe dar graças e agradecer por um presente ou dádiva (charisma), 
por um sacrifício, não por uma ação que se devia realizar por 
qualquer tipo de dívida ou em função de algum mérito próprio. A 
gratuidade é imune a todo cálculo, razão e negócio. Dizer “obrigado!” 
a um funcionário dirige-se à atenciosidade e cortesia com que 
presta o serviço, à pessoa que o executa, não à prestação do serviço 
em si mesma, impessoal, burocrática e mecanicamente. Agradar, 
finalmente, significa dar sem qualquer expectativa de retorno. 
O sacrifício “agrada aos deuses” porque o que é oferecido jamais 
retornará. Nisto reside a estimada nobreza ao mesmo tempo rude 
e brutal do sacrifício de virgens e primogênitos, pois não apenas 
esses indivíduos eram para sempre perdidos, mas, com eles, as 
gerações vindouras, de maneira que é um completo equívoco 
entender que a boa colheita, por exemplo, que é um bem imediato 
que garante apenas para a geração atual a sobrevivência por um 
ano, seja uma recompensa ou ganho à altura do que foi perdido. 
Não há aí uma troca propriamente dita; apenas confiança, algo 
muito distinto de esperança, sentimento vazio em comparação 
a fiar-se a um deus, no qual não se reconhece espera, mas, pelo 
contrário, entrega do povo que sacrifica a si mesmo, não apenas 
o sacrificado particular. Já Descartes, em sua obra As paixões da 
alma, artigo 192, assim define o favor como “uma espécie de amor, 
e não de desejo” na medida em que “somos naturalmente levados 
a amar os que fazem coisas que julgamos boas, embora para nós 
não resulte bem algum” (DESCARTES, 2000a, p. 220). É justamente 
nesse sentido que a caritas remete a charisma, ou graça divina. 

Em grego, charis também se encontra em correlação a 
outros termos que indicam alegria, entrega e até mesmo per-
dão, de modo que a complexidade semântica da noção de graça 
nos aponta um caminho que se estende para muito além das 
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fronteiras instituídas pela dogmática cristã em geral, e isso 
porque tal dogmática reconduziu o amor para um objeto exterior 
ao mundo e, assim, ao invés de expandi-lo, o restringiu. Aliás, 
a substituição dos sacrifícios de sangue pela consciência moral 
significa não tanto uma evolução objetiva da humanidade quanto 
um indicativo da completa alteração no modo de pensar, sentir 
e agir conduzida pelo intelecto humano em sua luta contra o 
obscurantismo, substituindo a confiança pela esperança e o 
mistério pela convicção, desfigurando assim a própria essência 
da fé (fides), mas tanto é verdade que se trata de um artifício 
que jamais cessaram os derramamentos de sangue. Também é 
verdade – mais dura, talvez – que, enquanto modos de pensar, 
sentir e agir, as práticas selvagens e civilizadas não são em si 
mesmas melhores ou piores umas em relação às outras, mas 
expressões de diferentes configurações de mundo, cada qual 
igualmente legítima em seu contexto. Não se trata de mero relati-
vismo antropológico, mas antes de uma questão hermenêutica. 
O que é hoje inadmissível o é em virtude de não mais pertencer 
ao mundo tal como este significa moralmente para nós, não 
por ser verdade absoluta, atingida pelo esclarecimento, que 
a moral seja em si mesma superior ao que ela mesma quali-
fica como “selvageria”. Não se trata de relativismo cultural ou 
moral, repito, pois o que está em jogo é: o que nos aterroriza nos 
costumes arcaicos é justamente sua falta de sentido para nós, 
modernos, o que os torna incompreensíveis e dignos de recusa 
antes mesmo de serem valorados como imorais ou contrários 
à natureza e à razão; é a moral que só admite como correto o 
que lhe é compreensível, não o contrário, a saber, que apenas 
o compreensível é correto e, por isso, moral.

Tudo isso considerado, o sentido verdadeiramente pro-
fundo de “amor ao pobre”, “amor ao fraco”, reside justamente em 
dar a alguém algo que este jamais poderá retribuir à altura, que 
jamais poderá devolver nas mesmas condições em que recebeu. 
O homem, cioso de seus bens, é mais propenso ao empréstimo 
do que à doação, e somente é capaz de dar aquilo de que, por 
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sua vez, não necessita, seu excedente, ao passo que, aquele que 
sofre de necessidades, muito comumente vê com maus olhos 
os que parecem se encontrar em condição mais favorável e se 
ressente, acusando-o de ser incapaz do que ele mesmo é: viver 
com menos do que possui. Aqui se insere a autenticidade do 
louvor a um deus que tudo pode dar e nada se lhe pode restituir. 
Ao pobre se doa riqueza; ao fraco, fortaleza; ao rico e ao forte 
é devida honra ao invés de inveja. Não há empréstimo e não 
há troca – apenas a dádiva. Não há dívida e não há barganha – 
apenas a partilha. Não há orgulho e não há humilhação – apenas 
a união. Isso indica que “pobres” e “ricos” só podem conviver 
se há neles satisfação consigo mesmos. O que os separa não é a 
quantidade de bens, mas a qualidade dos anseios que a um e 
outro atormenta: “Na posse, assim, mais nos assalta/ Mágoa 
e ânsia pelo que nos falta” (GOETHE, 2011, Vol. II, p. 564), diz 
Fausto (v. 11251-2). Eis então que, em virtude do caráter sempre 
insatisfeito e mal-agradecido do homem, não importando se 
na dificuldade ou na opulência, o louvor decai de sua original 
gratidão pela vida corrompendo-se em fanatismo, ascetismo e 
niilismo, tornando-se expressão de dor, não de alegria. É claro, 
todavia, que “pobreza” e “fraqueza”, “riqueza” e “fortaleza”, são 
condições relativas, não devendo tampouco ser interpretadas 
apenas como a quantidade de bens materiais ou espirituais que 
se possui ou de que se é privado. Não se trata sequer de algo 
facilmente ponderável. 

O pobre e o fraco somente são os mais dignos da graça 
na medida em que estejam receptivos para o amor, pois, caso 
contrário, de nada lhes valerá “amar” o benfeitor, querê-lo bem, 
justamente porque “pobreza” e “fraqueza”, em seu sentido mais 
corriqueiro, não são de modo algum boas e belas em si mesmas 
– então repito: não há amor onde antes não se vê beleza. Pelo 
contrário, as necessidades físicas e espirituais, como a fome, 
a doença e a incerteza, tendem a produzir uma tal voracidade 
bastante insensível às coisas inúteis do amor, tamanha é a urgente 
ocupação com o suprimento do que está em falta. É o que diz a 
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letra da canção do Palavra Cantada, “Fome come”, escrita por 
Luiz Tatit: “Toda fome é tão carente/ Come o amor que a gente 
sente// Se for cultura ela tritura ela tritura/ Se o que vem é 
uma cantiga ela mastiga ela mastiga”.

É assim com todo mundo: a gente se casa, a gente se ama 
ainda um pouco, a gente trabalha. Trabalha-se tanto que se 
esquece de amar. [...] Um homem que trabalha, a pobreza, o 
porvir lentamente aprisionado, o silêncio das noites ao redor 
da mesa, não há lugar para a paixão em tal universo (CAMUS, 
2005, parte II, p. 80). 

Com isso a rotina guarda estreita relação enquanto 
conjunto de tarefas necessariamente diárias – cozinhar, por 
exemplo: à medida que cozinhar para quem se ama se torna 
banal, servir e ser servido “perdem a graça”; deve-se cozinhar 
e deve-se comer; por fim, os pratos “esfriam” e não se lhes dá 
importância, o que é, sem dúvida, uma ofensa a quem os prepa-
rara. Quando nos é dado o que nos é necessário, somos às vezes 
capazes de até nos esquecermos de agradecer, deixamos de ver 
graça, e, quando agradecemos, sem ver graça, não conseguimos 
esquecer nossa miséria, sendo antes a voz da humildade que 
fala, a da obrigação de ser grato que reforça nossa condição 
servil e dependente, que nos torna ainda mais infelizes do 
que a própria necessidade, sozinha, é capaz de tornar. De nada 
adianta orar antes das refeições se a voracidade e a necessidade 
de comer dominam o ato escravo do alimentar-se que a oração 
precede; a “gratidão” é aí mero rito, rotina e hábito, como aquilo 
mesmo que perdera seu valor – o preparo do alimento; por este 
não mais se agradece, mas somente pela disponibilidade da 
comida que vem antes e a nutrição que vem depois, como se 
uma e outra não perdessem todo seu sentido sem a ação que 
as conecta e lhes permite a efetivação. O efeito disso sobre as 
relações pessoais de amor tende a ser fatal, pois amor e graça 
são indissociáveis, ao mesmo tempo em que a condição humana 
é permeada por um estado constante de carência que move todos 
os nossos desejos, motores de crescentes ocupações. O veneno 
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da insatisfação perene é condensado nos versos que Goethe dá 
a Fausto: “Ah! Nossas ações, bem como nossos sofrimentos,/ 
Estorvam o curso de nossas vidas” (v. 632-3).

Nesse caso, “amar” o benfeitor por causa de sua condição 
de benfeitor, seja humano, seja divino, é “amar” apenas o que se 
recebe, não aquele que dá por causa dele mesmo. A possibilidade 
do sacrifício acaba se apartando daquele cuja vida já é sacri-
ficada, enquanto que, para aqueles que “têm algo a perder”, a 
vitória “voluntária” sobre o apego é tanto mais louvável quanto 
maior é a aposta, justamente porque não “necessitam” fazer 
sacrifícios, ao passo que, para os primeiros, justamente por seu 
caminho ser facilitado, mais dificilmente é percorrido, pois 
difícil é abrir mão do pouco que se tem, sobretudo quanto o 
quociente é inferior ao “necessário”. Assim, as crianças são ditas 
as “preferidas de Cristo” – lembremos oportunamente – em 
virtude de seu alheamento de tais ocupações com o necessário, 
sendo, nesta medida, as mais receptivas ao amor e, por isso, as 
menos exigentes. Por isso é que se diz que as crianças são almas 
simples, ou puras. As necessidades infantis são tão facilmente 
satisfeitas quanto mais imediatas e pontuais, diferente do que 
ocorre à medida que crescem, pois ao mesmo tempo crescem 
também seus anseios e, pior do que isso, o espírito comparativo 
junto a todo seu séquito tão bem identificado por Rousseau, 
que justamente por isso demonstrou tanta preocupação com a 
formação infantil. Diga-se de passagem, é um equívoco julgar 
Rousseau por ter abandonado seu filho e buscar entender o 
Emílio a partir de psicologias baratas em torno desse fato, pois 
lhe interessava combater a tendência deformadora da sociedade 
mais do que uma autorretratação – se de fato tinha intenção 
de se autorretratar, isso não deve se sobrepor ou pesar contra 
o restante de sua filosofia –; tal propósito é muito distinto do 
corrente ideário político-pedagógico de se preocupar com a 
infância pelo mero interesse em sua futura inserção social e 
econômica tal como desejada pelo Estado; finalmente, tal como 
prova a frequente dedicação de filhos, mesmo já adultos, a pais 
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cruéis, crianças não amam os pais pelo que recebem, nem por 
serem seus pais, mas, por serem propensas a amar qualquer um 
por muito pouco, podem amar os que lhes fazem mal.

Como diz Heidegger (2006) em uma conferência de 1945 
sobre “A pobreza”, publicada postumamente, ser pobre é não ter 
carência de nada, exceto do necessário. A graça tem a ver com a 
dádiva daquilo que nada nem ninguém é obrigado a oferecer, 
daquilo que em nada contribui para nossa mera sobrevivência, 
do que é desnecessário e, como tal, se pode conservar e fazer 
perdurar, não do que é para ser consumido, utilizado e, portanto, 
destruído. Retomando o exemplo do cozinhar, a verdadeira 
graça se encontra não na atividade mecânica, muito menos 
na disponibilidade do alimento (pelo que ordinariamente se 
agradece aos deuses), mas no amor com que se prepara e oferece o 
alimento. Oferecer comida aos pobres é gracioso não pela fome 
que se sacia, bem físico e transitório, tampouco pelo sorriso 
que a satisfação física ou afetiva estampa no rosto do receptor, 
bem espiritual e ao mesmo tempo mais fugaz, mas pelo amor 
em que se funda o ato. Os mais belos presentes são, ao mesmo 
tempo, os menos úteis, aqueles que jamais se esgotarão com o 
uso, jamais envelhecerão ou se perderão no tempo, tal como 
o verdadeiro amor por eles simbolizado. Como a liberdade, o 
amor que a contém em si não diz respeito ao agir, mas se revela, 
como graça, na falta de propósito da ação, em sua gratuidade. 
Portanto, eis o que é louvável no rico e no forte em seu “amor” 
ao pobre e ao fraco: sua dádiva gratuita de modo algum deve 
ser determinada pela necessidade do outro em receber, mas 
por sua própria capacidade de lhe agraciar sem finalidade, 
sem intenção de lhe saciar, lhe curar ou lhe esclarecer, quiçá 
mesmo de lhe dar satisfação e com isso se alegrar, pois aquele 
que dá e a disposição para dar independem disso, sendo, nesse 
sentido, livres. Por isso se diz no famoso voto matrimonial amar 
não apenas na doença, mas também na saúde, não apenas na 
tristeza, mas também na alegria, e isto para sempre, sempre. Uma 
outra forma de se compreender a profundidade disso é atentar 
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para o fato de que nada inspira tão pouco nossos cuidados quanto o 
bem-estar, seja o alheio, seja o próprio, mas é justamente aí que 
nossos cuidados adquirem verdadeiro valor. Portanto, embora 
pareça inútil e dispensável o voto de amar na alegria e na saúde, 
trata-se do compromisso mais difícil de se cumprir, sobretudo 
quando se está doente e infeliz.

Voltando a Kant, em ambos os casos, na Ética e na Estética, 
temos o ponto comum do desinteresse, mas, agora, não tanto 
dirigido ao objeto, e sim, ao próprio sujeito. Do ponto de vista 
da graça, o objeto belo, que sequer precisa ser real para os 
sentidos, bastando sê-lo na imaginação, me toma por completo 
e me enche de um sentimento que, embora seja meu, parece 
a mim representar o sentimento de qualquer um por aquilo. 
(Não é à toa que digamos de alguém cuja presença inexplica-
velmente desperta sentimentos agradáveis e exerce sobre nós 
uma imensa atração: é alguém carismático.). Isso servirá de 
inspiração a Schopenhauer em sua doutrina sobre a contem-
plação estética como vislumbre da possibilidade de superação 
de minha egoidade e plena identificação com a totalidade, o 
sentimento e a inteligibilidade da unidade essencial com o 
mundo e a superação do amor de si pelo próprio esquecimento de 
si perante o espetáculo da pura beleza. Essa doutrina, que tanto 
inspirou Nietzsche enquanto escrevia O nascimento da tragédia, 
no entanto, não trata do amor, como já não era o caso em Kant, 
ao menos não explicitamente, mesmo porque a graça, o favor 
de que se trata aí, consiste na gratuidade com que a própria 
beleza se dá à nossa sensibilidade e com que nos abandonamos 
a ela em pura fruição. De todo modo, não deixa de ser uma boa 
pista para nós em nossa busca pela essência do amor humano: 
sua relação com o belo artístico por meio da graça. Afinal, a 
experiência estética assim concebida em muito supera a pers-
pectiva racionalmente moral fundada no que Schopenhauer 
designava “bolhas de sabão apriorísticas”, ou seja, os meros 
conceitos abstratos de uma “razão pura prática”, tão vazios 
quanto incapazes de suportar a realidade da vida concreta. Além 
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disso, pela Estética, abre-se a possibilidade de fruição do que é 
imaginário, do que é representação, do que é sonho, inutilizável 
por sua própria natureza, não mais como atitude exclusiva para 
com um Deus ou qualquer “objeto” verdadeiramente existente. 
Nesse campo, Kant favorece a superação de Agostinho.

No que concerne à moral, o caminho percorrido por 
Schopenhauer inclui não apenas a supressão do amor de si e 
o desinteresse, mas a profunda identificação com todo outro. A 
compaixão schopenhaueriana não é exatamente aquele tipo 
de “amar sem ver a quem” que, indiferentemente, cai naquela 
“compaixão lânguida” já criticada pelo próprio Kant, nem se 
orienta incondicionalmente por um dever. A compaixão schope-
nhaueriana não consiste em um “fazer bem”, mero ato exterior, 
mas em “sentir a dor do outro” em todo seu peso, tornando-se 
impossível aliviarmos nosso próprio desconforto diante disso, 
mas, pelo contrário, reconhecendo-o como incontornável, pois 
esse sofrimento é o sofrimento de tudo o que vive. Em vez de 
uma dádiva de bem, a compaixão schopenhaueriana é um mal 
compartilhado – eis o ponto central da crítica nietzscheana. 
A essa autêntica descoberta, ou desvelamento da essência de 
viver, sucede o aniquilamento não daquilo que sou, mas da 
adesão à imagem que tenho de mim mesmo como pessoa. Se 
supero pela compaixão o meu egoísmo constitutivo não é por 
me tornar um altruísta ou um filantropo, mas por reconhecer 
que tudo é dor e af lição de espírito, para reproduzir uma máxima 
budista. A dor é aqui assumida pela primeira vez em toda a sua 
profundidade existencial, e positivamente, ou seja, como o que 
há de mais originário no viver em geral, como aquilo de que 
mais nos ocupamos. Compadeço-me não porque me condoer 
do outro signifique uma dor em mim diante do que entristece, 
mas, pelo contrário, porque, sentindo-me igual ao outro, sofro 
o seu sofrimento, mas à minha maneira, pois é impossível ser 
o outro na realidade – eis o mistério dessa “experiência” tão 
rara e confundida com sentimentos tão banais. Com-paixão, 
que traduz o alemão “Mitleid”, “sofrer-com”, “compadecimento”, 
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exprime essa unidade de padecimento. Essa unidade, porém, 
nada tem a ver com o já degenerado sentido da palavra grega 
“sympathia”, comumente vinculada, na linguagem atual, a um 
sentimento prazeroso junto a alguém, justamente aquilo que a 
“compaixão lânguida” ou a caridade ordinária promovem: um 
certo bem-estar diante do outro, seja por o estar ajudando, seja 
por ele se nos mostrar receptivo, seja por não estarmos em sua 
pele embora lamentemos por ele. 

É nesse último sentido que Kundera (1995, p. 25-26), em seu 
célebre romance A insustentável leveza do ser, de 1983, escreve, no 
nono capítulo da primeira parte, que a compaixão “designa um 
sentimento de segunda ordem que não tem muito a ver com o 
amor”; enquanto “simpatia por quem sofre”, faz com que se sinta 
“mais favorecido” e por isso levado a “inclinar-se, abaixar-se” 
junto àquele que sofre – e então Kundera sentencia: “Amar 
alguém por compaixão não é amar de verdade”. Chega a ser um 
tanto surpreendente que isso também se leia nas Paixões da alma, 
de Descartes. No artigo 185, na terceira parte da obra, sobre “A 
compaixão”, escreve ele: “A compaixão é uma modalidade de 
tristeza mesclada com amor ou com boa vontade em relação 
àqueles que vemos sofrer algum mal do qual os consideramos 
não merecedores” (DESCARTES, 2000a, p. 217). A compaixão é 
aí claramente distinta do amor, que, como dirá Spinoza, se liga 
à alegria, sendo antes uma forma de seu contrário, a tristeza, 
e própria, conforme diz Descartes no artigo seguinte, aos “que 
se sentem muito débeis e muito expostos aos infortúnios [...], 
porque se representam o mal de outras pessoas como passível 
de lhe[s] ocorrer”, de modo que “são impelidos à piedade mais 
pelo amor que sentem por si mesmos do que pelo que sentem 
pelos outros” (2000a, p. 217). Descartes reconhece aí uma espé-
cie de amargura que, por esta razão, deve ser distinguida da 
generosidade, conforme diz o artigo 187. Tal tristeza, porém, 
em certa consonância ao que eu mesmo disse há pouco, não se 
dá do mesmo modo no grande homem e no homem pequeno: 
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[...] enquanto a plebe tem compaixão dos que se lamuriam, 
porque julga que os males que sofrem são muito lastimáveis, 
o principal objeto da compaixão dos maiores homens é a 
fraqueza dos que veem lastimar-se, porque reputam que 
nenhum acidente que possa acontecer seja um mal tão grande 
quanto a covardia dos que não podem sofrer com firmeza de 
ânimo (2000a, p. 218). 

A esse respeito, Schopenhauer, no §111 do segundo volume 
de Parerga e paralipomena, recorda os versos de Calderón de 
la Barca, contemporâneo de Descartes, em que diz o velho 
governador Lísias, no segundo ato da segunda parte de A filha 
do ar: “embora o natural temor/ em todos aja igualmente/ não 
mostrá-lo é ser valente,/ e eis o que produz valor” (CALDERÓN 
DE LA BARCA, 2004, p. 272). A autêntica compaixão, nesse caso, 
bem entendida, é sinal de força, não de fraqueza, não consistindo 
em mera paixão, ou padecimento.

Todo esse diagnóstico que encontramos em diferentes 
filósofos e literatos também retorna naquele que é um tanto 
de ambos – Kierkegaard, implacável crítico do formalismo 
superficial do protestantismo dinamarquês. Podemos ler em 
O conceito de angústia, no §2 do quarto capítulo, onde se trata 
precisamente da “Angústia do Bem (o demoníaco)”: 

o compadecer, no sentido em que habitualmente se toma, 
é a mais miserável de todas as virtuosidades e habilidades 
sociais. A compaixão está tão longe de beneficiar o padecente, 
que antes nela só conservamos nosso próprio egoísmo. [...] 
Só quando o compassivo em sua compaixão se relaciona 
com o padecente de tal maneira que compreende no sentido 
mais rigoroso que é de sua causa que se trata, só quando 
sabe identificar-se com o que padece de tal maneira que, 
lutando por uma explicação, luta por si mesmo, abjurando 
de toda irreflexão, tibieza e covardia, só então a compaixão 
adquire significado e só aí encontra talvez o sentido, pois 
nisso o compassivo se diferencia do que padece, que o pri-
meiro padece de uma forma mais elevada. [...] a questão já 
não será de proferir algumas palavras de consolo, dar uma 
pequena esmola ou simplesmente encolher os ombros, pois, 
se alguém se lamenta, então temos motivos para nos lamentar 
(KIERKEGAARD, 2013, p. 126). 
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Essa compaixão frívola e rasa que aqui se denuncia, não 
reconhecendo estar em jogo na identificação compassiva a 
própria dor de quem se compadece, e não aquela alheia de quem 
padece, pois a todos é pertinente o sofrimento, é como uma fuga 
do próprio mal na medida em que por essa “destreza” se o afasta 
de si situando-o no outro. Para reconhecer a dor do outro em si, 
é necessário coragem, mas nosso tempo é o da covardia, não do 
heroísmo. Ao ver de Kierkegaard, essa dor é por nossa própria 
culpa – provém do pecado original –, e é para assumi-la que 
a coragem é exigida, como diz ele logo adiante em uma nota:

Quem não é tão desenvolvido eticamente para chegar a encon-
trar um consolo e alívio se alguém, mesmo quando ele sofre da 
maneira mais intensa, tivesse ainda a coragem de lhe dizer: não 
é o destino, é culpa – encontrar consolo e alívio quando se lhe 
dissesse isso com sinceridade e seriedade – não é, no sentido 
forte, eticamente desenvolvido, pois a individualidade ética 
nada teme tanto quanto destino e lero-lero estético, os quais, 
sob o manto da compaixão, querem lhe surrupiar o tesouro, 
ou seja, a liberdade (KIERKEGAARD, 2013, p. 127, n. 248). 

Afinal, somente o livre pode ser culpado, e evadir-se da 
culpa é negar a liberdade, um ato de má-fé, como diria Sartre. 
No entanto, o próprio Kundera (1995, p. 25-26) também apresenta 
uma segunda espécie de compaixão mais elevada e apropriada 
à força de espírito, que é um “co-sentimento”, uma “telepatia 
das emoções”, “o sentimento supremo” graças ao qual se pode 
“viver com alguém sua infelicidade, mas é também sentir com 
esse alguém qualquer outra emoção”. Transformada aquela 
ênfase particular no sofrimento, a mais elevada compaixão 
produziria também o compartilhamento do sentimento daquele 
que se encontra mais favorecido do que nós, levando-nos a 
nos elevarmos até sua alegria e superar a inveja natural, o que 
também significa um autêntico resgate do sentido grego da 
amizade, da philia. Afinal, trata-se agora de algo muito mais raro, 
que consiste em se alegrar pela alegria do outro ainda que não 
estejamos nós mesmos nesse estado. Mais adiante deveremos 
reconhecer em que medida esta última capacidade exprime com 
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muito mais exatidão o sentido de amar, muito embora não seja 
abordada por Schopenhauer, exceto en passant, e isso por uma 
razão muito simples: a alegria não é uma condição essencial 
à vida, comum a todos, mas um acaso entre um sofrimento e 
outro. Justamente por isso, porque a vida é feita de sofrimento, 
para Schopenhauer, a compaixão não funda nenhuma espécie 
de apego às coisas transitórias tais como momentos alegres de 
satisfação moral, mas, ao contrário, a negação da vontade de 
viver (como indivíduo).

A negação da vontade que se manifesta na compaixão 
não é, de todo modo, a efetiva anulação da vida do indivíduo, 
exceto no sentido de que ele deixa de ter em conta, como é usual, 
apenas sua individualidade, seu ímpeto de afirmação sobre todo 
o resto, seu interesse autocentrado. O aniquilamento diz respeito 
aí ao instante da “experiência” em que o indivíduo, como que 
esquecido de si mesmo, “vive” um estado de inconsciência que é, 
ao mesmo tempo, aquele em que se dá a verdadeira compreensão 
de sua essência como Vontade. Schopenhauer deixa claro, no 
§16 de seu ensaio Sobre o fundamento da moral, que 

ele [o outro] é o sofredor e não nós e justo na sua pessoa e não 
na nossa sentimos sua dor, para nossa perturbação. Sofremos 
com ele, portanto nele, e sentimos sua dor como sua e não temos 
a imaginação de que ela seja nossa. E, mesmo, quanto mais 
feliz for nosso estado e, pois, quanto mais contrasta a nossa 
consciência com a situação do outro, tanto mais sensíveis 
seremos para a compaixão (SCHOPENHAUER, 2001, p. 140). 

Essa visão contrasta por princípio e, portanto, radical-
mente, a toda forma de compaixão passiva que vimos antes, 
notavelmente no fato de que não se trata de nos imaginarmos 
na posição do outro. Trata-se de uma espécie de comunhão 
de todos os indivíduos, comunhão esta despersonalizadora. A 
grande diferença reside também em que tal comunhão não se 
baseia em “princípios” ou “leis”, abstrações produzidas pelo 
intelecto, mas na íntima, essencial, imediata e concreta autorre-
cusa da vontade que constitui cada um e se dirige a cada outro 
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produzindo interesse. Não se trata tanto de um abandono ao 
outro quanto de um dar vazão ao que mais essencialmente sou 
amando o outro em sua essência e em virtude dela mesma, ou 
seja, como vontade que sofre consigo mesma enquanto se afirma 
e se opõe sobre todo não-eu que também é ela. É a superação 
do narcisismo. De tão essencial e radical, tal acontecimento não 
pode ser adequadamente pensado ou sequer imaginado como 
tal, permanecendo “misterioso, pois é algo de que a razão não 
pode dar conta diretamente e cujos fundamentos não podem 
ser descobertos pelo caminho da experiência” (SCHOPENHAUER, 
2001, p. 163), por real e cotidiano que, para Schopenhauer, seja 
seu fenômeno, justamente porque não é razoável sentir em outro 
assim como está descartado o sentir em mim pela imaginação 
(§18), somente pelos sentidos.

Por outro lado, a compaixão pode até mesmo ser bloque-
ada a cada vez que se pretende encontrar ou ter encontrado 
para ela uma explicação, como tantos defensores já fizeram. Eis 
o problema de remeter o padecimento a qualquer espécie de 
causa ou “origem”, como faz o Cristianismo lançando mão da 
noção de “pecado original”. Sobre tal bloqueio há uma perspicaz 
reflexão do jovem Nietzsche exposta na conferência “Sócrates 
e a tragédia”, na qual já se apresenta o teor de sua crítica à 
influência da dialética socrática na arte grega.

A dialética [...] é, no fundo de sua essência, otimista: ela crê na 
causa e na consequência e com isso em uma relação necessária 
entre culpa e castigo, virtude e felicidade: suas contas não 
deixam resto; ela nega tudo que não pode decompor em 
conceitos. [...] Quando esse elemento penetra na tragédia, 
então surge o dualismo como entre noite e dia, música e 
matemática. O herói que tem que defender as suas ações 
através de prós e contras racionais, corre o risco de perder a 
nossa compaixão: pois a infelicidade que, não obstante, depois 
o acomete, prova então apenas que ele enganou-se em alguma 
parte do cálculo (NIETZSCHE, 2005, p. 89-90). 

Fundamental ao mistério da compaixão é a inexplicabili-
dade do próprio padecimento cujo espetáculo a desperta, pois 
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é um mal que atinge a cada um indiferentemente. Tal mistério, 
portanto, pertence à graça, não a qualquer racionalidade possí-
vel. Não apenas por ser mistério, mas também porque qualquer 
ação movida por compaixão é absolutamente destituída de 
qualquer esperança de retorno ou salvação – eis o sacrifício –, 
sendo, ao invés disso, expressão de uma resignada desesperança, 
como quando se faz de tudo ao nosso alcance para que um 
outro sofra o menos possível, desde que por ele e não por nós. Um 
exemplo talvez esclareça a sutil, porém profunda diferença. 

Quando se pensa em eutanásia, se pensa em extermí-
nio do sofrimento, mas a primeira pergunta a se fazer é de 
quem é esse sofrimento – se o de quem sobreviverá e não mais 
suporta o sofrimento do doente; se apenas o deste último; ou 
se se trata do distinto sofrimento de cada um. Se a compaixão 
schopenhaueriana envolve o empenho no consolo do outro em 
virtude dele mesmo e não por minha própria causa, pois nele 
se situa minha dor, também envolve a certeza de que nenhum 
sofrimento pode ser eliminado do mundo, apenas mudado de 
lugar. Isso significa que algo como a eutanásia nada tem de 
compassivo, mas de egoísta, pois as dores que se suprimiriam 
por este meio seriam apenas aquelas dos indivíduos envolvidos. 
Do mesmo modo, recusar-se a perder a presença do outro, a 
despeito de seu sofrimento enquanto vive, é um dilema de quem 
ama, pois há aí um horror diante da perspectiva de sobreviver 
ao amado, o que pode conduzir à cruel determinação de que 
ele deve permanecer sofrendo em vez de o deixarmos ir, o que 
deve ser considerado como o melhor para o amante, não para 
o amado. O próprio significado da palavra “eutanásia”, “boa 
morte”, ou indica um sedutor eufemismo baseado na abstrata 
e subjetivíssima noção de “qualidade de vida” ou uma grosseira 
mentira tranquilizante em cujo fundo não existe nada mais do 
que aquilo que move a grande maioria de nossas ações: a fuga da 
dor, a redução ao máximo de toda e qualquer espécie de sofri-
mento, o abreviamento de toda pena, a autopreservação contra 
toda espécie de perda, a falta de motivação para empreender 
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qualquer esforço por algo marcado pela fatalidade, como se a 
vida não fosse sempre destinada ao mesmo fim incontornável e 
feita de fatalidades enquanto dura – tudo isso sempre em nome 
de um mesmo princípio oculto, que é o amor de si mesmo. A 
morte, como fato, é algo que pertence exclusivamente àquele 
que morre, o finado, sendo para os vivos, a cada vez, ainda uma 
possibilidade, à parte o terror da perda de quem se vai. Jamais 
pode ser “boa” – o mais próximo que há de uma “boa morte” é 
a morte súbita; mesmo uma “morte heroica” é comumente uma 
extravagância da vaidade humana. Assim, o impasse se mostra 
no seguinte: ser contra ou a favor da eutanásia exprimem o 
mesmo sentimento, tanto que ambas as posições podem se 
autodenominar “compassivas”. 

Caso absolutamente análogo e de modo algum oposto é 
o não-se-deixar-morrer levado às últimas consequências, cujo 
fundo é, de um lado, o apego à própria vida, e, de outro, o medo 
da perda do que inevitavelmente se deixará para trás, o que 
em geral dá no mesmo. Deixar-morrer e não-se-deixar-morrer 
costumam ser norteados por expectativas e valorações de vida, 
da própria vida, mas isso é absurdo do ponto de vista da Vida 
como um todo, de toda vida, fazendo sentido apenas segundo a 
perspectiva do indivíduo. Nenhum avanço da Medicina poderá 
superar esta verdade.

A superioridade do não-se-deixar-morrer naquele que 
“nada mais tem para viver” reside somente no fato de que, 
nesse caso, às vezes, a força para suportar um sofrimento que se 
prolonga pode se impor ao medo por simplesmente não se saber 
o que fazer com a iminência da perda do outro e de si mesmo, 
enquanto que, na eutanásia, quase sempre, tal medo cede espaço 
à falta daquela força, torna-se desespero (em sentido vulgar), 
quando já não é sua expressão. Digo “às vezes” porque também 
pode ocorrer de o medo e o apego egoístas pesarem mais do 
que as embaraçosas ocupações do não-se-deixar-morrer que 
requerem força de espírito; digo “quase sempre” porque também 
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pode ocorrer de o medo amedrontar o bastante a ponto de 
pesar mais do que as inclinações egoístas para se desembaraçar 
de ocupações ineficazes e sofridas, mostrando-se como força 
aparente para “enfrentar o desconhecido” e resignação, des-
prendimento. Em suma, não-se-deixar-morrer pode ser expressão 
de força e amor à vida em geral; deixar-se-morrer, nunca é, 
exceto na hipótese de um sentimento de perfeição e completude 
que, embora próprio ao amor, não está ao alcance do homem 
comum como supunham tão convictamente tantos pensadores 
– ninguém morre em paz, como pretendiam fazer-nos crer os 
estoicos. (Se sobreviver ao amado é algo de terrificante, um 
pacto de morte tem em vista apenas escapar ao terror, podendo 
ainda produzir situações tragicamente atrapalhadas como a 
que vivem os shakespeareanos Romeu e Julieta.). 

A fraqueza diante da dor é também um medo de seu 
prolongamento, algo natural, e se mede o menor dos males, 
mas o fato é que entre cada caso extremo aqui delineado há 
uma infinidade de graus impossíveis de catalogar, nem seria 
este meu interesse. De todo modo, e aí reside a essência da 
analogia, além de as atitudes opostas se fundarem nos mesmos 
“instintos” já indicados, a decisão de pôr fim a uma vida ou 
prolongá-la ao máximo sempre depende, em primeira e última 
instâncias, do que ainda se pode ou não esperar dela, e isso porque, 
sendo a vida o bem mais valioso, justamente por ser uma graça 
insubstituível e irrecompensável de que depende qualquer outro 
bem, perdida a esperança de vida, nada mais se tem a perder, de 
maneira que quaisquer ponderações são descabidas. Contudo, 
essa constatação representa antes uma derrota do que uma 
redenção. Quando a inutilidade dos esforços de conservação bate 
à porta e entra, torna-se pela primeira vez possível encarar sua 
fatalidade essencial, sendo necessário admitir que a compaixão 
nada tem a ver com qualquer deliberação a respeito do que fazer com 
o que restou, não sendo, portanto, algo de fundo intelectual. 

O refinamento da concepção de ágape, ou caritas, por 
Schopenhauer, é assumidamente inspirado em Rousseau, por 
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ele citado no §19. Trata-se de redefinir a compreensão corrente 
de desinteresse e despersonalização, na medida em que exclui de 
seu fundamento não apenas princípios intelectuais ou religiosos, 
mas também o mérito do objeto e as preferências ou obrigações 
do sujeito. Permanece, todavia, representando um tipo de amor 
a que não se pode reduzir o amor de uma pessoa por outra, isso 
em virtude da individualidade inerente ao que se tem em vista 
nesse último caso. Por isso mesmo, o que acabo de dizer sobre a 
eutanásia e o não-se-deixar-morrer vale como explicitação de seu 
caráter contrário à moral, mas nada pode esclarecer, ou apenas 
muito pouco, no que diz respeito à relação de cada um de nós 
com a possibilidade da morte de um bem-amado. Dito de outro 
modo, a compaixão é um amor de essência por essência, universal, 
amor da Vontade por ela mesma, pelo qual a dor do outro é como 
a minha. Como diz Schopenhauer mais adiante, no §22, quem tem 
esse amor vive “em todos os outros nos quais ele reconheceu e 
amou sua essência e seu si-mesmo”, uma vez tendo desaparecido 
“a ilusão que separava sua consciência [individual] do resto” 
(SCHOPENHAUER, 2001, p. 222). Falta aqui, nessa identificação 
de ressonância neoplatônica, esclarecimento para o amor de 
algo ou alguém em virtude exclusivamente de sua singularidade, 
daquilo que o torna único, não igual a mim mesmo. Tal amor, 
dirigido a um indivíduo determinado e único, é justamente 
aquele que Schopenhauer submeterá, quando não ao interesse 
subjetivo, ao instinto sexual, que, no entanto, diferente da mis-
teriosa compaixão, seria passível de explicação por uma Filosofia 
(ou Metafísica) da Natureza. A doutrina schopenhaueriana da 
compaixão, todavia, vale para nós, desconsiderando seu caráter 
moral, ou mesmo considerando-o, por ao menos duas qualidades 
intrínsecas e interdependentes muito dignas de nossas reflexões: 
o mistério e a graça. Mistério e graça se unem na medida em que 
exprimem a ausência de causas e benefícios quando se trata de 
um amor essencial e, assim, da total impossibilidade de explicação 
ou justificativa. Contudo, deve-se repetir, a doutrina sobre esse 
“amor essencial”, isto é, amor da essência por si mesma, ainda 
diz muito pouco sobre a essência do amor.
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§32. A recolocação da essência da 
sexualidade por Schopenhauer

Pilar Ternera, personagem de Cem anos de solidão, de García 
Márquez, em certa ocasião, revela a sua bisneta Meme que “a 
ansiedade do enamoramento só encontrava repouso na cama” 
(GARCÍA MÁRQUEZ, 2002, p. 346, cap. 14). Sua crua, objetiva, sin-
cera e desiludida sabedoria de vida, adquirida pela experiência 
dos “amores” dos homens, resume em poucas palavras aquela 
de Schopenhauer como uma epígrafe póstuma. No entanto, 
Schopenhauer está muito longe de dizer, levianamente, que 
amor se reduz a sexo, que amor é desejo sexual no sentido de que 
devamos chamar de “amor” o desejo e a alegria que se realizam e 
se esgotam no prazer sexual. Apesar de parecer ser isso mesmo o 
que ele diz à primeira vista, a primeira observação importante 
a se fazer é que o prazer não é a finalidade da sexualidade nem, 
portanto, o que se visa, mas a reprodução, do mesmo modo 
que o desejo desse prazer, que há em nós mesmo quando não 
temos a menor ideia do que se trata, consiste em um artifício 
da natureza humana que o coloca como “isca”. Nesse caso, de 
um ponto de vista schopenhaueriano, a frenética inquietação 
virginal de Meme, que lhe tirava o sono fazendo-a rolar de um 
lado para outro sem dormir, era já o desejo insinuante de algo 
absolutamente desconhecido que apenas na cama, uma vez 
revelado como prazer, poderia se aquietar. Uma vez grávida, 
Meme morre para o mundo, silenciosamente encerrada em um 
convento, seu amante morrera de fato e seu filho se tornará 
o eixo central no cumprimento do secular destino da família, 
também por meio de uma paixão avassaladora e inesperada da 
qual nascerá o último da estirpe. 

A profundidade das palavras da bisavó está ainda em algo 
que ela não diz: que tal ansiedade sempre retorna enquanto 
aquele desejo puder ser satisfeito e, por isso, da mesma forma 
que o desejo requer a constante renovação do prazer, como diria 
Schopenhauer, o próprio prazer sexual perde sua cor quando 
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da cama não há mais de provir um filho. Quando isso ocorre, 
e aquela ansiedade não se renova, o próprio enamoramento se 
apaga, pois por ela se movia, de maneira que a união precisa 
de outras bases para se manter. É o que acontece com o pai de 
Meme e sua amante:

[Ele] escavou tão profundamente os sentimentos dela que, 
buscando o proveito, encontrou o amor, porque, tratando 
de que ela o quisesse, terminou querendo-a. Petra Cotes, de 
sua parte, o ia querendo mais à medida que sentia aumentar 
seu carinho, e foi assim que na plenitude do outono voltou 
a crer na superstição juvenil de que a pobreza era uma ser-
vidão do amor. Ambos evocavam como um estorvo as festas 
desatinadas, a riqueza pomposa e a fornicação sem freios, e 
se lamentavam pelo tanto de vida que lhes havia custado para 
encontrar o paraíso da solidão compartilhada. Loucamente 
enamorados ao cabo de tantos anos de cumplicidade estéril, 
gozavam o milagre de querer-se tanto na mesa como na cama 
(GARCÍA MÁRQUEZ, 2002, p. 404, cap. 17). 

Daí Schopenhauer dizer que desejo e prazer não servem 
tanto aos amantes como à espécie e seu interesse de perpetu-
ação. São como véus que encobrem a finalidade mais própria 
e elevada, que não é a felicidade pessoal, mas a geração de 
filhos. A sexualidade como tal é meio para um fim, enquanto 
que o desejo sexual é a ação mais imediata do impulso para 
o cumprimento desse fim em todos os animais. No que diz 
respeito aos humanos, o prazer sexual e sua intensidade é o que 
vem balancear ou mesmo aniquilar, pelo poderoso desejo que 
suscita em acréscimo ao primeiro, qualquer possibilidade de 
desvio por parte do indivíduo com relação àquele fim. Afinal, 
consciente da dor, que é potencializada pela complexidade de 
nosso sistema nervoso e nosso mundo psíquico, além de agravada 
pela memória e pela capacidade de temer o futuro, consciente 
também da morte inevitável como culminância desse futuro, 
o homem é capaz de deliberadamente se negar a procriar e, 
assim, voltar-se contra a natureza. Não é à toa que tantos dramas 
amorosos, na ficção como na vida real, giram em torno desse 
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dilema: o abalo de convicções ascéticas de castidade por um 
amor devastador de todas as crenças e dogmas que procuram 
refutá-lo ou caluniá-lo. Aliás, as histórias de amor mais belas 
têm justamente como cenário impedimentos à união, mostrando 
sempre, por esse meio, a força incontrolável de seu impulso 
contra toda tentativa de neutralização. 

Que Schopenhauer concorda que a sexualidade está rela-
cionada à mortalidade e sua perpetuação em um mundo de 
sofrimento e esforços vãos, como diziam os primeiros teóricos 
do Cristianismo comentados anteriormente (§15), isso está 
bem claro. Mas não quer dizer, todavia, que o amor sexual não 
diga respeito à nossa natureza mais íntima, que sua força não 
provenha de algo muito além do corpóreo e que sua finalidade 
tenha algo de efêmero como prazeres imediatistas. Aliás, para 
Schopenhauer, conforme escreve no §167 do segundo volume 
de Parerga e paralipomena, citando Clemente de Alexandria, a 
licença concedida pelos cristãos à sexualidade em vista da 
procriação, ainda que a título paliativo e provisório, é um com-
pleto contrassenso:

[...] se o coito não é mais desejado por si mesmo, então já 
se verificou a negação do querer-viver, e a procriação da 
humanidade é supérflua e sem sentido, na medida em que 
o objetivo [a salvação] já está verificado. Além disso, sem 
nenhuma paixão subjetiva, sem desejos e impulsos físicos, 
somente por pura reflexão e fria intencionalidade, colocar 
uma pessoa no mundo, para que ali esteja, isto seria uma 
atitude moralmente duvidosa (SCHOPENHAUER, 1997, p. 296). 

Desse modo, o princípio que move a sexualidade, segundo 
Schopenhauer, não é tão carnal como atestavam pensadores 
tão contrapostos entre si como cristãos e libertinos, levando os 
primeiros a se conformarem a ela como a uma espécie de mal 
necessário ou dádiva divina a fim de que a humanidade não 
se extinga. Ademais, essa “dádiva” estaria mesmo em conflito 
com o espírito ascético do Cristianismo, mas, por outro lado, 
parece bastante de acordo com o caráter impessoal do amor 
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por ele pregado e, ao mesmo tempo, com a raridade de pessoas 
capazes de abstinência. 

Como quando nos detivemos no tema da sedução (§27), 
o amor de que se trata aqui nada tem a ver com a mera con-
cupiscência, pois querer fazer sexo com qualquer um em vista 
do próprio sexo não inspira nenhuma paixão amorosa. Como o 
poderia, por sua vez, o ato sexual indiferente ao parceiro, que 
somente se cumpre porque Deus prescrevera que nos multi-
plicássemos e a Igreja o permite? A redução da sexualidade à 
natureza corpórea, à dimensão física, faz com que cristãos e 
libertinos guardem entre si uma estranha afinidade íntima. 
Nesse sentido, o amor sexual tem raízes mais profundas em 
nossa essência, na vontade encarada de um ponto de vista não 
psicológico, mas metafísico, de modo que a licença concedida 
pelos cristãos, que a exemplo dos platônicos pagãos condenam 
a homossexualidade com base no mesmo argumento, termina 
por contribuir para a perpetuação do mal no mundo. É, pelo 
contrário, a ausência da procriação, diz Schopenhauer no 
mesmo lugar, “a manter em aberto a possibilidade da negação 
da vontade”, cabendo então perguntar “por que somente com 
o surgimento do Cristianismo, cuja tendência é ascética, a 
pederastia foi reconhecida como grave pecado” – este, um 
segundo contrassenso. Arrisco responder, acrescentando algo 
ao que disse no fim do parágrafo precedente: a doutrina cristã 
odeia, sobretudo, o que se manifesta na homossexualidade e se 
mantém oculto e pretensamente justificado na heterossexuali-
dade, a saber: a eleição de um indivíduo para amar – mais isto 
do que qualquer suposta infração da lei natural, aspecto em 
que é menos sincera do que as doutrinas pagãs. 

Se o amor, mesmo o amor sexual, não é o mesmo que 
instinto sexual ou desejo de prazer sexual ou prazer sexual 
imediatamente sentido, que será então? Quando se diferencia 
adequadamente, no interior do amor sexual, em seus funda-
mentos, os meios e sua finalidade universal, impessoal, logo se 
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nota que a resposta não é tão simples, especialmente se se 
recorda que a compaixão também tem fundamento universal, 
embora sem finalidade. A propósito, apenas se pode falar em 
finalidade do ponto de vista de uma causalidade, o que significa, 
por conseguinte, desde Kant, o âmbito do mundo natural, não o 
da liberdade, razão pela qual a compaixão schopenhaueriana é 
redentora na medida em que não pertence à ordem da natureza, 
mas à graça. Uma segunda observação importante aqui é que 
Schopenhauer tampouco afirma que todo amor possível entre 
duas pessoas de sexos opostos não passa de um comportamento 
biologicamente determinado e que aquele entre pessoas do 
mesmo sexo, conforme o apêndice sobre a pederastia, é mera 
compensação buscada nos períodos anterior e posterior àquele 
“ideal à procriação”. Como disse, as funções biológicas, o prazer 
sexual etc., ao contrário, estão a serviço de algo que os ultra-
passa enquanto expressões da Vontade na Natureza e, mais 
especificamente, na natureza humana. Esse amor de que ele 
trata e sobre o qual erige uma “fundamentação metafísica” não 
é um amor qualquer, nem o amor em geral, mas o amor sexual, o 
Geschlechtliebe, e aí temos a estrita delimitação de seu assunto, 
apenas casualmente comparando-o a outras possibilidades. Diz 
Schopenhauer com total clareza: 

Observe-se bem que aqui se trata exclusivamente da atração 
imediata, instintiva, unicamente a partir da qual resulta o 
enamorar-se propriamente dito. Que uma mulher inteligente 
e instruída aprecie o intelecto e o espírito de um homem, 
que um homem, a partir da ponderação racional, examine e 
considere o caráter de sua noiva, em nada concerne à coisa 
da qual se trata aqui: tudo isso fundamenta uma escolha 
racional visando ao casamento, não ao amor apaixonado, que 
é o nosso tema (SCHOPENHAUER, 2000, p. 28). 

Obviamente, o mesmo vale para as formas de amor homos-
sexual não consideradas em seu apêndice sobre a pederastia. 
O “enamorar-se propriamente dito” é chamado em alemão 
“Verliebtheit”, o cair de amores, o apaixonar-se. Enquanto pai-
xão (Leidenschaft), consiste em algo que se dá sem qualquer 
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participação dos sujeitos envolvidos, algo que ocorre à sua 
revelia e que invade sem pedir licença, pois é a própria Vontade 
como tal a livremente firmá-lo nos corações. É algo que se 
sofre (Leiden), porém intimamente em si, não em outro ou 
necessariamente com outro como na com-paixão (Mitleid). A 
paixão amorosa ou amor apaixonado (leidenschaftliche Liebe) 
é sempre de quem ama, mas seus rumos de modo algum lhe 
pertencem, e nisso tudo Schopenhauer se aproxima mais dos 
românticos do que de platônicos e agostinianos, pois o que para 
estes últimos consiste em um naturalismo voltado à contenção 
das paixões, para Schopenhauer, é mero exame dos casos de 
sujeição do indivíduo à espécie, não tendo qualquer conotação 
moral. Porém, na medida em que é meu, também não supõe 
reciprocidade, exatamente como na compaixão. Por isso é que 
o casamento celebrado em nome da paixão visa “não a conver-
sação espirituosa mas a procriação de crianças: trata-se de uma 
aliança dos corações, não das cabeças”, pois aí “predominam 
considerações inteiramente distintas das intelectuais: – as do 
instinto” (SCHOPENHAUER, 2000, p. 27) Que amor do Geschlecht, 
da espécie, do gênero humano, em nada concerne aos amantes 
propriamente, sendo dirigido pela Vontade, significa: esse 
amor sexual une duas pessoas não em virtude da satisfação dos 
amantes, mas em função do cumprimento dos fins da espécie. 
Trata-se de um instinto cujo fundamento não pertence aos 
corpos, como querem alguns fisiologistas ainda na atualidade 
e, antes deles, queriam os teólogos, mas deve ser buscado por 
uma Metafísica e encontrado em algo que ultrapassa a própria 
Natureza. Ora, isto parece contradizer o que afirmei há pouco 
– que o amor sexual não é o mesmo que instinto sexual. Não é o 
caso, pois Schopenhauer, partindo de uma Filosofia da Natureza, 
delimita seu tema às expressões de amor sexual que possam 
ser explicadas por causas universais segundo seus fins, não a 
seus desvios – aliás, foi o reconhecimento de uma causalidade 
universal e natural em certa expressão do homossexualismo 
que o levou a adicionar o apêndice sobre a pederastia, conforme 
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ele mesmo diz de início, tratando-a como algo “desejado” pela 
Natureza e, portanto, dotado de sentido.

Sendo assim, a intenção de Schopenhauer não é naturalizar 
a paixão amorosa, mas remeter sua naturalidade a fins metafí-
sicos segundo os quais a própria Natureza se determina e ganha 
sentido para nós. Sobre o que é este tipo de amor, ou a que se 
aplica tal nome, isto sim se torna fácil de responder: a ilusão 
segundo a qual os amantes pensam que são eles os beneficiados. 
Tal ilusão é, também, para Schopenhauer, um meio para um 
fim, o qual se acrescenta ao prazer principalmente quando 
este ainda não se conhece, ainda se teme, ainda não seduziu e 
provocou desejo pulsante o bastante para a superação de todos 
os obstáculos – enfim, consiste na fantasia fundamental para 
que o desejo seja liberado de eventuais amarras e nos ponha em 
movimento rumo aos fins da Natureza. O que se chama “amor”, 
aí, é a mola propulsora do abandono ao desejo sexual instintivo. 
Em síntese, o desejo é o meio biológico em sentido estrito, o 
prazer é o meio intuitivo concreto, imediato, uma sensação 
pré-reflexiva, o amor é o meio sentimental abstrato, cada qual 
dirigido pelo instinto como impulso primordial da vontade 
rumo à perpetuação da espécie. Tal instinto de conservação 
da espécie submete a si, graças à paixão amorosa, até mesmo o 
poderosíssimo e muito consciente instinto de autoconservação, 
que também funciona como simples meio para o fim maior, não 
sendo à toa que tanto se lamenta a morte prematura de alguém 
que não chegou a constituir família. Isso é testemunhado às 
avessas sempre que alguém aparece com estranho ar de consolo 
ao funeral de um bem-sucedido pai de família, dizendo algo 
como: “cumpriu seu papel na terra, deixando os filhos prontos 
para a vida”. Como não pasmar diante de algo assim, como se 
toda morte não fosse, de algum modo, sempre prematura, uma 
vez que, até o instante anterior ao fatal, se tinha adiante pos-
sibilidades em aberto? O que mais nos faz pensar que alguém 
viveu o bastante se não por ter cumprido seu dever para com 
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a espécie por meio de sua família? Resposta: o mesmo que nos 
faz lamentar a morte daquele cuja vida não cumprira seus fins. 

A terceira observação a se fazer, finalmente, diz respeito 
à qualificação do amor como uma “ilusão”. Enquanto meio para 
um fim, no sentido indicado acima, não significa dizer que o 
amor não exista senão como uma mentira, mas sim que aquilo 
que se entende por amor, aquilo que se lhe atribui de mais belo 
e inspira as artes, remete a uma realidade muito diferente, a 
uma finalidade verdadeiramente predeterminada, mas em muitos 
casos insuficiente para que nos entreguemos por completo. 
Afinal, nosso egoísmo natural constitutivo nos preservaria de 
abrir mão de tudo, inclusive da própria vida que vivemos agora, 
em benefício de uma outra vida que sequer existe ainda. Por sua 
vez, tomados pelo amor apaixonado, não apenas nos tornamos 
capazes disso como de nos sacrificarmos por longos anos de 
dor até o limite de nossas forças para que o fruto dessa união 
venha a existir e se firmar na existência, mesmo sabendo que o 
novo indivíduo estará sujeito a toda espécie de dor em uma vida 
destinada à morte! Que mais querem dizer as sentenças acerca 
do sofrimento que acompanha os pais, sempre temerosos no 
zelo por seus filhos, não conseguindo aceitar a morte antes que 
tal zelo haja cumprido sua função? Não apenas isto: nascidos 
nossos filhos, esperamos os netos; nascidos estes, os bisnetos. 

Por isso, em tais casos, a natureza só pode alcançar o seu fim 
se implantar no indivíduo uma certa ilusão, em virtude da 
qual aparece como um bem para ele mesmo, o que é de fato 
um bem só para a espécie, de modo que ele a serve enquanto 
pensa servir a si mesmo. Em todo esse processo uma mera 
quimera, que logo desaparece, paira diante dele, e surge 
como motivo no lugar de uma realidade (SCHOPENHAUER, 
2000, p. 15-16). 

A palavra “ilusão”, ademais, não indica apenas algo falso 
– aliás, ilusões não são nem verdadeiras nem falsas, mas simples 
sonhos. É, antes, uma cobertura. O termo alemão “Wahn” o 
especifica: é uma crença, uma ideia fixa, uma loucura. 
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Trata-se da loucura a que somos submetidos pela tirania 
de Eros, conforme epíteto atribuído em tom pessimista ao 
deus por Eurípides, já aludido por Platão na República (573 b), 
em tragédia também citada por Schopenhauer – Hipólito, v. 
538 –, após o que ele diz: “Flechas mortíferas, cegueira e asas 
são seus atributos. As últimas indicam a inconstância: via de 
regra, esta entra em cena com a desilusão, que é consequência 
da satisfação” (SCHOPENHAUER, 2000, p. 49). Eis a traição de 
Eros e o tributo cobrado aos apaixonados: “nesta disposição 
há muito mais do que na harmonia de suas almas – a qual, 
com frequência, não muito depois das núpcias, dissolve-se 
numa desarmonia gritante” (SCHOPENHAUER, 2000, p. 30). Tal 
loucura, atribuída ao coração que não pensa, como signo da 
inconstância, é a irracionalidade do amor apaixonado, pelo que, 
adiante, Schopenhauer (2000, p. 50) cita o verso de Terêncio: “O 
que não possui em si razão nem medida, não pode ser regido 
pela razão”. Diz ainda Schopenhauer (2000, p. 53-54): 

[...] por isso, de preferência, ela [a constituição especial da 
espécie] é chamada de assunto do coração: também a este inte-
resse, quando ele se pronunciou de maneira forte e decisiva, 
se subordina e [até] se sacrifica todo outro que concerne 
apenas à própria pessoa. Com isso, o ser humano atesta que 
a espécie está mais próxima dele que o indivíduo, e que ele 
vive mais diretamente naquela do que neste. – Por que, então, 
o enamorado se entrega com total abandono aos olhos da 
[pessoa] eleita e está pronto a lhe fazer qualquer sacrifício? 
Porque é a sua parte imortal [i.e. a Vontade] que anseia por 
ela, provindo tudo o mais [somente] da parte mortal. [...] Mas 
esta essência íntima é justamente a que está no fundamento 
de nossa própria consciência, como seu núcleo, [sendo] por 
isso mais imediata do que a própria consciência, e, como 
coisa-em-si, livre do principio individuationis [princípio de 
individuação], é propriamente a mesma e idêntica em todos 
os indivíduos, quer eles existam um ao mesmo tempo que 
outro ou um após o outro. Essa essência é a Vontade de vida, 
e portanto justamente aquilo que anseia pela vida e sua 
continuidade de modo tão premente. 
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Portanto, nessa eleição que não é de modo algum a escolha 
do arbítrio de um sujeito, mas uma espécie de “seleção natural”, 
embora instintiva, confere ao amor apaixonado, estritamente 
erótico, uma autêntica liberdade paralela àquela do autêntico 
amor compassivo. Cada qual é um amor de essência por essência. 
No caso do amor sexual, temos a essência individual reconhe-
cendo inconscientemente ser o mesmo viver no corpo atual ou 
no corpo de um descendente, pois ambos têm a mesma essência, 
com a vantagem de que, no filho, como que se ganha uma 
sobrevida em um indivíduo mais perfeito graças aos caracteres 
herdados do parceiro em substituição às nossas deficiências.

Assim como a compaixão schopenhaueriana é amor uni-
versal fundado no reconhecimento da essência universal na dor, 
o amor sexual é amor particular fundado na determinação para 
a geração de um novo indivíduo, a qual nos aparece mediada 
por uma promessa de prazer. Esse prazer é pontual e, portanto, 
negativo, enquanto aquela dor, sempre à espreita, tem em sua 
constância sua positividade ontológica. Em ambos os casos, o 
indivíduo se entrega, se desfaz de seu amor de si em prol de 
algo superior e eterno: lá, a unidade essencial de tudo que vive; 
aqui, a perpetuação da espécie. Em ambos os casos, o indivíduo 
encontra-se disposto a todo e qualquer sacrifício, a desemba-
raçar-se de todo interesse e compromisso pessoal com todo o 
resto, prevalecendo a irracionalidade da vontade sobre todo e 
qualquer cálculo e razoabilidade, todo bom senso. A oposição, 
por sua vez, reside no fato de que o amor sexual afirma a vontade 
de viver, renova as dores do mundo junto às dores do parto, 
e, uma vez envolvendo indivíduos determinados – não apenas 
os amantes atraídos incontrolavelmente um para o outro, mas 
especialmente a nova vida a ser gerada –, nada tem a ver com a 
moralidade, mas com a animalidade natural e amoral. Enquanto 
a compaixão diz respeito ao universal indeterminado em que 
a Vontade se reconhece a si mesma em sua Unidade, a paixão 
se dirige ao indivíduo determinado em que a Vontade aparece 
concentrada na condição de objeto de desejo, mas como simples 
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meio para um fim universal que a compaixão, em verdade, não 
possui; a compaixão é um princípio da moral como a geração é 
um fim da Natureza – na primeira, reina absoluta a liberdade; 
na segunda, o determinismo tiraniza. 

De todo modo, em um caso como em outro, a individu-
alidade se dissolve, sendo justamente nessa despersonaliza-
ção que comumente se vislumbra o elemento divino que, com 
Schopenhauer, pode agora ser estendido à sexualidade. Não são 
realidades que se opõem como em um dualismo, mas, como luz 
e sombra, dois lados de uma mesma moeda, interdependentes 
e indissociáveis do mundo entendido ora como Vontade, ora 
como Representação; são realidades vividas em um estado 
de inconsciência, ora de perda, ora de conquista do objeto. 
Schopenhauer opera a síntese de Natureza e Moralidade sem, 
para tanto, fundi-las, o que sacrificaria a peculiaridade irre-
dutível de cada uma. A esse respeito, o que diz Jung no §330 de 
O desenvolvimento da personalidade guarda grande sintonia com 
a tese de Schopenhauer: 

A sexualidade normal como uma vivência conjunta e aparen-
temente de mesma diretriz fortalece o sentimento de unidade 
e identidade. Esse estado é definido como harmonia completa e 
louvado como uma grande felicidade [...]. Sim, é uma vivência 
autêntica e inegável da divindade, cuja força suprema apaga e 
devora tudo o que é individual. É uma verdadeira comunhão 
com a vida e com o destino impessoal. A vontade própria 
que mantém o “eu” é rompida, a mulher torna-se mãe, o 
homem torna-se pai e assim ambos são privados da liberdade 
e transformados em instrumentos da vida que continua 
(JUNG, 2005, p. 47). 

Se há, portanto, aos olhos de Schopenhauer, algum 
“pecado” relacionado à sexualidade, consiste apenas em que 
se dê lugar a um novo indivíduo afirmador do querer-viver, ou 
seja, à continuidade do sofrimento no mundo.

Com certeza, essa louca ilusão do amor apaixonado parece 
ser a mais elaborada e lúcida interpretação da cegueira de Eros, 
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que não é dele mesmo, mas nossa. Como poderia ser cego o olho 
que, segundo Plotino, vê o Belo? Eros nos venda e, graças a isso, 
a pessoa amada tem sua beleza radicada em nossa imaginação, 
ou melhor, em nosso coração, não em nossos olhos ou em nosso 
entendimento – Eros mantém-se “indesvendável” para nós, um 
mistério. O mesmo vale para aqueles que se flagram apaixonados 
por alguém que nada tem de seus gostos ou modos de pensar – a 
paixão verdadeira é fina demais para ser retida pelos grosseiros 
filtros da inteligência pedante, seletiva e egocêntrica. Muitas 
vezes os olhos e/ou a inteligência chegam a explicitamente 
contradizer nosso coração sem que isso afete em nada o ena-
moramento. Ao contrário de dizer, como um materialista, que 
o amor não existe, afirma Schopenhauer (2000, p. 4), logo de 
início, que “é impossível que algo estranho à natureza humana 
e a ela contraditório”, na medida em que é irracional, “pudesse 
ter sido exposto incansavelmente em todos os tempos pelo gênio 
poético e acolhido com interesse inalterável pela humanidade”. 
Trata-se, no caso de Schopenhauer, de dar ao amor apaixonado 
um fim invisível, uma motivação irreconhecível pelo amante, 
preservando, se não sua graça – que, aliás, existe realmente aos 
olhos do amante –, ao menos algo de mistério – ao menos aos 
olhos do amante. Assim, a Beleza se insere na síntese schope-
nhaueriana entre Natureza e Moralidade, como que seguindo 
à sua maneira o modelo da trilogia crítica de Kant. O fim da 
sexualidade não se esgota no presente, mas aponta para o 
futuro, é desejo de futuro.

Mais do que pura e simplesmente admitir a existência do 
amor, não como uma mera casualidade, mas como uma exigência 
bastante determinada da Natureza, Schopenhauer concede ao 
instinto sexual, tal como ele o compreende, uma dignidade 
jamais reconhecida em toda a história da Filosofia ocidental até então:

Pois no fundo o enamorado não trata do próprio assunto, 
mas do assunto de um terceiro, que ainda deve nascer; 
embora o envolva a ilusão de que trate do próprio assunto. 
Mas justamente esse não-tratar-do-próprio-assunto, que 
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em geral é marca de grandeza, também confere ao amor 
apaixonado o aspecto sublime e o torna objeto digno de poesia 
(SCHOPENHAUER, 2000, p. 47). 

Para que então se compreenda o sentido da polêmica e 
da eventual aversão à tese schopenhaueriana se faz necessário 
compreender em que ela se funda. O que se segue, portanto, 
vem confirmar o que disse antes: que ninguém fora tão fundo 
na essência do amor erótico quanto Schopenhauer.

Assim como a inspiração mais notória para a doutrina 
schopenhaueriana da compaixão remete à mística neoplatônica, 
embora enfatizando, como Rousseau, o sentimento no lugar da 
fé ou da intelectualidade, no que diz respeito à doutrina do amor 
sexual, é possível reconhecer elementos já presentes no Banquete, 
de Platão. Apesar de Schopenhauer menosprezar a abordagem 
de Platão, o que é raro em sua obra, duas são as teses sobre o 
amor sexual expostas naquele diálogo cuja essência persiste na 
metafísica schopenhaueriana. Ambas foram comentadas acima, 
respectivamente nos §§11 e 12: a de que o amor é o ímpeto que 
dirige a busca incansável por um indivíduo determinado, que é 
único; a de que o amor é uma carência constitutiva, um desejo 
de imortalidade, que se realiza na Natureza como ímpeto para 
perpetuação da espécie. A correspondência a cada uma dessas 
duas teses é assim manifesta: 

Como não há dois indivíduos totalmente iguais, é preciso 
que a cada homem determinado corresponda, de modo o 
mais perfeito, uma mulher determinada – sempre tendo em 
vista a criança a ser procriada. Tão raro quanto o acaso desse 
encontro é o autêntico amor apaixonado. [...] Ora, justamente 
porque a paixão amorosa gira propriamente em torno da 
criança a ser procriada e de suas qualidades, residindo aqui 
o seu núcleo (SCHOPENHAUER, 2000, p. 14). 

Sentem o desejo [Sehnsucht, intensa falta] de uma união 
efetiva e de uma fusão num ser único, para, assim, continu-
arem a viver apenas nele e tal desejo se satisfaz na criança 
procriada por eles, na qual as qualidades hereditárias de 
ambos continuam a viver fundidas e unidas num único ser 
(SCHOPENHAUER, 2000, p. 11-12). 



HISTÓRIA FILOSÓFICA DO AMOR | CAPÍTULO 4: O AMOR NO MUNDO SEM DEUS

351

Curioso que Schopenhauer não tenha explicitado a 
remissão e assim rendido as devidas honras a Platão, mas o 
fato é que, justamente por fazer a síntese entre os discursos de 
Aristófanes e de Sócrates, Schopenhauer aproxima-se ainda mais 
de Platão. Afinal, o resultado imediato é que a perpetuação da 
espécie deve se dar pela união de um determinado casal, não de 
qualquer um com qualquer outro. Eros, enquanto força unitiva 
e poderoso intermediário na geração da vida cheia de morte 
e ardor, promove uma espécie de dialética – que me perdoe 
Schopenhauer pela expressão de ar hegeliano – pela qual os 
perfeitos opostos se superam e se reincorporam na dinâmica 
da Natureza pela síntese que é a procriação. O maior prazer 
e a maior intensidade da paixão amorosa dependem, pois, da 
perfeita adequação entre os dois amantes para a geração da 
melhor descendência.

Essa é a chave do problema: nós a conheceremos melhor, na 
sua aplicação, ao percorrermos os graus do enamorar-se, da 
mais fugaz inclinação até a mais veemente paixão, quando 
reconheceremos que a diferença destas surge do grau de 
individualização da escolha. [...] 

Portanto, a zelosa e persistente tomada em consideração 
delas [beleza e feiúra], ao lado da escolha [Auswahl, seleção] 
cuidadosa que daí se origina, manifestamente não se refere 
a quem escolhe, embora ele o presuma [er es wähnt], mas [ao] 
verdadeiro fim, a criança a ser procriada, na qual o tipo da 
espécie deve ser conservado do modo o mais puro e íntegro 
possível. [...] O que, portanto, guia aqui o homem é realmente 
um instinto, orientado para o melhor da espécie, enquanto 
ele imagina [wähnt] procurar apenas o supremo gozo pessoal 
(SCHOPENHAUER, 2000, p. 9/16-18). 

Ora, a eugenia também aparece em Platão, na República, 
embora, para Schopenhauer, não se trate apenas de uma eugenia 
de espírito (vontade, caráter, inteligência), mas também de 
corpo. Além disso, e mais importante, a união jamais pode 
ser determinada do exterior, tampouco por qualquer escolha 
pessoal, mas pela essência de cada indivíduo, escapando com-
pletamente à nossa consciência. Como Rousseau, também aqui, 
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Schopenhauer valoriza o sentimento mais íntimo em detrimento 
de toda ordem social e de toda lei, como se fosse mesmo um 
deus a inspirar tal amor nos corações. No apêndice dedicado 
à pederastia, Schopenhauer lembra que “de modo algum a 
Moral ensina à Natureza deter sua atividade” (SCHOPENHAUER, 
2013, p. 178). Ao contrário de Platão, contudo, Schopenhauer 
defende a dignidade toda especial do ímpeto sexual, da paixão 
desenfreada, do grau de prazer proporcionado, tão incontro-
láveis quanto adequado for seu propósito do ponto de vista da 
Natureza. Vê-se, a partir disso, com que liberdade Schopenhauer, 
também neste assunto, acrescenta elementos originais ao que 
diziam seus antecessores mais influentes. 

Schopenhauer, ao delimitar sua tese ao amor apaixo-
nado mais intenso, cuja raridade é a própria fonte da beleza 
da poesia e dos romances que o exemplificam, estabelece uma 
doutrina sobre como e em que circunstâncias Eros nos liberta 
daquilo que pensamos ser: indivíduos autônomos, senhores 
de nós mesmos e capazes de buscar a felicidade por nossos 
próprios meios e esforços. Isto, sim, é o que mais intimamente 
agride a nós, modernos, não exatamente o fato de o amor não 
estar sob nosso controle e não promover por si só a perene 
felicidade pessoal, de não estar inteiramente em nosso poder 
fazer alguém feliz por vontade própria e devoção resoluta ou 
de a beleza a ser procriada ser mais importante do que aquela 
que lhe serve como instrumento. Tudo isso é descoberto por 
cada um, em maior ou menor grau, cedo ou tarde, à medida que 
vive. Dito de outro modo, chamar de “ilusão” tudo aquilo que a 
pessoa amada representa para nós em nossas consciências não 
há de ser tão cruelmente desilusório quanto a constatação de 
que a mesma farsa se aplica a tudo o mais em nossa vida. A obra de 
Schopenhauer como um todo não seria menos “escandalosa” 
do que este capítulo pontual. Afinal, dessa impotência geral 
que tanto nos ameaça a cada dia não podemos jamais escapar, 
ao passo que, enquanto apaixonados, basta-nos aproveitar a 
dádiva de Eros e, simplesmente, seguir o belo conselho oferecido 
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no filme Vanilla sky: “Live the dream!”. Aliás, insistentemente 
Schopenhauer repete o título da célebre tragédia de Calderón de 
la Barca: A vida é sonho. Por fim, se a compaixão não nos esclarece 
a natureza do amor pessoal, tampouco o faz a doutrina sobre 
a paixão sexual, mas, se no primeiro caso podemos ganhar 
alguma clareza sobre a relação entre amor e graça, no segundo, 
encontramos a dignidade singular do erótico em seu grau mais 
elevado no mundo humano, tão elevado quanto digno de ter 
resguardado seu mistério, a despeito de qualquer pretensão 
científica de lhe desvendar as profundezas.

§33. Os amores possíveis, segundo 
Schopenhauer – uma tese inacabada 

Ciente de que já se faz muito longo este aprofundamento 
na filosofia de Schopenhauer, mas esperando que não exagerado, 
muito menos fatigante, acredito que algumas palavras finais 
devam ser ditas em acréscimo. Assim como, para abordar sua 
concepção de compaixão, aproveitei para trazer, para junto de 
nosso tema, o importantíssimo conceito de “graça”, o mesmo 
valendo para a noção de “mistério”, penso que o Eros schope-
nhaueriano deva ser mais bem comparado àqueles que vimos 
antes. Depois disso, como resultado dessa comparação, vale 
a pena darmos atenção àquilo que Schopenhauer diz, entre 
uma coisa e outra, sobre outras possibilidades de amor entre 
indivíduos como tais. Desse modo, por “amores possíveis” quero 
indicar não apenas “outras possibilidades”, mas, em especial, 
amores que não surjam pelas mãos de um determinismo natural 
– aliás, justamente os que mais me interessam pensar.

Schopenhauer exibe o amor apaixonado, instintivo, como 
uma espécie de tragédia. Eros promove um delírio que, embora 
dionisíaco enquanto perturbador, devorador e vinculado a 
uma embriaguez sem limite voltada à fecundidade, é também 
apolíneo naquele sentido que encontraremos em Nietzsche, já 
mencionado por mim anteriormente (§18), ou seja, enquanto 
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preside e mantém a ordem da Natureza sob o véu de uma confi-
guração de sonho. Graças ao véu do sonho de amor, reafirma-se 
a vontade de viver; por ele, também, dispomo-nos a morrer. 
De um ponto de vista mais formal, o drama clássico de amor 
se assemelha às tragédias e por isso inspira várias outras na 
medida em que o amante é como um Édipo que, querendo justiça 
contra o assassino de Laio, o antigo rei de Tebas, reconhece 
por fim a si mesmo como o amaldiçoado assassino – ele, sim, 
cego, antes mesmo de perfurar os próprios olhos perante a 
verdade. É assim que o amante, querendo a si mesmo junto do 
ser amado, na verdade, é atraído para este como mero joguete 
de um terceiro, tornando-se dispensável tão-logo cumpra e 
esgote seu papel de genitor; afirmando a vida, querendo prazer 
e felicidade, prolonga dor, sofrimento e morte no mundo. 

É certo que mesmo aqueles que se deixam levar pelo 
consolo da perpetuação de si através da descendência, ao menos 
hoje em dia, não haverão de se convencer facilmente pela tese 
de que a vontade de viver de um filho que sequer existe tenha 
qualquer influência sobre seu enamoramento... De fato, é algo 
que apenas um místico acataria. De todo modo, ainda resta um 
ensinamento que penso ser insuperável em tudo isso que diz 
Schopenhauer sobre o amor apaixonado, algo relacionado não 
apenas à minha proposta anunciada logo de início de desfazer 
fantasias sobre a essência do amor, mas também ao que já 
afirmei sobre a sedução. Esse ensinamento diz: toda união 
baseada em qualquer espécie de deslumbramento apaixonado, 
em qualquer espécie de extravagâncias próprias a começos 
de namoro – e nisso incluo toda e qualquer forma de mostrar a si 
mesmo como algo diferente do que verdadeiramente se é –, tende à 
decepção na mesma proporção em que isso for o alicerce sobre 
o qual se funda a relação. Trata-se do tipo de erro que todos 
conhecem, mas insistem em cometer, muitas vezes sem se dar 
conta. Embora todo filósofo haja percebido isso, o diferencial 
de Schopenhauer está em não tratar da superfície dos amores 
comuns, mas da essência da paixão sexual mais radical. Se for 
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o caso de ter de repetir os argumentos inicialmente expostos 
quando escrevia sobre a sedução e os galanteios, o farei mais 
adiante, não agora, bastando aqui a recordação das palavras 
de Kundera (1995, p. 172), no capítulo 28, quarta parte, de A 
insustentável leveza do ser: “os amores são como os impérios: 
desaparecendo a ideia sobre a qual foram construídos, morrem 
junto com ela”. 

Quanto ao lugar do amor erótico, sexual e impetuoso, no 
conjunto das doutrinas sobre o amor em geral, reconhecendo 
mais uma vez que Schopenhauer penetrou nesse tipo como 
ninguém, vale dar-se conta de que ele desfaz por completo um 
preconceito comum que perdurou desde Platão. Tal preconceito 
consiste em dividir o amor em dois grandes grupos: aquele 
do amor superior, espiritual, e aquele dos amores comuns, 
corpóreos. À primeira vista, quando olhamos para a paixão e 
a compaixão schopenhauerianas, tendemos a projetar aí uma 
simples repetição da mesma ladainha, mas isso está muito longe 
da verdade, ou da correção, ou simplesmente da justiça devida a 
Schopenhauer. Eis o que me esforcei em mostrar neste capítulo 
até o momento. Aproximando a tradição um pouco mais da 
linguagem desse pensador, que é fundamentalmente kantiana, 
diríamos mais acertadamente que há, de fato, dois tipos de 
amores: um superior, universal, e outro inferior, particular, 
decerto, mas não exatamente por um deles ser exclusivamente 
espiritual e o outro reunir tudo aquilo que envolve os sentidos. 
Percebe-se, inclusive, o quanto esta classificação é grosseira à 
luz de Schopenhauer. 

Há o amor desinteressado e o amor interessado. É bastante 
duvidoso, porém, que, à parte uma ou outra utopia mística, 
qualquer dos filósofos anteriores haja concebido um amor 
absolutamente desinteressado, seja por defender um certo tipo 
de ímpeto para o Belo, seja por ordenar uma sujeição ao Bem. 
Interesse significa uma ligação a algo e, nesse sentido, toda 
forma de amar é, por definição, interesse – o amor é o interesse 
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por excelência, a isto se devendo os embaraços das teorias 
cristãs, sobretudo pelo fato de que amor e interesse são nelas 
pensados à luz do conceito de “desejo”. No que diz respeito à 
paixão sexual, Eros é, exatamente como pensavam os antigos, 
o soberano intermediário, a ligação entre os loucos apaixonados. 
Desinteresse, portanto, supõe desligamento, alguma espécie de 
perda de referência que se sucede a um colapso no centro de 
nossos apegos mais enraizados, sendo muito fácil cair daí no 
estado de indiferença e esquecimento, que seria o desamor 
por excelência, não o ódio, mero fruto de um amor-próprio 
exacerbado e ferido. Desinteresse consiste em uma profunda 
perda de direção, enquanto os filósofos anteriores entendiam 
toda forma de amar como direcionamento, do mesmo modo 
que toda forma de ódio deve ter seu objeto. O amor desinteres-
sado é claramente aquela compaixão pela qual Schopenhauer 
procura traduzir de modo mais perfeito a ágape cristã, mais 
perfeito porque não se trata de uma libertação do espírito 
em vista da própria salvação ou do autodomínio, mas de um 
completo desengano e perda de si mesmo no sentido mais pleno 
e radical da expressão. Isto, aliás, só é possível quando se tem 
superada a relação com um deus, ou quando, pelo menos, como 
em Kierkegaard, esse deus é compatível a nosso desespero. 
Quanto à infinidade dos amores interessados, marcados pelas 
mais diversas gradações de afinidade, a correlação não é tão 
simples, pois Schopenhauer não faz o que fizera grande parte 
de seus antecessores, que, ao longo dos séculos, finalmente 
terminaram por reduzir eros e philia a uma mesma coisa: o amor 
patológico fundado no amor de si.

Platão fora longe ao distinguir o eros sexual autêntico do 
inautêntico, separando natureza e devassidão, enquanto elevava 
a philia ao nível de amor puro e casto. No entanto, o Cristianismo 
e o próprio neoplatonismo fariam decair a amizade comum em 
benefício de uma caridade impessoal. Retomando, como mostrei 
acima, a delicadeza da distinção platônica no seio do eros – aliás, 
prontamente adotada pelos cristãos –, Schopenhauer, mesmo 
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sem abandonar completamente um certo menosprezo pelas 
“afinidades eletivas”, ou amizades comuns, como que começa 
tudo de novo na história das filosofias sobre o amor. Isso deve 
ser entendido como um bom motivo para o imenso espaço que 
estou dedicando a seu pensamento, independente de toda a 
confessada preferência filosófica que venho nutrindo por suas 
ideias, as quais, também confessei, não adoto para mim no que 
diz respeito ao nosso tema. Esse novo começo se verifica pelo 
que passo agora a explicitar.

O grande problema da tese de Schopenhauer não está no 
quanto agride o orgulho do ser racional, mas em sua insufi-
ciência, pois, apesar de ele deixar claro estar tratando de um 
tipo muito específico de amor, não deve, por isso mesmo, ser 
digna de adesão sem que se a examine de um ponto de vista 
mais global. Isto é, o fato de Schopenhauer, no contexto em que 
trata de amores entre indivíduos, propor-se a escrever apenas 
sobre o amor da espécie – eis, em última análise, do que trata 
sua metafísica do amor sexual –, não nos exime da responsa-
bilidade de analisar, de pensar tudo aquilo que essa tese omite 
deliberadamente. A omissão é deliberada, como já disse, porque 
não há nada de predeterminado ou universalmente fundante 
nos casos omitidos, de modo que não são analisáveis por uma 
Filosofia da Natureza, tampouco pela Filosofia Moral. Mas é 
somente a partir de tais casos omissos que poderemos saber 
qual o seu lugar no mundo, caso tenham algum, e sua eventual 
relação essencial com o que efetivamente podemos compreender 
como sendo o amor.

De acordo com este novo começo, portanto, há amores 
interessados. No seio destes, há aqueles cujo interesse deter-
minante é o da espécie e aqueles cujo interesse é do amante. A 
ilusão própria à paixão amorosa é agir em nome do primeiro 
pensando agir exclusivamente em nome do último. O que carac-
teriza a afirmação da vontade de viver, segundo Schopenhauer, 
é que o indivíduo se mantenha dirigido por essa vontade no 
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sentido de realizar todo tipo de esforço necessário para existir e 
continuar a existir (insistir e persistir). Sendo assim, a Vontade 
se manifesta sob a forma de dois instintos fundamentais: o da 
autoconservação e o da conservação da espécie. O ascetismo, no 
qual a Vontade se nega, neutraliza em primeiro lugar o instinto 
sexual e, em segundo lugar, o instinto de autoconservação. O 
fundamento metafísico disso é que a diferença entre os sexos, 
como toda outra diferença entre os indivíduos, não pertence à 
essência, mas ao sonho que é o mundo da vida. Em essência, não 
somos homens e mulheres, humanos e animais, mas vontade de 
viver – todos iguais, “uma coisa só”, diriam os místicos. É como 
dizer que os espíritos não têm sexo, que a Ideia de Homem não 
é nem macho, nem fêmea, conforme já ensinava Platão. Nesse 
caso, a própria distinção entre os sexos é um meio para um 
fim, graças ao qual a vontade de viver se conserva no mundo. 
Eis o que a experiência da compaixão ensina: o caráter ilusório 
das determinações que fazem de cada indivíduo o que é. No 
entanto, seria um abuso dizer que a Vontade tenha interesse 
no indivíduo; seu interesse exclusivo é manifestar-se no mundo 
conforme sua essência: querer-viver, querer-existir-como-vida. 
Tudo é vontade de viver na medida em que é assim que a Vontade 
se dá a ver e conhecer, é assim que ela existe em nós, que ela se 
expressa por nosso intermédio. Se a Natureza “quer” produzir o 
melhor e o mais perfeito é porque assim a Vontade se exprime 
de maneira mais plena, sendo sempre mais do que fora antes. 
Mas sua expressão mais perfeita é a Ideia, o singular universal. 
Isso termina conduzindo a uma estranha consequência que, 
infelizmente, Schopenhauer só aborda de maneira bastante 
ligeira: que a finalidade do instinto sexual é anular-se a si 
mesmo na produção de um indivíduo incapaz de se reproduzir, 
um indivíduo que, como a Ideia, como a Vontade ela mesma, 
como a essência do humano, não é nem macho nem fêmea.

Ora, lembremos que a paixão amorosa é mais intensa 
e poderosa na medida em que os amantes se completam, 
se complementam da maneira mais perfeita. O máximo de 
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masculinidade unido ao máximo de feminilidade faria com 
que nenhuma fraqueza, nenhum desvio ocorresse na geração 
do novo indivíduo, havendo a contribuição máxima de cada 
um em sua constituição. Sem a preponderância de uma parte 
sobre a outra, teríamos como resultado o nascimento de um 
hermafrodita. Schopenhauer escreve o seguinte: 

Primeiro: toda sexualidade é unilateralidade. Esta unilate-
ralidade se exprime num indivíduo de modo mais decisivo, 
e existe em grau mais elevado [nele], do que num outro, 
podendo, portanto, ser mais bem completada e neutralizada 
em cada indivíduo por este, e não por outro indivíduo do 
sexo oposto, já que ele precisa de uma unilateralidade oposta 
à sua para complemento do tipo da humanidade no novo 
indivíduo a ser procriado, para cuja constituição isso tudo 
sempre concorre. Os fisiólogos sabem que a masculinidade e 
a feminilidade admitem inúmeros graus, mediante os quais 
a primeira pode diminuir até o repugnante ginan[dromorfo] 
e a hipospadia, a outra se eleva até o gracioso andrógino: de 
ambos os lados o hermafroditismo perfeito pode ser atingido, 
e com ele os indivíduos ocupam o justo meio entre ambos 
os sexos, a nenhum deles pertencendo, e sendo, portanto, 
inaptos para a reprodução. Para a neutralização mútua de 
duas individualidades que está em pauta exige-se que o grau 
determinado de masculinidade do homem corresponda exa-
tamente ao grau determinado de feminilidade da mulher, 
suprimindo-se com isso aquelas unilateralidades de modo 
preciso (SCHOPENHAUER, 2000, p. 29-30). 

Lembremos o mito de Aristófanes no Banquete. Se a atração 
erótica entre homens e mulheres tem origem no ser andrógino 
partido ao meio pelos deuses, o encontro da metade verda-
deira, a única possibilitadora do resgate da felicidade originária 
almejada em toda paixão amorosa, resultaria precisamente a 
reconstituição desse hermafrodita a que se refere Schopenhauer. 
Afinal, sabemos que todos nós somos constituídos de genes 
do sexo oposto. Se, então, o homem maximamente masculino 
se une à mulher maximamente feminina, ou se há perfeito 
equilíbrio entre o grau de masculinidade do homem e o grau 
de feminilidade da mulher, nada se perde na geração do novo 
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indivíduo, que carrega consigo, também em perfeito equilíbrio, 
a masculinidade e a feminilidade. Schopenhauer não esclarece 
se o futuro dessa condição seria o desaparecimento da espécie 
ou se a Vontade proveria os meios de reprodução tal como se 
dá nas espécies hermafroditas existentes, mas essa última 
alternativa parece ser a mais coerente.

Por excêntrica e extravagante que seja esta tese de 
Schopenhauer, não é sua plausibilidade o que mais nos importa, 
mas o que implica no que diz respeito a sua doutrina sobre o 
instinto sexual e sobre o desprezo que a Natureza tem pelo indi-
víduo. Isto é: que o fim da Natureza é absolutamente impessoal e 
indiferente a nós. A Vontade, em sua voracidade de devorar a si 
mesma, embora se expresse em nós como querer-viver, não depende 
de nossa perpetuação como espécie. Mas por que Schopenhauer 
não passou imediatamente para esse ponto da tese e deixou 
todo o resto de lado ao invés de fazer o contrário? Por que não 
disse logo de uma vez que o instinto sexual consiste na busca da 
Vontade por desfazer na Natureza as diferenciações sexuais que 
pertencem apenas ao mundo do sonho, que a ilusão do amor se 
funda em outra ilusão ainda mais profunda que é, nada mais, 
nada menos, a própria diferença de gênero? Talvez porque lhe 
interessasse mais explicar de que modo e por que, quando estamos 
mais convictos de buscar a própria felicidade a todo preço, não 
estamos agindo em interesse próprio, mas orientados para um 
fim maior. Interessava mais a Schopenhauer discutir a essência 
da sexualidade imanente, real, do que a transcendência ideal da 
Vontade suprassexual. Com isso, parece que a classificação de 
Schoepflin entra em colapso, pois não se trata mais de distinguir 
doutrinas sobre o amor que afirmem sua inexistência ou sua 
existência, como transcendência ou como imanência.

A vida é sonho... O fim da Natureza, ou seja, sua cami-
nhada rumo à perfeição, pertence ao sonho como forma de 
dar-lhe sentido aos nossos olhos, nada mais. Acreditarmos que 
os filhos são nossa perpetuação no mundo nos consola de nossa 
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própria morte. Apenas isso. Acreditarmos que nossos esforços 
de amor valem toda e qualquer decepção e sacrifício, graças à 
geração da beleza de uma nova vida, nos defende da melancó-
lica constatação de que foi tudo em vão – nossas associações, 
nosso trabalho, nossos bens, nosso amor. Apenas isso. Em sua 
inconsequência, Eros nos faz mover céus e terras a troco de 
nada, e de todo esse ímpeto só nos resta ou deve restar não o 
sentimento do dever cumprido para com a Natureza, para com 
a sociedade, para com a posteridade, para com a pessoa amada, 
mas a doce lembrança do prazer que tivemos a oportunidade 
de experimentar. Mas que ser humano seria capaz de tamanho 
sacrifício apenas para garantir doces lembranças no futuro de 
algo que terá passado, futuro esse tão incerto em sua duração 
e suas promessas quanto digno de temor? Nesse mundo sem 
deuses, sem destino certo, sempre à beira do abismo, os fins 
da Natureza são os fins inteligíveis pela Ciência – nada mais do 
que isso. Ademais, se a metafísica do amor sexual é implacável 
com nossas ilusões, a celebrada doutrina da compaixão não é 
menos. Por mais que, em ambos os casos, tenhamos exposta 
uma verdade sobre o vazio que é ser um indivíduo, “ser um 
indivíduo” é tudo o que concebemos por ser vivo e existir, resi-
dindo aí a incompletude dos ensinamentos de Schopenhauer, 
onde falta considerar a seguinte pergunta: qual é a essência do 
amor vivido e suas possibilidades de fato? Da essência do amor, 
Schopenhauer trata apenas de um aspecto: sua causa final, qual 
seja, agir em nome da unidade da Vontade. A explicitação das 
“causas” imanentes de paixão e compaixão, enquanto tal, não 
se distingue dos projetos filosóficos e teológicos anteriores, 
exceto quanto a seus resultados mais bem-acabados. 

Aqueles que se indignam diante da tese de que a paixão 
amorosa é mero instinto sexual não pararam para pensar que 
a própria tese sobre o instinto sexual é ainda mais indignante, 
pois também esconde, do ponto de vista objetivo, a verdade 
mais profunda de que mesmo o aperfeiçoamento da espécie é 
uma finalidade vazia, um segundo sonho dentro do sonho, um 
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espetáculo dentro do espetáculo como na tragédia de Hamlet. 
O interesse da espécie é ainda, do ponto de vista subjetivo, um 
interesse que podemos assumir como nosso quando a ilusão que 
o encobria é desfeita e o casamento fracassa – antes isso do que 
agirmos sem interesse algum, sem finalidade alguma, mas isso 
mesmo é Eros: uma criança que joga pelo prazer de jogar, tão 
certa da própria vitória que pouco importa como se chega a ela 
ou quanto tempo demore, como a Morte no clássico filme de 
Bergman, O sétimo selo. Eros nos vence pela simples fatalidade 
de existir. Viver uma paixão, entretanto, é algo que se basta a 
si mesmo, e assim deve ser, mesmo porque não pode ser de outro 
modo. A isto, enfim, se dá o nome de necessidade, de Natureza: 
não poder ser de outro modo. Eis a tirania da Natureza, de Eros 
na Natureza, a fatalidade da existência, a astúcia da Vontade. 
“Live the dream!” O imperioso Eros nos diz: “Cale-se e siga em 
frente, pois não há caminho de volta!”.

Quando e enquanto, todavia, não surge diante de nós o 
par perfeito ou alguém que se lhe aproxime, quando e enquanto 
o interesse da Natureza não nos traga em sua malha, como que 
nos permitirmos transpor para a vida afetiva o mesmo tipo de 
interesses que conduzem nossa vida social e nossas afinidades 
eletivas. Quando e enquanto o coração permanece mudo, somos 
obrigados por nossa própria natureza a ouvir a voz do intelecto. 
Eis o segundo grande subtipo de amor interessado, inspirador 
da amizade. A philia schopenhaueriana, portanto, é o afeto que 
surge entre indivíduos quando a mediação de Eros está ausente. 
Não se trata mais de um interesse “divino” a inspirar corações, 
mas fundamentalmente humano. Nas palavras de Schopenhauer 
(2000, p. 15), pode haver amizade entre um par de belos jovens 
de sexos diferentes “em virtude da sua concordância, de suas 
mentes, de seu caráter e de sua orientação espiritual, sem que o 
impulso sexual se imiscua”. Deixando de lado os casos em que a 
amizade ou até mesmo o casamento se baseiam em conveniências 
condenáveis, relações a que se dá costumeiramente o nome 
de “interessadas”, ou seja, visando à obtenção de vantagens 
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materiais ou sociais, há ainda aquelas afinidades “honestas”, 
quando sinceramente gostamos da pessoa que está junto de 
nós. Acontece que, também aqui, somos movidos por interesse 
pessoal na medida em que somos amigos ou nos casamos porque 
gostamos, ou seja, porque temos prazer pessoal na relação. 

Desse modo, todas as relações humanas se pautam e 
se sustentam em interesses: sejam os da espécie, sejam os do 
indivíduo, podendo ser, nesse último caso, baseados em afeto 
verdadeiro ou falso. Agora, se a adequação ao primeiro é ela 
mesma rara, e não tão corriqueira quanto pode parecer, sendo 
mais comum a busca pelo gozo pessoal como na libertinagem 
desenfreada, imagine-se quão inusitada seria a conformidade 
dos interesses do indivíduo aos interesses da espécie! A regra 
geral é que algum interesse tenha de ser fatalmente sacrificado. 

Na maioria das vezes é realmente assim, pois que a conveniên-
cia e o amor apaixonado andem de mãos dadas é um raro golpe 
de sorte. [...] Casamentos felizes, sabe-se, são raros; justamente 
porque na essência do casamento está que seu fim capital 
não é a geração presente, mas a vindoura (SCHOPENHAUER, 
2000, p. 51-52). 

É grande a profundidade das palavras de Schopenhauer, 
sendo lamentável que não tenha insistido na reflexão sobre esse 
“raro golpe de sorte”... Fala-se muito da diferença entre amor e 
paixão – o primeiro, dotado daquela nobreza e eternidade moldada 
pelos preconceitos filosóficos e colorido pelos devaneios poéticos; 
a segunda, com base nos mesmos preconceitos, tachada como 
efêmera e superficial. Porém, a inconsequência de tais precon-
ceitos pretensamente dignos de louvor pode ser constatada por 
qualquer um que encare a vida de maneira honesta. 

O fato é que, na prática, um amor espiritual sem atração 
física tende a ser tão frustrante a longo prazo quanto uma 
paixão vazia de cumplicidade – a saída para o primeiro caso vai 
do conformismo ao adultério e, para o segundo, da negligência 
à ansiedade, sempre em uma gradação imponderável. Então 
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Schopenhauer prossegue nos aconselhando a dar tempo ao 
tempo a fim de que a amizade possa suceder o enamoramento. 

No entanto, acrescente-se para consolo das almas ternas e 
amantes que, às vezes, ao amor apaixonado se associa um 
sentimento de origem bem outra, a saber, uma amizade efetiva, 
baseada na concordância das mentalidades, que, todavia, na 
maioria das vezes só aparece quando o amor sexual propria-
mente dito se extinguiu na satisfação. Esta amizade nasce, na 
maior parte das vezes, a partir das qualidades físicas, morais 
e intelectuais complementares e correspondentes de ambos 
os indivíduos, das quais nasceu o amor sexual tendo em 
vista uma criança a ser procriada, e que também se referem 
aos próprios indivíduos como qualidades de temperamento 
opostas e traços espirituais em relação de complementa-
ridade mútua, fundando assim uma harmonia de ânimos 
(SCHOPENHAUER, 2000, p. 52). 

Dito de modo breve, trata-se de um completo senso 
comum, vulgarmente expresso em uma analogia tirada da 
Física moderna por meio do proverbial “os opostos se atraem”. 
Mas não é o caso de se tratar de uma efetiva oposição como 
entre positivo e negativo, alta pressão e baixa pressão, mas de 
uma harmonia entre peças que se encaixam. De todo modo, 
Schopenhauer peca, em primeiro lugar, por tentar fazer valer 
a “lei da Natureza” como precedente para a amizade conjugal.

Esse consolo parece se aplicar muito bem ao que acontece 
na vida de Aureliano Segundo e Petra Cotes em Cem anos de 
solidão, a que fiz referência de início, mas será tudo que se tem 
a dizer sobre as uniões realizadas sob o silêncio de Eros ou após 
o calar de seus imperativos? Será apenas uma amizade e, se o 
for, não poderá anteceder a paixão, sendo tão raro que lhe seja 
simultânea? Schopenhauer discordaria por uma razão muito 
simples: o que o instinto não capta de imediato, não captará 
jamais. O instinto é mais sagaz que nosso intelecto e nossos sen-
tidos, suas avaliações são infinitamente mais velozes que as do 
pensamento e da percepção, e de modo algum a Natureza haverá 
de prestar favores desse tipo a bons amigos. Isto é necessário 
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admitir. Eros não faz grande diferença entre nós e os animais 
sob este ponto de vista. Contudo, e nisso Schopenhauer peca 
mais uma vez, parece por demais arbitrário, ou pior, excessi-
vamente pautado na superfície da vida ordinária, afirmar que 
paixão e amizade, apetite sexual e conformação de espírito, 
são estados que se sucedem, e nesta precisa ordem! Como que 
mais aberto à consideração dos “raros golpes de sorte” e res-
peitoso com relação a Eros e seu mistério insondável, fonte de 
sua confusão essencial, Jung, no §32 dos Estudos sobre Psicologia 
Analítica, escreve: 

O erotismo é uma interrogação e sempre será, o que quer que 
diga qualquer determinação futura. Por um lado, ele pertence 
à natureza animal primitiva do homem, que existirá sempre 
enquanto o homem tiver um corpo animal. Por outro lado, 
porém, ele é aparentado às formas mais elevadas do espírito. 
Mas ele só floresce quando espírito e instinto estão na sintonia 
correta. Quando falta um desses aspectos, ocorre um dano, ou 
pelo menos uma unilateralidade, um desequilíbrio, que pode 
facilmente desembocar em algo doentio (JUNG, 2005, p. 31). 

Eis o que Jung chamava “sexualidade normal”.

Por outro lado, talvez o próprio prazer sexual não seja 
apenas uma questão biológica, mesmo porque apenas os huma-
nos o sentem. Talvez, o prazer que se tem com o amado possa 
ter outra origem caso não nos reste apenas a amizade, caso haja 
alguma espécie de interesse, de relação, que escape tanto aos 
fins da Natureza quanto aos fins da razão e do espírito. Talvez, 
tudo isso possa coexistir em domínios independentes cujas 
possibilidades de entrecruzamentos variem ao infinito, sendo 
impassíveis de submissão a qualquer tipo de sistema filosófico 
genérico, a qualquer lei ou ordenamento. Talvez, o comentário 
feito sobre o mito de Aristófanes no Banquete, quando evoquei 
as palavras de Yourcenar acerca de uma felicidade que nada 
quer depois de si (§11), nos dê a pista sobre em que se pode 
reconhecer a essência do amor humano, um interesse do qual 
não se espera nenhuma vantagem, um prazer presente que não 
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se consome. À parte todo impulso erótico, seja ele ditado pelo 
instinto natural, seja o mero cumprimento de um ritual que não 
tem outro fim senão satisfazer nossa própria concupiscência, 
talvez a possibilidade definitiva de um outro amor possa ser 
encontrada na experiência descrita por Kundera (1995, p. 21) 
no sexto capítulo da primeira parte de seu romance:

Tomas pensava: deitar com uma mulher e dormir com ela, eis 
duas paixões não somente diferentes mas quase contraditó-
rias. O amor não se manifesta pelo desejo de fazer amor (esse 
desejo se aplica a uma série inumerável de mulheres), mas 
pelo desejo do sono compartilhado (esse desejo diz respeito 
a uma só mulher). 

O mais intrigante é que, por alguma razão obscura, tal 
contradição tende a ser muito mais clara no coração de um 
homem do que no de uma mulher. Mas isso, no entanto, já é 
outro assunto. 

Mais acima eu disse ainda não ser o momento para afirmar 
se há ou não algo como “amor instintivo, natural”. A esta altura 
talvez continue sendo impossível dizê-lo com segurança, mas 
uma coisa já me parece certa e espero que também o pareça 
ao leitor: uma tal espécie de amor, que não se enraíza nem no 
amante nem no amado, mas em um terceiro – seja ele um deus, 
uma natureza ou um indivíduo vindouro –, não é o que se está 
procurando aqui. Estamos procurando o amor humano, não o 
da espécie. Não estamos procurando um deus – não estamos 
procurando Eros. Estamos procurando, sim, um interesse, mas 
de rara espécie. Se se trata de um “raro golpe de sorte”, caberá 
então não nos contentarmos em tratá-lo como mera exceção 
como que pressupondo a regra, mas, antes de tudo, compreender, 
se possível, a que se deve sua raridade – se à sua essência ou à 
nossa conveniência. 
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§34. O casamento sem intermediários 
Em 1783, Biester publicou em seu Mensário berlinense – 

o mesmo periódico no qual Kant publicaria sua “Resposta à 
pergunta: ‘Que é Esclarecimento?’” –, sua concepção sobre o 
casamento em um artigo intitulado “Proposta de não mais 
se dar trabalho aos eclesiásticos na consumação do matrimô-
nio”. Conforme nos conta Torres Filho (1983, p. 103), Biester 
argumenta “que outras relações jurídicas entre seres huma-
nos, de igual dignidade e importância, dispensavam qualquer 
sanção religiosa”, defendendo assim “o mesmo tratamento 
para o contrato que liga homem e mulher, rematando com a 
frase: ‘Afinal, para ilustrados são desnecessárias todas essas 
cerimônias!’”. A resposta foi prontamente encaminhada por 
Zöllner – justamente a quem, por sua vez, responderá Kant –, 
adotando uma posição contrária no artigo “Será aconselhável 
não mais sancionar o vínculo matrimonial pela religião?”. 
Ainda segundo Torres Filho, o contra-argumento pautava-se 
na ideia de que “o casamento é um ato que decide, em grande 
medida, sobre a felicidade do ser humano, e não se deve tratar 
as obrigações jurídicas como se fossem do mesmo grau”, não 
sendo prudente “desvalorizar a religião em todos os assuntos 
profanos e desse modo ‘[...] confundir as cabeças e os corações 
dos homens’”. Se, de um lado, Biester grosseiramente nivela 
a “dignidade e importância” do casamento à mera “relação 
jurídica” dentre outras, será mesmo que Zöllner, por sua vez, 
tem razão ao dizer que a felicidade decidida aí é tão distinta em 
grau quanto aquela buscada, por exemplo, na abertura de uma 
empresa? De início, parece que tanto um quanto o outro buscou 
firmar seus argumentos de modo mais ou menos infeliz – ali, 
sobre o aspecto formal-objetivo; aqui, sobre o afetivo-subjetivo.

Essa controvérsia entre Biester e Zöllner consiste, de todo 
modo, em um bom exemplo de como se opera, no Iluminismo, a 
dessacralização do mundo em vista de uma “civilização”, termo 
pelo qual pretendo indicar, em sentido um tanto à margem do 
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uso corrente, a condução dos assuntos humanos à estreita esfera 
da regulação da vida comum, civil, isto é, à luz do Direito. É 
como se o religioso deixasse de pertencer ao mundo da cultura, 
agora entendido como o mundo das conquistas da razão, que 
os alemães reuniam no conceito de “Kultur”. Assim, o “civil” 
traduz o modo de viver das cidades, do mundo esclarecido, em 
oposição ao modo de viver do campo, marcado pela superstição 
e pelo tradicionalismo. Na Modernidade, a adesão à tradição é 
vista como uma falta de autonomia, um resultado de se deixar 
ociosa a capacidade de pensar por si mesmo, o que viria a ser 
o tema abordado na resposta de Kant.

Há pouco voltei a afirmar que não estou procurando uma 
participação divina no amor humano, e isso pode parecer ter 
como consequência que a sanção da religião às uniões humanas 
não é necessária. De fato, isso se converte em verdade ampla-
mente reconhecida, de maneira que, seguindo esse caminho, 
o Ocidente não mais obriga tal sanção. Aliás, é cada vez mais 
comum que o casamento, para ser legalmente reconhecido, 
sequer necessite de juiz ou testemunhas – é o caso das chamadas 
“uniões estáveis”, muitas das quais, diga-se de passagem, são 
registradas oficialmente em cartório por motivações de ordem 
financeira. Como já disse no capítulo anterior, a religião deixa 
de ser um assunto público e passa a ser um assunto privado, 
tudo em nome da tolerância. A instituição civil do casamento 
não requer mais qualquer espécie de mediação, e se ainda se 
busca legitimá-la em “uniões estáveis” é para que se possa ter 
publicamente reconhecido um vínculo (uma sociedade) e usufruir 
de suas vantagens legalmente instituídas pelo Direito. Trata-se, 
nesses termos, da instituição de uma corresponsabilidade (soli-
dariedade jurídica) em que os cônjuges respondem pelos bens, 
direitos e obrigações voluntariamente tornados comuns. De 
todo modo, aí se dá uma mudança radical. 

O casamento religioso só se diferencia do casamento civil 
sob o aspecto da autoridade reconhecida como suficiente para 
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legitimá-lo publicamente: de início, apenas a autoridade religiosa 
detinha esse poder. Acontece que, com o protestantismo, que 
nesse sentido segue de perto o Judaísmo pós-diáspora, não 
reconhece a figura do sacerdote, ou seja, um homem incumbido 
de representar a vontade de Deus na terra – essa foi uma das 
principais controvérsias de Lutero contra o papado. Disso decor-
reu que, paulatinamente, o casamento religioso deixasse de ser 
reconhecido como suficiente pelo Direito, sendo então requerida 
a autoridade do juiz para todos os efeitos civis. Enfim, trata-se de 
uma alteração na convenção, não na exigência de mediação, que 
até então detinha o poder de tornar público o ato privado. O que 
temos hoje já é outra coisa absolutamente diversa: a mediação 
é apenas facultada, não exigida, muito embora uniões estáveis 
ainda requeiram a ratificação de uma autoridade competente. 
Qualquer um pode declarar viver em união estável (desde que 
o comprove por documentos juridicamente reconhecidos!) e 
usufruir de facilidades desde a contratação de financiamentos 
e empréstimos até a aquisição de direitos sucessórios, além de 
evitar que seus filhos sejam apontados como bastardos – aliás, 
ter filhos não é mais a finalidade do casamento (ao contrário 
daquilo de que procurou nos convencer Russell ao longo de 
seu liberalíssimo livro Casamento e moral), o que significa: o 
casamento já não é ele mesmo o elemento mediador para a 
“constituição da família”. Tudo isso reunido constitui condição 
objetiva para o reconhecimento inelutável de uniões homossexu-
ais. Particularmente, não vejo problema algum que pessoas se 
casem sem a perspectiva de procriar, pois, como esclarecerei, não 
é nem deve ser isso que se encontra na raiz da união amorosa, 
seja ela formal ou informal, mas, ainda assim, é um sinal dos 
tempos. Afinal, à luz do que diz Russell em seu livro, a ausência 
de compromisso com a constituição de uma família (e aqui não 
importa, a meu ver, se se trata de filhos naturais ou adotivos – 
uma alternativa para casais homossexuais ou heterossexuais 
estéreis que se amem) implica um descompromisso com relação 
à própria manutenção da união. Aliás, Russell concordaria 
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que uniões sem filhos deveriam ser facilmente dissolvíveis, 
mas justamente porque a produção de filhos seria o próprio 
fundamento da união duradoura, sendo, portanto, na condição 
de instituição social, um compromisso para com o Estado e a 
sociedade futura. De todo modo, não é como instituição social, 
mas como celebração do amor que tematizo aqui o casamento. 
Retornemos, então, ao que se vinha dizendo.

Por radical que seja a mudança, há algo que permanece 
imutável de um ponto de vista também objetivo: o casamento 
sempre foi e continua sendo um contrato. A substituição da 
Igreja pelo Estado implica a substituição da Religião pelo Direito 
e do Sacerdote pelo Juiz; se o Juiz se torna dispensável em um 
ou outro caso, é ainda o Direito que o dispensa, facultando ao 
cidadão recorrer ou não ao mediador. Afinal, cabe ao Direito 
regular contratos – é a “tecnociência dos contratos”. Sob a frieza 
do formalismo jurídico, o casamento é tratado em analogia a 
qualquer outra forma de livre associação civil, como queria 
Biester, assim como maternidade e paternidade são tratadas em 
analogia a qualquer outra forma de tutela. A obrigação (dever) de 
zelar pelos filhos só se mantém – à parte seu aspecto moral – pelo 
fato de haver meios disponíveis para evitá-los caso não se os 
queira ter, assim como a proibição do aborto continua vigendo 
em muitas legislações segundo a mesma lógica – em suma, tudo 
isso pertence à responsabilidade civil do indivíduo e é para os 
casos em que o indivíduo não pode ser responsabilizado (estupro, 
doenças graves, risco para a mãe) que o aborto é permitido em 
nosso país – não sem burocracia, diga-se de passagem. 

Todavia, como vimos acima (§28), tanto em Kant como em 
Nietzsche, percebe-se que contratos, enquanto compromissos, 
acordos quanto a direitos, deveres e responsabilidades, dizem 
respeito apenas a ações conformes às palavras, não a sentimen-
tos. A propósito, pergunta Sartre na terceira parte de O ser e o 
nada, capítulo 3.1:
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Quem iria se contentar com um amor que se desse como pura 
fidelidade juramentada? Quem se satisfaria se lhe dissessem: 
“Eu te amo porque me comprometi livremente a te amar e não 
quero me desdizer; eu te amo por fidelidade a mim mesmo”? 
Assim, o amante requer o juramento, e o juramento o exaspera 
(SARTRE, 2012, p. 458). 

Isso significa, por um lado, que o senso comum está cor-
reto em entender que o casamento oficial não tem nenhuma 
relação necessária com o amor – pode-se casar sem amor e 
pode-se amar sem casar. Aliás, o impedimento de conciliar amor 
e casamento é um tema caro ao Romantismo, tendo tido sua 
primeira grande expressão bem antes com o Romeu e Julieta, de 
Shakespeare, em fins do século XVI. Por outro lado, e eis o que 
me parece muito mais importante no que diz respeito à com-
preensão dos efeitos disso sobre a vivência do amor, a história 
parece dar razão a Zöllner: as cabeças e corações dos homens 
se confundiram. Isso se deu porque a mediação foi suprimida: 
embora facultada, a dispensa exterior do convencional é sintoma 
da perda de seu sentido interior essencial.

É certo que as “cerimônias”, consideradas supérfluas por 
Biester, não poderiam mais ser vividas como rituais sagrados 
em que o divino se fazia efetivamente presente no coração da 
comunidade em anuência à união dos casais, mas a redução 
daquilo pelo que os casais julgam, nas palavras de Zöllner, 
decidir sua própria felicidade, e que, certamente, tem efeitos 
sobre ela, consiste em uma espécie de acontecimento irredutível 
à categoria de “relações jurídicas”. O casamento não é algo que 
se realize exclusivamente entre “pessoas físicas”, ou “cidadãos”; 
o amor nunca é. Para que essa diferença seja bem entendida, 
é necessário recordar o caráter impessoal – isonômico, se se 
preferir um eufemismo – de tudo aquilo que diz respeito à esfera 
pública e à legislação. O fato é que os indivíduos não são os seus 
documentos e propriedades, não podendo ser definidos por 
seus direitos e deveres, sendo-o apenas no que diz respeito às 
questões de ordem comum, social e política. As pessoas físicas, 



HISTÓRIA FILOSÓFICA DO AMOR | CAPÍTULO 4: O AMOR NO MUNDO SEM DEUS

372

elementos constituintes das pessoas jurídicas, são tão artificiais 
quanto estas últimas. Por sua vez, existencial e psicologicamente, o 
que cada um de nós é de fato é anterior e primeiro, consiste em 
tudo aquilo que não está e não se reduz ao que consta em seus 
documentos, além de condição sine qua non para os mesmos. A 
cor de meus olhos, por exemplo, não é o conjunto exclusivamente 
meu de minhas possíveis expressões de olhar. É essa segunda 
esfera, a do indivíduo singular, que antes de tudo concerne 
ao amor, não a figura genérica do cidadão e suas funções na 
sociedade. Poder-se-ia até dizer que, em um sentido muito 
especial, jamais nos casamos nem podemos nos casar com a pessoa 
que amamos, pois nos casamos com pessoas físicas, não com uma 
singularidade amada em sua totalidade única e irrepetível.

Ao escrever sobre o casamento, Feuerbach, defensor do 
ateísmo e da separação entre Deus e amor, avalia a questão da 
seguinte maneira:

A vida é em geral em suas relações essenciais totalmente 
de natureza divina. A sua sagração religiosa, ela não recebe 
somente através da bênção do sacerdote. A religião pretende 
através de um acréscimo em si exterior sacralizar um objeto; 
somente através disso ela se expressa como o poder sagrado; 
fora de si ela só conhece relações terrenas, profanas; exata-
mente por isso ela entra em cena, para sacralizá-las, consa-
grá-las (FEUERBACH, 2007, p. 268, cap. XXVIII). 

Ora, nesse caso, considerando a distinção moderna entre 
natureza divina e natureza civil, percebe-se que a substituição 
se pretende tão perfeita que a Religião desempenha junto aos 
eventos do casamento, da geração, do nascimento e da morte 
o mesmo papel assumido hegemonicamente pelo Direito – lem-
bremos que ninguém pode ser sepultado ou cremado sem um 
atestado de óbito emitido por órgãos e peritos reconhecidos 
juridicamente, tal como, no registro religioso católico, ninguém 
poderia entrar no Reino dos Ceús sem a extrema unção – e que, 
portanto, apenas testemunhamos a substituição de um ritual 
por outro. O fato de não vermos os rituais legais como tais, mas 
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como mera burocracia, é sinal apenas da naturalização das 
práticas profanas. Mas, prossegue Feuerbach (2007, p. 268), “o 
casamento – naturalmente como união livre do amor – é por si 
mesmo sagrado pela natureza da união que aqui é concluída. O 
casamento religioso, verdadeiro é somente o que corresponde 
à essência do casamento, do amor”. Eis a mediação desprezada 
pelo formalismo do Direito e da própria Religião, na medida em 
que, por “união livre do amor”, conforme se lê em nota, não 
se entende um casamento cuja união represente apenas uma 
restrição exterior – como nos contratos em si mesmos, acres-
cento – ao invés de uma “autorrestrição voluntária, satisfeita em 
si mesma, [...] um casamento por si mesmo decidido, desejado, 
satisfeito, [...] verdadeiro e, consequentemente, genuinamente 
moral”. Ou seja, é na mediação do amor, e não de Deus, tam-
pouco do sacerdote, que o casamento tem sua autenticidade 
sagrada, para além da mera conveniência social que, por si só, 
nada lhe acrescenta senão um artifício. Mas, nesse caso, seria 
indiferente se o mediador é o sacerdote ou o juiz? Parece que 
não, se observarmos esse fenômeno a partir daquilo de que ele 
é expressão – a redução do casamento a negócio! Os cientistas 
sociais podem protestar, dizendo que sempre o fora, mas a 
objeção, mesmo quando pode ser dita correta, não é suficiente: 
o fato de o mundo público ter sempre se apropriado, mesmo 
que por intermédio da Religião, dos assuntos “privados”, nada 
diz da legitimidade e do fundamento “sagrados” de certas 
associações e produções.

O que está em jogo é a confusão entre o caráter exterior, 
perante a sociedade, e o caráter – digamos – interior da decisão, 
isto é, perante si mesmo. Quando as pessoas vivem mais sua 
exterioridade do que seu próprio “si mesmo”, a descerimonia-
lização significa um aval ao desembaraço, a cada vez requerido 
pelo imediatismo das relações humanas no mundo contempo-
râneo, no qual tudo deve ser mais e mais “facilitado”. Sexo não 
é compromisso, e compromisso não exige testemunhas, apenas 
confiança recíproca; quando a confiança é quebrada, rompe-se 
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o contrato e exige-se as multas rescisórias. Os laços jurídicos 
mantêm a dificuldade religiosa no que diz respeito à rescisão 
dos contratos, pois com o Direito surge a polêmica figura da 
parte lesada, frequentemente acusada, em contrapartida, de ter 
lesado a outra. A pessoa física toma para si uma ofensa que, em 
outros tempos, era uma prerrogativa divina – a de ser ofendido 
por uma promessa não cumprida.

Mesmo quando a mediação do amor é vista como sufi-
ciente, sua restrição a um acordo privado em vista da “facili-
tação” é indicativa da perda de seu sentido sagrado, uma vez 
que por “sagrado” equivocadamente se entende o religioso. 
Do sagrado, porém, a Religião é apenas uma expressão, não a 
fonte, sendo o equívoco com relação a isso o responsável pelo 
descrédito na presença do divino no cerimonial. Afinal, tal 
presença não é posta apenas pela fé, mas também pelo amor, 
de maneira que a perda da fé (em deuses ou apenas nas ins-
tituições religiosas) não deveria implicar a perda do sagrado, 
do sentido da graça, tampouco sua redução a “sentimento 
pessoal” comumente transitório. Nesse sentido, de início, a fé 
tem o papel de despertar nos homens o desejo de ter o deus 
como testemunha de seus atos, a que acode a Religião, quando, 
na verdade, o ato é que deve ser testemunha do amor e sua 
sacralidade. Quando tal desejo se ausenta se torna ainda mais 
fácil que o testemunho do juiz também caia na irrelevância ou 
na indiferença – por que fazer juras perante os homens quem 
não tem juras a fazer perante o deus?

É desse modo que compreendo serem atos muito dife-
rentes dispensar o divino das relações humanas de amor ou 
as instituições no ato do casamento e desconsiderar ou mesmo 
negar qualquer espécie de mediação essencial (não meramente 
exterior) entre amante e amado. Isso é perigoso pelo simples 
fato de que o amor é relação e o caráter de relação é justa-
mente o de ser aquilo pelo que se estabelece uma ponte, uma 
mediação entre dois polos, na ausência da qual estes jamais 
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poderiam se tocar. Justamente porque os homens não estavam 
suficientemente preparados para a desvalorização e supres-
são das mediações exteriores, convencionalmente instituídas, 
terminaram por se confundir e então perder contato com as 
mediações interiores, tendo sido levados a pensar que estas não 
passavam de invenção produzida pelos mediadores externos, 
tais como os “religiosos supersticiosos”. Isto acontece porque a 
supressão do símbolo torna como que “irreal” o conteúdo que 
por ele buscava expressão, de maneira que para o próprio con-
teúdo, tido então por fantasioso, não mais se busca expressões 
simbólicas. A supressão dos símbolos só é prudente quando se 
tem a clara vivência concreta de seu sentido essencial, jamais 
antes disso! Ou seja, quando o símbolo se torna verdadeiramente 
desnecessário, não meramente inconveniente, o que somente 
ocorre quando seu sentido é imediatamente vivido. Após séculos 
em que o amor foi sendo desvirtuado de seu sentido intrinseca-
mente humano e encoberto por um sentido divino extrínseco, 
a vivência da mediação interna pereceu na inconsciência antes 
dos convencionalismos exteriores – as mediações exteriores, 
portanto, desabaram como efeito de uma implosão, de uma 
destruição dos fundamentos, a revelação de um vazio. Com 
a “morte de Deus”, dá-se algo similar ao que aconteceu por 
ocasião da destruição do Templo de Jerusalém – o sacerdote 
é suprimido enquanto os fiéis ainda carecem de consolo, não 
havendo para estes qualquer alternativa que não a dispersão. 
Dito de outro modo, e brevemente, o homem foi levado a pensar 
que as mediações internas só seriam “reais” se Deus existisse 
e, com o abalo dessa crença, o hábito fez parecer indiferente a 
consagração do amor pelo sacerdote ou pelo juiz, contribuindo 
para a indiferença em relação a toda mediação. Assim é que o 
exterior reflete o interior e vice-versa.

Hoje, é comum pensar que o que liga cada um a outrem é 
algo que está em si ou que está no outro; este “qualquer coisa” 
de um se justapõe ao “qualquer coisa” do outro e se o contato 
não parece perfeitamente harmônico, na ausência da ponte, 
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tem-se o abismo sob os pés e recua-se o mais depressa possível 
para que não se caia nele. Impera, sobretudo, a perversa ilusão 
de que vivemos mais autêntica e livremente nossos amores na 
medida em que não estejam sujeitos a cerimônias. É claro que 
a imposição dos cerimoniais não pode se arrogar um poder 
legitimador inquestionável e inalienável, mas outra coisa é 
perder de vista que tais cerimônias podem ser vividas de um 
modo inteiramente diverso: não como um simples costume 
ou obrigação, mas como celebração, como exteriorização da 
graça do encontro amoroso, uma declaração pública. Ou seja, 
uma coisa é acatar o costume como algo vindo de fora, “coisa 
que a gente faz”; outra é expor à vista de todos o que se dá de 
modo invisível, sendo isto que a cerimônia deve significar para 
quem dela participa, não apenas os nubentes, mas também 
suas testemunhas e convidados. Logo, o amor não perde sua 
liberdade nas mediações exteriores, ao menos não em um pri-
meiro momento; ele a perde e, com isso, perde-se de si mesmo 
na medida em que tais mediações são entendidas como algo 
cujo único sentido é a sujeição à exterioridade, pois nesse caso 
terminam sendo-o. É, contudo, na exterioridade da vida e não 
em suas mediações constitutivas que o próprio homem se perde 
enquanto pensa fazer o contrário, pois é na irrelevância social 
do indivíduo como tal que submerge o que lhe é próprio. Na 
ausência do divino, os homens se confundem a ponto de achar 
que não há mais nenhuma mediação profunda e que o amor é 
obra do mero acaso, se não uma fantasia. De fato, a ruptura com 
os cerimoniais é precipitada, refletindo de modo apressado um 
sentimento interior de abandono que ainda não se encontra 
suficientemente certo de si mesmo.

O ateísmo de Feuerbach seguia um caminho bastante 
prudente em meio às controvérsias do século XIX, mas isso lhe 
valeu as duras críticas de Marx nas “Teses sobre Feuerbach” e, 
sobretudo, em A ideologia alemã, escrita com Engels, com relação 
ao caráter intelectual (i.e. “ideológico”) de suas afirmações. 
Formulando com Engels as bases do materialismo histórico, 
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Marx não deixa espaço para nada de sagrado, nem mesmo para 
o amor. Afinal, admitir que todo significado representa uma 
atividade – não qualquer atividade, como amar, por exemplo, 
ou pensar, mas somente atividades produtivas, isto é, de trans-
formação da matéria pelo homem – leva à conclusão fatal de 
que só tem sentido o que é exterior, pois toda vivência interna 
é mero subproduto da vida laboral. A própria Natureza perde 
sua concretude em face de seu caráter de mera matéria-prima 
da arte humana, que passa a ser o único motor da História. 
Marx segue a felicíssima intuição hegeliana de que sujeito e 
objeto não são eles mesmos o ponto de partida da consciência, 
mas, rompendo-se assim com o psicologismo moderno, partes 
de uma relação que são postas na relação e por meio dela. Para 
Hegel, tratava-se da relação de saber, enquanto que para Marx e 
Engels se tratava da relação de trabalhar. Contudo, o amor não se 
encaixa em nenhum dos dois casos, exceto como algo derivado, 
e com lugar muito menos garantido e legítimo no materialismo 
do que no idealismo, pois, se o próprio saber é derivado da 
prática, que dizer de “sentimentos”. Não é apenas a graça que 
se vê eliminada no materialismo histórico, mas também a 
criatividade, reduzida ao produzir imediatizado. Tudo o que 
resta de transcendência no materialismo histórico é a projeção 
dos meios de suprimento de necessidades dadas. Ao contrário 
de Marx, Feuerbach supera Deus mediante a ressignificação 
e realocação do sagrado e somente então supera a Religião, 
tratando-a como artifício não originário, posterior àquilo que 
pretende representar, ao invés de destratá-la como se nada 
representasse além de relações de poder em virtude das quais 
se submete a prática à direção de teorias, os produtos da ação 
aos produtos da inteligência. Eis o sentido da crítica marxiana 
aos “ideólogos”: denunciar a alienação da consciência tornada 
subjugada a objetos cujo significado não surge da vida produtiva 
imediata, mas de abstrações. No entanto, se afirmamos que a 
liberdade do amor não consiste em uma liberdade de agir, não 
é na atividade produtiva que a encontraremos – talvez mesmo 
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seja o lugar menos apropriado para buscá-la, justamente pelo 
caráter de necessidade daquilo que a determina. A necessidade 
de sobrevivência se impõe sobre todas as demais formas de 
vivência, não sendo à toa que tão frequentemente se sacrifique 
o amor no altar da necessidade material. 

O pensamento de Marx está restrito ao âmbito da efeti-
vidade, o que pode ser visto antes como um mal do que como 
um bem para nosso tema, algo de obscurecedor, comparado à 
proposta feuerbachiana de denunciar a contradição essencial entre 
fé e amor, como que inaugurando a mais radical e lúcida virada 
na história filosófica do amor. Tal virada é apenas possível no 
contexto de um sincero ateísmo filosófico, que sequer precisa 
negar a existência de Deus ou a legitimidade do sentimento do 
sagrado para se afirmar como pensamento independente de sua 
existência ou inexistência ou de qualquer crença. Um filósofo, 
ademais, pode muito bem ter fé e/ou reconhecer a sacralidade 
sem que isso lhe embace o pensamento. É questionando sobre 
a essência do amor no capítulo XXVII de sua obra principal, A 
essência do Cristianismo, que Feuerbach tem êxito em libertar a 
filosofia do amor dos malabarismos da dogmática tradicional, 
levando à clara luz do dia a consequência incontornável do ponto 
de fé segundo o qual o amor cristão consiste em algo como uma 
lei. A pretensa “lei do amor”, formulada por teólogos e moralis-
tas de maneira licenciosamente inspirada no platonismo e no 
neoplatonismo pagãos, consiste no próprio ponto de inflexão 
pelo qual fé e amor se tornam inconciliáveis sem um terceiro 
termo. Aliás, a pretensão de fazer de Deus um terceiro termo 
personificado na figura de Cristo anulou-se a si mesma já em 
seu começo, quando Deus é visto como objeto comum da fé e 
do amor e, ao mesmo tempo, identificado com o segundo. Eis 
como o amor humano foi definitivamente alienado e se buscou 
fazer do amor o conteúdo de algo tão paradoxal como “livre 
obrigação” ou “liberdade no dever”. Na dialética entre fé e 
amor, a síntese só pode ser obtida não pela conciliação cristã 
entre esses opostos, mas, mediante o reconhecimento de sua 
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contraditoriedade, pela superação da primazia do religioso sobre 
o natural, do divino sobre o humano, pela superação de suas 
oposições. Somente assim o amor pode ser reconhecido como 
é em si mesmo: liberdade. Eu arriscaria dizer que Hegel tem um 
grande papel nessa virada, pois, considerado em retrospecto, 
se pode reconhecer que ao mundo natural objetivo, enquanto 
império da lei, contradito pelo mundo religioso subjetivo, âmbito 
da crença e da dúvida, correspondem respectivamente Pai 
e Filho, a Antiga Aliança e a Nova, termos de uma dialética 
cuja síntese se dá pelo advento do mundo do Espírito, reino da 
verdade e da liberdade consciente de si mesma. 

O equívoco cristão foi o de entender às avessas a verdade 
de que “é o amor que revela a essência oculta da religião, é a 
fé que compõe a forma consciente” (FEUERBACH, 2007, p. 246). 
Ou seja, revelada pelo amor a essência da Religião como ligação 
entre os homens e entre estes e o sagrado pelo amor, os homens 
acreditaram que era, pelo contrário, na Religião que encontra-
riam o amor. Isto se verifica sempre que se evoca a simplista 
e banalíssima definição da palavra “religião” por remissão ao 
latim “religare”, trazendo o inconveniente adicional de se fazer 
supor uma anterior “perda de ligação”, como por um “pecado 
original” – de fato, conceber a Religião em tais moldes é sinal 
de que não mais se reconhece seu sentido; eis o que se perdeu: a 
ligação consigo mesmo e com a própria sacralidade. Ora, sem 
amor, um amor pela humanidade seria impossível, bem como 
qualquer amor à vida ou a Deus. Por isso, se pode dizer: “só o amor 
conhece o que é verdade”. Prossegue Feuerbach (2007, p. 246): 

O amor identifica o homem com Deus, Deus com o homem, 
portanto, o homem com o homem; a fé separa Deus do homem, 
portanto, o homem do homem; porque Deus nada mais é que 
o conceito genérico místico da humanidade, a separação 
de Deus do homem é, portanto, a separação do homem, a 
dissolução da união comunitária. 

Cabe então pensar se não fora a própria Religião a incutir 
no homem um tal sentimento de abandono que culmina no 
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ateísmo, na recusa do distante e da própria distância como 
tal, incluindo a do “tempo de espera”. A sede de proximidade 
e garantia de posse que daí decorre, pela carência desesperada 
e desesperadora que a própria Religião anuncia, promove uma 
outra espécie de afastamento de Deus: afastamento com relação 
ao sentido da ligação – o amor. Desse modo, primeiro temos o 
amor tornado impessoal pela fé e pela moralidade universais; em 
seguida, temos a perda da própria capacidade de amar em geral 
pela dissolução do laço essencial entre os homens decorrente 
do abismo interposto entre sagrado e profano. 

Assim, Marx não é muito exato ao ver em Feuerbach uma 
simples redução do divino ao humano quando os identifica, 
pois o que está em jogo, para Feuerbach, é fazer retornar o amor 
divino à sua fonte legítima: o amor humano em que se inspira. 
“A fé cinde o homem no interior, consigo mesmo, logo, também 
no exterior; mas é o amor que cura as chagas que a fé abre no 
coração do homem” (FEUERBACH, 2007, p. 246). É a Religião a 
promover a impiedade de fazer do amor um princípio pecami-
noso quando o amante não o aliena aos deuses como um bem 
resgatável ao fim do pagamento de parcelas a altos juros que 
se estendem até o último dia da vida na terra. Não se trata, 
portanto, como pensa Marx, de querer Feuerbach simplificar 
o que é complexo ou assumir um materialismo que só tem 
em vista o mundo objetivo (i.e. o produto em detrimento do 
produtor e sua relação na produção); trata-se de um desen-
cobrimento do sentido originário da experiência amorosa, o 
que é um grande feito para uma ontologia materialista, para 
o qual pensadores como Marx e Nietzsche não estarão nem 
um pouco atentos. É nesse contexto que Feuerbach escreve o 
trecho usado como epígrafe para este capítulo. O ateísmo do 
amor significa o que já tanto se disse desde Platão até Freud, 
passando por Schopenhauer: que a autossuficiência do amor 
não leva em conta nenhum deus, justamente por estar acima de 
todo deus como origem de toda divindade. O amor é a própria 
divindade – é, nesse sentido, ele mesmo um deus; é também 



HISTÓRIA FILOSÓFICA DO AMOR | CAPÍTULO 4: O AMOR NO MUNDO SEM DEUS

381

nesse sentido que se pode concordar com Platão, quando diz 
que Eros é o que nos impele ao divino. O amor “é ateu, mesmo 
que nem sempre negue teórica mas praticamente a existência 
de um Deus especial, oposto ao homem” (FEUERBACH, 2007, p. 
246). Feuerbach então admite que o amor possa ter o divino como 
predicado, significando que seja o ser absoluto, mas a recíproca 
não é verdadeira na medida em que se deixa “um campo aberto 
para o meu desamor ao pensar Deus como sujeito em distinção 
ao predicado” (FEUERBACH, 2007, p. 260).

A principal ressalva quanto a essa oposição entre fé e 
amor seria que, ainda operando com categorias tradicionais, 
Feuerbach vê-se obrigado a vincular o amor à razão, ponto 
crucial na crítica geral que lhe dirigem Marx e Engels. Que 
isso consista na reincidência em um equívoco fatal se torna 
claro na conclusão que Feuerbach atinge, passando por cima 
e reencobrindo a fresta deixada para o amor como elemento 
sagrado da mediação entre os homens. Assumindo uma postura 
estritamente racionalista e filantrópica, ou seja, universalista 
– razão da crítica de objetivismo –, diz Feuerbach mais adiante, 
no último parágrafo do referido capítulo: 

Devemos amar o homem pelo homem. O homem é objeto 
do amor porque ele é um objeto em si mesmo, porque ele é 
um ser racional e apto para o amor. Esta é a lei do gênero, a 
lei da inteligência. O amor deve ser um amor imediato, sim, 
ele só é amor enquanto imediato. [...] O amor é a existência 
subjetiva do gênero, como a razão é a existência objetiva do 
mesmo. No amor, na razão desaparece a necessidade de uma 
pessoa intermediária. [...] O gênero é que me inspira o amor. 
Um coração amoroso é o coração do gênero (FEUERBACH, 
2007, p. 263-264). 

Diante disso, se deve constatar que a sacralidade do amor 
como mediação entre os homens é algo imanente, como não 
poderia deixar de ser em um contexto materialista. Trata-se 
de uma expressão quase natural do homem como o é a razão, 
onde se reconhece um resquício do dualismo alma e corpo 
sob as rubricas “subjetivo” e “objetivo”, tese que me parece 
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um retrocesso em relação a Hegel e, portanto, prejudicial à 
pretensão de síntese. A síntese da contradição tradicional não 
se completa, pois o terceiro termo é por fim recusado, e, assim, 
o materialismo naturalista de Feuerbach termina antecipando 
o que de início poderia tentar prevenir: o fim da mediação. Em 
consequência disso, tal amor é amor pelo homem, e não simples-
mente humano, sendo excluídos todos os demais seres que não 
sejam objetos de seu próprio pensamento e que não tenham 
a capacidade de pensar, isto é, conscientes e racionais. A tese 
de Feuerbach não é apenas antropológica; é antropocêntrica, 
e nisto repete seus predecessores na Modernidade. Isto torna 
então claro que o sentido de sua tese coincide com a razão de 
sua incompletude, a saber, simplesmente neutralizar a suposta 
necessidade da mediação religiosa mostrando o quanto ela não 
faz mais do que representar de maneira alegórica, artificial 
e alienada um modo de relação que não é posto por ela, mas 
usurpado de nossa própria natureza.

De qualquer modo, pesando seus prós e contras, a relativa 
e decisiva originalidade da iniciativa de Feuerbach permanece 
incontestável na medida em que o amor humano é reconhecido 
em sua originariedade essencial, ocupando o centro da reflexão 
pela primeira vez. Depois de Feuerbach, não é mais possível 
identificar Deus e Amor. Essa restituição do amor ao homem 
como aquilo que a ele pertence antes de tudo é o que devemos 
guardar como contribuição mais significativa, podendo ser 
resumida nas seguintes palavras que, em certo sentido, reviram 
o Cristianismo contra si mesmo:

[...] mesmo que haja um amor egoístico dentre os homens, é, 
entretanto, o verdadeiro amor humano, o único que é digno 
de tal nome, aquele que sacrifica o próprio em nome do alheio. 
Quem é então o nosso redentor e conciliador? Deus ou o amor? 
O amor, porque Deus enquanto Deus não nos redimiu, mas o 
amor, que está acima da distinção entre personalidade divina 
e humana. Assim como Deus renunciou a si mesmo por amor, 
devemos também renunciar a Deus pelo amor; porque se não 
renunciarmos a Deus por amor, renunciaremos ao amor em 
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nome de Deus e teremos, ao invés do predicado do amor, o 
Deus, a entidade cruel do fanatismo religioso (FEUERBACH, 
2007, p. 80, cap. V). 

Sendo assim, se o amor não é um intermediário, é clara-
mente descrito como tal, devendo valer para nós, com grande 
chance de estarmos corretos, que a recusa feuerbachiana de toda 
mediação se refere exclusivamente a mediações exteriores, não 
àquela que denominei “profunda”, enraizada em nosso modo 
de ser, muito embora eu discorde, como disse, de seu caráter 
imanente, natural e dirigido ao racional. Para Feuerbach, em 
suma, a mediação pelo amor consistiria no meio pelo qual nos 
ligamos aos outros seres humanos (sujeitos), assim como a 
mediação pela razão consiste no meio pelo qual lidamos com a 
diversidade dos objetos. (Em momento próprio, posterior à pre-
sente crítica histórica31, poderemos ver que também Heidegger 
distinguirá um duplo modo de relação com o que se nos mostra 
no mundo, relação com quem compartilha nosso modo de ser 
no mundo e com o que não o compartilha).

Mas em que sentido, exatamente, eu mesmo me refiro 
a uma “mediação profunda, interior”? Não no de um puro e 
simples subjetivismo, de um simples desejo que nasça seja lá por 
que motivo. De subjetivismo e desejo estamos cercados por toda 
parte. Não é, portanto, algo relativo à interioridade de uma “vida 
privada” a que se veem reduzidas as uniões comuns. Refiro-me 
a uma mediação pelo amor que é sempre meu; “meu” não no 
sentido de uma posse, mas de algo que me constitui propriamente 
fazendo-me transcender à existência de um outro a fim de dela 
participar, ao menos na medida em que o torna pertinente à 
minha própria existência. Creio ser nesse sentido que Heidegger 

31 Trata-se do volume em que desenvolvo as teses positivas que fazem 
contraponto à crítica histórica realizada neste livro. O acontecimento 
do amor: ensaio para a recolocação da essência do amor humano é publicado, 
sequencialmente ao presente volume, pela editora da Universidade 
Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA). Com rela-
ção ao panorama geral da questão em Heidegger, ver Moraes (2018).
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escreve a Arendt em carta de 9 de julho de 1925: “ainda não 
sou forte o suficiente para o seu amor. ‘O’ amor absolutamente 
não existe” (HEIDEGGER apud LUDZ, 2001, p. 28). Pouco antes 
lhe dissera em carta de 29 de maio: “Pertencer dessa forma, 
pela primeira vez, à vida do outro é uma unificação autêntica. 
Somente esta unificação consegue, além disso, mostrar-se como 
fonte e archote de toda proximidade portadora de felicidade” 
(HEIDEGGER apud LUDZ, 2001, p. 24). Kundera escreve, a certa 
altura de seu romance, precisamente no capítulo 22 da quinta 
parte, que o amor “é aquilo que só pertence a nós, e pelo qual 
escapamos do Criador. O amor é nossa liberdade” (KUNDERA, 
1995, p. 238). Ao menos nesse sentido a liberdade é nossa, e não 
“apenas” do amor, como eu disse antes. Todavia, essa “nossa 
liberdade” é ganha por intermédio dele, como uma graça que 
nos tira da ordem natural das coisas ou convenções da cultura. 
Escrevera Kundera um pouco antes, no capítulo 12, que “o amor 
começa no momento em que uma mulher se inscreve com uma 
palavra em nossa memória poética” (1995, p. 210). A memória 
poética “registra o que nos encantou, o que nos comoveu, o que 
dá beleza à nossa vida” (KUNDERA, 1995, p. 209). Na verdade, tal 
mediação pela graça do amor significa também que a media-
ção por Deus jamais foi necessária aos que se amam – como 
afirma Feuerbach –, tampouco ou ainda menos o poderia ser 
a mediação pelo Direito. Eis o que a “civilização” descobre por 
uma via torta e confusa, estando ainda o homem despreparado 
para tal descoberta, ainda muito sedento – talvez, mais do que 
nunca – por explicações, necessidade que obscurece a visão da 
graça e o respeito honroso a seu mistério peculiar. 

Pode parecer estranha uma afirmação como esta: que 
jamais foi necessária para os amantes a mediação exterior. Ora, 
algo exigido do exterior é apenas algo que se deve acatar, não 
uma necessidade interna, mas, no máximo, sentida como tal, 
em razão da fé, por exemplo, ou de qualquer costume. Tais 
exigências exteriores têm um sentido político inquestionável, 
mas refiro-me aqui não à vida política, cuja espécie de liberdade 
sobre a qual legisla está ligada a outros tipos de associação, a 
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saber, as que constituem “relações jurídicas”. Refiro-me ao acon-
tecimento de o exterior responder àquele anseio interno muitas 
vezes sem palavras de tornar público e visível algo de inefável 
que se dá exclusivamente no amante e no amado, polos de uma 
relação cuja mediação já vige – nesse sentido, a intermediação 
do amor é necessária e suficiente; Eros basta a si mesmo. Aqui já 
se vê em que me distingo de Feuerbach. Não é por outra razão 
que o amor rompe amarras, e sua liberdade, inspiradora do 
sentimento de autossuficiência, eleva amante e amado acima 
de toda ordem e, como Eros, acima de qualquer outro deus. 
Como no mito de Aristófanes no Banquete, de Platão, os felizes 
se insurgem contra os deuses, certos de serem todo-poderosos 
em razão de sua suma felicidade, não o contrário.

Freud, com muita correção, constata no quinto capítulo 
de O mal-estar na civilização: “No auge de uma relação amorosa 
não há interesse algum pelo resto do mundo; o par amoroso 
basta a si mesmo, não precisa sequer de um filho para ser feliz. 
Em nenhum outro caso Eros revela tão claramente o âmago 
do seu ser, o propósito de transformar vários em um, mas 
quando – como é proverbial – alcança isso no amor entre dois 
seres humanos, não admite ir além” (FREUD, 2012, p. 53). Isso 
torna o amor perigoso à vida política e à cultura – já o previra 
e prevenira Platão –, pois nada querendo além, os felizes jamais 
se entregariam às ocupações frenéticas que alavancam o mundo 
moderno. O amor ameaça a civilização. Por isso é que, para Freud, 
tal energia deve ser e é canalizada para outros fins. Mais do 
que isso, a erotização generalizada da cultura contemporânea 
desvia os indivíduos uns dos outros em direção a uma busca 
exclusivista de prazer, ou seja, de gozar solitariamente, indivi-
dualmente, a sós consigo e ao mesmo tempo em meio aos outros, 
de tudo que se coloca disponível aos sentidos e à inteligência. 
À cultura cabe então oferecer os objetos de alheamento. A 
pulsão erótica é canalizada para objetos de desejo e, desviado 
de sujeitos amáveis, evita o comprometimento particular em 
prol de compromissos sociais tais como o trabalho produtivo, 
levado adiante por forças sexuais insatisfeitas na medida em que 
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a cobiça pelos produtos eróticos da cultura, tornados fetiches, 
não gera vínculos pessoais. A pornografia, por exemplo, é um 
item de consumo entre outros.

Guardemo-nos por enquanto de penetrar mais na questão 
acerca de “não se precisar de filhos para ser feliz”, pois nos 
desviaria demais do assunto atual, que já se alonga. Sobre isso, 
interessam aqui apenas duas ou três observações. Primeiro que, 
por um lado, como indicado acima (§15), autossuficiência – i.e. 
perfeição –, não admitindo algo além, restando nada além da 
morte como marca de uma vida chegada ao ápice e impossibi-
litada de ser ainda mais feliz do que já é, torna o ideal de amor 
a princípio incompatível à vinda de um terceiro, um filho. Tal 
verdade, aliás, parece claramente subentendida na doutrina 
cristã desde suas origens. Desse modo, o querer-procriar, livre 
das determinações naturais ou preceitos divinos, deve ser repen-
sado a partir das determinações concretas da relação amorosa 
e apenas dela tirar seu sentido, não mais a partir de conceitos 
e “representações de leis”, como equivocadamente fizeram 
os teóricos tradicionais. Nisso deve ser incluída a metafísica 
schopenhaueriana do amor sexual, segundo a qual é em vista 
da perfectibilidade da espécie que se estabelece o sentido do 
instinto sexual e a paixão dos amantes é entendida como algo 
mediado pelo querer-existir do futuro filho – embora seja 
impossível refutar a tese de Schopenhauer, deverei oferecer em 
outro momento, na parte positiva deste estudo, uma alternativa. 
Segundo, por outro lado, filhos são necessários ao progresso da 
cultura como foram outrora à “História da Salvação”, de maneira 
que há de se desconfiar se não há na erotização generalizada 
um germe de permanente insatisfação bastante favorável à 
renovação das gerações. Afinal, o que era antes uma questão 
“natural”, é agora algo de interesse político. De um jeito ou de 
outro, os filhos se tornaram o que queria Platão: a renovação 
do Estado. Aliás, os humanos procriam como nunca e, por mais 
que muitos se abstenham de ter filhos ou mesmo de se unir pelo 
casamento, o controle de doenças e o aumento da longevidade 
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contribuem para que a população mundial cresça a níveis até 
preocupantes. De todo modo, como disse, trata-se de assunto 
para outro momento de nossas reflexões e apenas no caso de uma 
tal reflexão sobre a cultura política ainda se fizer pertinente. 
Uma terceira observação, não menos importante, seria a de 
que pessoas se casam sem pretender ter filhos, jamais os têm, 
sem que, no entanto, isto seja sinal de sua satisfação conjugal, 
expressão de autossuficiência. Muito pelo contrário, é normal 
que tais casais estejam demasiado preocupados com seus pró-
prios negócios para que se disponham a atender a crianças, ou 
que, uma vez as tendo – a sociedade insiste em cobrá-las, afinal 
–, deleguem seu cuidado a terceiros. O crescimento vertiginoso 
da escolarização precoce (acompanhada da patologização da 
infância que corre em paralelo) é um fenômeno que fala por 
si mesmo e não pode ser explicado adequadamente pela mera 
generalização da inserção da mulher no mercado de trabalho, 
um direito adquirido que certamente tem seu lado sombrio, 
tal como a abolição dos escravos: a ampliação da capacidade 
produtiva e, por conseguinte, do mercado consumidor.

Logo, a relação dos casais com paternidade e maternidade 
também se altera desde que o casamento perde sua finalidade 
externa e tem confundida sua finalidade interna. Um fenômeno 
interessante é o de casais que dormem em camas separadas, 
quartos separados, e até que vivem em residências separadas. 
Torna-se tão difícil dividir a “privacidade” que sequer se percebe 
o comprometimento da vivência daquilo que percebe o Tomas de 
Kundera em sua relação com Tereza: a revelação do amor como 
desejo do sono compartilhado. Não se trata do dormir juntos. 
Enquanto dormem, estão sozinhos em sua inconsciência. Nesse 
tempo, chega à perfeição a solidão compartilhada que passa a 
unir a Petra Cotes e o Aureliano Segundo de García Márquez. No 
entanto, não se tira felicidade do estado de inconsciência, nem 
mesmo quando ele exprime alguma perfeição; se há sonhos, 
a sua qualidade depende do que se vive. Qual então a relação 
entre o sono compartilhado e a solidão perfeita? Trata-se, 
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necessariamente, de outra vivência: a de adormecer e despertar 
junto ao que se ama. No adormecer se tem uma íntima fantasia 
de que o que se ama é o último registro que temos da vida; se 
o sono é como uma queda na morte, é o momento da maior 
felicidade, sendo este o único caso em que surge o prazer em 
desaparecer para o amado: esperando para vê-lo adormecer. É 
tão prazeroso ver o amado dormir que somente então o amante 
se permite adormecer – “morrer” também, junto ao outro. Eis o 
que, a meu ver, exprimira Yourcenar com as palavras “não poder 
senão morrer”. Eis também um dos modos da “bela morte” a que 
se refere o Fausto de Goethe no verso 1576, “nos braços de uma 
amante!” (GOETHE, 2011, Vol. I, p. 135). No despertar, por sua vez, 
se tem a graça de saber que há mais a se viver e a perspectiva de 
tornar a experimentar aquela fantasia que precede o adormecer. 
E assim se vive dias e noites; o tempo passa despercebido. Não 
é à toa que uma ruptura após uma noite belamente vivida pro-
duz uma surpresa terrificante, pois destrói a mais cara e sólida 
expectativa de continuidade. Se isso pode ser eventualmente 
vivido por aqueles que habitam em residências separadas, talvez 
o seja melhor do que pelos que habitam na mesma residência, 
mas em camas separadas. É estranho, mas as camas separadas 
parecem algo mais distanciador do que diferentes endereços, pois 
esse último caso ainda guarda certa analogia com a condição de 
namoro, como que conservando dele uma nostalgia, enquanto 
que o primeiro caso oferece uma cômoda ilusão de proximidade 
e disponibilidade. Mas não se pense que esta é uma prática sem 
justificativa, embora só se torne viável por condições culturais 
externas. Pelo contrário: trata-se de uma “filosofia de vida” 
enraizada na desilusão do amor.

No primeiro volume de Humano, demasiado humano, diz 
Nietzsche no §393: “Se os cônjuges não morassem juntos, os bons 
casamentos seriam mais comuns” (NIETZSCHE, 2006, p. 201; 
2012, p. 13). A esta sentença Nietzsche faz preceder o sugestivo 
título “A unidade de lugar e o drama”. Bem, como dois corpos 
não podem ocupar o mesmo lugar no espaço, a comunhão radical 
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das almas é impossível, uma fantasia nutrida pelo imaginário e 
ritualizada pela Religião. A dissolução de dois indivíduos em uma 
unidade é o mito sobre o amor de que Nietzsche mais se ocupa, 
se não contarmos a questão da compaixão. Suas contribuições 
positivas para nosso tema encontrarão lugar apropriado em 
outro momento, mas, para esta etapa crítica da história do 
amor na Filosofia, já há muita coisa de valor, como pudemos 
ver até aqui. Por outro lado, ao dar sua própria opinião sobre o 
casamento, Nietzsche, como a respeito de tantos outros assuntos, 
mostra-se visionário do caminho trilhado pela humanidade, 
e o que viu não me parece nada bom. Uma vez que Nietzsche 
recusa não apenas as fundamentações teológicas do amor, mas 
também as fundamentações naturalistas, enfim, toda metafísica 
do amor, restringe o âmbito de suas próprias considerações ao 
domínio dos interesses cabíveis sob a categoria de afinidades 
eletivas. Afinal, as determinações políticas e sociais, enquanto 
perspectivas de formação de rebanhos, são também desprezadas.

Resta, portanto, apenas aquela harmonia de almas – que 
não é uma fusão, mas justaposição – que Schopenhauer deixara 
em segundo plano. Todavia, deixando de lado a reflexão sobre 
a essência do amor, Nietzsche também falha; não prossegue no 
caminho deixado inacabado por Schopenhauer, em vez do que 
se limita ao diagnóstico dos novos tempos como seu “psicólogo”. 
Assim é que, a seu ver, é a amizade a base do casamento. Escreve 
ele na mesma obra, §378: “O melhor amigo terá provavelmente 
a melhor esposa, porque o bom casamento tem por base o 
talento para a amizade” (NIETZSCHE, 2006, p. 199). Eu jamais 
discordaria disso, mas sim de que, para além da pertinência 
da amizade ao casamento, este seja redutível àquela. Parece, 
contudo, ser isso mesmo o que Nietzsche quer dizer, a julgar 
pelo que lemos adiante no §406: “Ao iniciar um casamento, o 
homem deve se colocar a seguinte pergunta: você acredita que 
gostará de conversar com esta mulher até na velhice? Tudo o 
mais no casamento é transitório, mas a maior parte do tempo é 
dedicada à conversa” (NIETZSCHE, 2006, p. 202; 2012, p. 15). Por 
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interessante que seja o conselho, não se pode depositar tanta 
carga em algo tão frágil quanto a perspectiva do prazer na 
conversação. Não só porque, segundo a desiludida constatação 
de que “tudo o mais é transitório”, se deve acrescentar que 
nada de verdadeiro – incluo como não verdadeiro o sentimento 
de compromisso – haverá de nos manter ao lado de uma pessoa 
tomada pela demência, mas também, e especialmente, porque 
conversas que hoje podem nos parecer interessantes, ama-
nhã mesmo podem não sê-lo mais. Aliás, isso é muito comum: 
enquanto se namora, se quer ter contato com novidades; com o 
tempo, o outro tem muito menos novidade para nós. Se não há 
uma potência de renovação que perdure e faça perdurar – eis o 
que chamo “verdadeiro” –, se ela mesma é também transitória, 
que restará? Portanto, vale também para “boas conversas” o 
que já disse e repeti sobre as motivações da união não deverem 
ser nada de transitório. Assim como a sedução é produtora de 
interesses, a conquista é o início de sua neutralização. Dizer que 
o “prazer na conversa” não é transitório é algo surpreendente 
vindo de Nietzsche! Trata-se de uma daquelas ocasiões em que 
ele termina soando demasiadamente socrático e, além disso, 
apela para uma fantasia... Todos que têm prazer na conversa com 
a pessoa amada, ou em qualquer outra atividade em comum, 
estarão convictos de que esse interesse é incorruptível, mas o 
que escapa a Nietzsche é a origem desse interesse: o amor torna a 
conversa agradável; jamais a conversa agradável fará perdurar 
o amor. Basta considerarmos o amor como interesse – como o 
próprio Nietzsche o faz! – para concluirmos que a falta de amor 
fará parecer enfadonho o mais brilhante discurso.

A posição de Nietzsche torna então evidente que o amor, 
em sua essência, não pode ser adequadamente compreendido 
como amizade, ao menos se esta é compreendida como prazer 
pessoal no convívio e na conversação. Por fim, denuncia-se 
aí a primazia de um desejo de “facilitação” do que é difícil: 
quem opta por viver separado de quem ama parece-me car-
regar em si o não assumido plano de mais facilmente romper 
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o relacionamento e desaparecer tão-logo dê errado, quando 
não a assumida convicção de que toda convivência é difícil e 
deve, portanto, ser contornada. Em todo caso, a vivência do 
amor se vê bloqueada, prevalecendo a demoníaca sentença de 
Mefistófeles nos versos 6898-9 do Fausto: “Por que homem e 
mulher tão mal se dão?/ Mas nunca o ficarás sabendo em pleno” 
(GOETHE, 2011, Vol. II, p. 211).

§35. Nietzsche e o “verdadeiro nome” do amor 
Apesar de tudo isso, no §14 de A gaia ciência, Nietzsche 

oferece um panorama irretocável do que comumente, segundo 
diz o título, chamamos de amor (Cf. NIETZSCHE, 2001, p. 65-67; 
2012, p. 9-11). Nesse contexto, em que Nietzsche denuncia o 
caráter apenas aparente da oposição entre amor e cobiça, pode-
mos encontrar sua conclusão de que o “verdadeiro nome” do 
amor mais elevado é amizade. Acontece que essa cobiça não se 
reduz ao desejo condenado pela tradição filosófica, mas traduz, 
sobretudo, a explicitação da concepção geral do amor como 
intenção de posse. Em suas palavras, Nietzsche mostra como 
isto, que posteriormente em sua obra madura será apresentado 
como vontade de poder, pode ser reconhecido em todas as 
formas consagradas de amor. Pelo amor, o que realmente se 
pretende é estender nosso domínio sobre o outro, submetendo-o 
a nós mediante sua sujeição ou mesmo seu aniquilamento. É 
um aforismo sucinto e profundamente lúcido, cujo resultado 
negativo acerca do que usualmente se pensa do amor carrega sua 
relevância desmistificadora. Aliás, A gaia ciência é o momento da 
obra de Nietzsche em que sua maturidade filosófica se mostra 
de modo pleno pela primeira vez, onde se delineiam as noções 
definitivas e cruciais para seu pensamento posterior. Qual é, 
então, a dignidade da amizade aí apresentada, acessível a pou-
cos, que certamente não tem o mesmo significado da amizade 
comum como convívio intelectualmente prazeroso, que vimos 
elogiada em Humano, demasiado humano? Trata-se de uma nova 
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concepção pela qual até mesmo o “bom casamento” deve ser 
repensado pelo próprio Nietzsche.

Nietzsche é mais conhecido por – dito de modo breve 
– reduzir o amor ao egoísmo. No §399 do primeiro volume de 
Humano, demasiado humano chega a qualificar como casamento 
estável e que bem se conserva aquele no qual “cada um quer 
alcançar um objetivo individual através do outro” (NIETZSCHE, 
2006, p. 201; 2012, p. 14). Mais do que simples egoísmo, tal visão 
utilitária não parece aceitável, soando surpreendentemente 
agostiniana ou spinozana. No entanto, como pudemos constatar 
ao longo deste livro pela via de suas críticas, o egoísmo próprio 
ao amor se refere àquilo que comumente se denomina “amor”: 
desejo de posse de um objeto, pelo qual algo sempre tem de ser 
reduzido para que outro se eleve no amor (Cf. NIETZSCHE, 2006, 
p. 201, §394). Trata-se apenas da parte negativa e iconoclasta 
das considerações de Nietzsche, não de sua palavra final. Aliás, 
o amor é um “ídolo” entre outros na sua “lista negra”. Em 
momento posterior deste estudo, a parte positiva do pensamento 
nietzscheano deverá receber destaque segundo a noção de 
amor fati. Entre esses dois momentos, temos aqui, todavia, uma 
transição, ou melhor, uma preparação para o amor fati: o sentido 
autêntico da amizade para Nietzsche. De um lado, a amizade 
comum, a compaixão, a paixão são diferentes expressões de 
uma vontade de posse intelectualmente depuradas a fim de 
que não se as reconheça como tais, mas como querer-bem para 
outro, enquanto que, no fundo, por este bem se pretende em 
última análise ter o outro para si, como em um suborno – a 
verdade sobre a sedução. De fato, a condenação das paixões, 
as negligências quanto ao valor da amizade e a exaltação da 
compaixão resultam desse processo, que remonta a Platão, 
de depuração dos sentimentos pelo intelecto, de maneira que 
Nietzsche quer provar, com justiça, que a compaixão não leva 
vantagem sobre aquilo que menospreza justamente para exibir 
a si mesma como superior. Por sua vez, a autêntica amizade 
consiste em uma liberação. Esta só é possível quando se tem o 
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coração pleno, quando se é alegre e se se sente satisfeito consigo 
mesmo – é uma prova de força, não um sintoma de fraqueza, 
assim como a autêntica compaixão tal como encontramos, 
por exemplo, em Schopenhauer. Portanto, é falso, e ao mesmo 
tempo indicativo de seu egoísmo (constitutivo, para Nietzsche), 
dizer do amor que ele conduz à felicidade; pelo contrário, é na 
felicidade que o amor autêntico se torna possível, o que não é 
uma tese nada desprezível. Inspirado na concepção grega de 
philia, Nietzsche compreende a verdadeira amizade como uma 
ligação entre iguais no querer, mas não entre quaisquer iguais 
entre si, abstratamente segundo algum conceito. Devem ser 
iguais em um sentido muito especial: o de querer mais do que 
a si e do que um ao outro. 

Seria uma tarefa muito árdua realizar uma análise satis-
fatoriamente profunda e pormenorizada de tudo o que está 
implicado nessa concepção, mas, diante de tudo o que já foi 
exposto até o momento, talvez algumas poucas palavras sejam 
suficientes ao cumprimento dos propósitos atuais. De início, 
como acabei de dizer, a matriz da concepção nietzscheana é a 
philia grega, porém destituída de algo que lhe era essencial, a 
saber, seu sentido político. Não sendo o nome de uma virtude 
política, a amizade nietzscheana não prevê uma unidade exterior 
pela qual um povo ganhe coesão, mas, pelo contrário, nomeia 
uma capacidade de poucos e, portanto, irrealizável na vida 
pública. Talvez mesmo sua dificuldade essencial tenha levado 
Aristóteles a lhe dedicar tanto espaço na Ética. Porém, não se 
busca tampouco uma unidade mística de fusão ou comunhão 
entre indivíduos que se amam e menos ainda da alma com Deus 
mediante um recolhimento à própria interioridade. Assim, não 
é o que comumente se busca na vida privada. Essa reviravolta 
tem lugar, e só pode ter lugar, quando a felicidade deixa de ser 
uma meta e passa a ser o ponto de partida, o que significa dizer 
que bons amigos são aqueles que reconhecem o valor da própria 
vida, sendo iguais enquanto afirmadores da vida – pressuposto 
disso é já ser capaz de amar. O sentido dessa afirmação da vida é 
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expresso na mesma obra na famosa passagem em que Nietzsche, 
pela primeira vez, exprime o sentido do “eterno retorno”, a que 
deveremos nos voltar ao abordar, em outro lugar, a questão do 
amor fati, e seu pleno desenvolvimento será atingido em Assim 
falou Zaratustra. Por conseguinte, a liberdade inerente a esse 
amor como amizade, no sentido positivo em que a apresenta 
Nietzsche desta vez, não diz respeito ao ser livre pela posse 
de si mesmo na utilização de todo o resto como simples meio, 
servindo apenas a Deus, ou submetendo outrem ao próprio 
poder. Entre iguais não há relação de senhor e servo, ao passo 
que Deus foi suprimido e, ainda que houvesse tal ser supremo, 
com ele não se estabeleceria jamais uma relação de amor, mas 
de temor e respeito (v. acima, §19). Tampouco diz respeito a uma 
escolha de parceiros ou qualquer outra determinação subjetiva 
orientada pelo prazer imediato em que se usa o outro como 
meio para nossa própria satisfação, já que a verdadeira amizade 
deve supor o bastar a si mesmo. Assim, o amor nietzscheano, 
que não é fundamento da felicidade, mas a tem por substrato, 
libera o objeto e ao mesmo tempo libera-se dele.

Se, em Nietzsche, no referido aforismo de Gaia ciência, 
permanece como orientação da amizade o igual querer-além, 
uma vontade de elevação, não se trata de uma maior felicidade 
ou da fantasia de uma felicidade absoluta, de um outro mundo 
ou da fruição de um bem divino – na obra posterior se definirá 
como o além-homem, o Übermensch, personificação do ideal de 
transvaloração, pela qual o homem se liberta das amarras dos 
valores sedimentados como “verdades”. O sobre-humano como 
ideal, porém, não é algo de “perfeito”, mas aquele que reconhece 
em si mesmo a perfeição de ser o que é, nada menos do que pode 
ser, deixando-se ser até onde leva sua potência. Nessa vontade de 
além, os amigos não são objeto de desprezo impessoal em nome 
do que está além e acima deles, mas se encontram unidos nesse 
querer e, ao mesmo tempo, não têm em vista a posse, pois o que 
querem não é um ao outro. O querer-a-si-mesmo de cada um na 
afirmação da própria vida (a perfeição de ser o que é) é desejo 
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de superação – eis o que cada um quer para o outro e para todo 
homem; que passe, ou melhor, ultrapasse a si mesmo na vigência 
de sua potência, que o torna cada vez atual e perfeito. Nisso, 
mantêm-se livres um do outro e de si mesmos, de modo que 
não temos mais aí o tradicional amor-de-si senão como virtude 
dadivosa e vontade de futuro, da vida que cresce e se desen-
volve, em contraposição a todo ideal ascético de recolhimento 
e aniquilamento, de retrocesso ao nada. O verdadeiro amor – o 
“grande amor” –, em síntese, parece, sob esse ponto de vista, 
significar uma liberdade entendida como superação do mundo 
dos valores, sinal de uma força que, reconhecida, une de modo 
livre os fortes em uma amizade, como em uma concordância 
de espíritos superiores por oposição aos desejos de posse que 
animam o espírito comum, de rebanho, o “homem pequeno” 
sempre insatisfeito com o que é e com o que possui. Melhor 
ainda seria dizer que amor não é, para Nietzsche, liberdade, 
mas, como dissera Schopenhauer, uma ilusão por meio da qual 
vemos, como que através de um véu, o sentido e a direção de 
nossos interesses mais íntimos e constitutivos – para um, querer 
viver; para outro, querer poder. 

Nesse caso, o “amor” de que usualmente se fala é um 
nome falso para a cobiça, enquanto que o ideal não é objeto 
próprio do amor, mas aquilo pelo que espíritos livres, como 
animais de uma mesma espécie, se reconhecem e se reúnem 
na amizade, o verdadeiro nome da nobreza de sentimentos. Nas 
palavras do próprio Nietzsche (2001, p. 66-67; 2012, p. 11), lemos 
ao final do aforismo: “Bem que existe no mundo, aqui e ali, 
uma espécie de continuação do amor, na qual a cobiçosa ânsia 
que duas pessoas têm uma pela outra deu lugar a um novo 
desejo e cobiça, a uma elevada sede conjunta de um ideal acima 
delas: mas quem conhece tal amor? Quem o experimentou?”. 
Não é, então, que o amor conduza à libertação, à redenção, à 
salvação. O espírito livre não carece de remissão, até porque 
não carrega o peso de culpa ou receio algum, não é tirano, 
ciumento ou orgulhoso, e, por isso, se abre a possibilidade da 
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verdadeira expressão do que se pretendia mascarar pelo nome 
“amor”: a nobreza de deixar passar, deixar ser. Agora, porém, 
como exaltação do movimento da vida e louvor ao efêmero, 
não mais como culto da imutabilidade e da frieza que lançam 
sobre o mundo uma negra sombra. Tal amor, que tampouco é 
o amor-amizade compreendido ordinariamente, mas que une 
sem fundir em vista de um porvir que não exerce sobre nós 
autoridade alguma – isto vale também para o casamento –, é 
também a mais alta esperança, mas em sentido também muito 
peculiar. Nele, nada se perde ou adéqua; não é subtração ou 
neutralidade, mas positividade; não é comodidade, mas, sim, 
pelo contrário, enfrentamento.

§36. O amor existencialista 
Sartre, em sua inversão da metafísica tradicional a que 

denominou “existencialismo”, entre as diversas fontes inspi-
radoras na filosofia alemã (Hegel, Marx, Heidegger), Nietzsche 
talvez seja a mais eminente entre aquelas cuja filiação não é 
amplamente apontada, ao menos não tanto quanto se poderia. 
Particularmente me é difícil separar o dito sartreano de que 
a existência precede a essência da afirmação nietzscheana de 
que somos criadores de nós mesmos, não criaturas de Deus ou 
da Natureza. Para Sartre, uma tal concepção libera o homem 
de qualquer determinação prévia, até mesmo das mais corri-
queiras e à primeira vista evidentes tais como “ser racional”, 
“ser vivo”, “ser social”. A esse respeito, vale lembrar, já dissera 
Schopenhauer no §118 do segundo volume dos Parerga:

O conceito de uma liberdade moral por outro lado é inseparável 
do de originalidade. Pois que um ser seja obra de um outro, 
mas seu querer e seu agir são livres, constitui algo que pode 
ser dito em palavras, mas não percebido em pensamentos. 
[...] Por isto teísmo e responsabilidade moral do homem são 
inconciliáveis [...]. O ser livre precisa ser também o original 
(SCHOPENHAUER, 1997, p. 272-273). 
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Determinações essenciais – i.e., que pretendem dizer o 
que o homem em geral é – não dão nem podem dar conta do que 
cada homem é em sua singularidade. Cada indivíduo é único e sua 
singularização se dá mediante o que, na ação, faz de si mesmo. O 
indivíduo é sua própria construção. Antes que se defina o que são 
“racionalidade”, “vida”, “sociedade”, o homem já existe, sendo 
ele mesmo que as define, deixando sua marca na existência 
fazendo-se racional, vivo, social, compreendendo-se desse modo, 
reconhecendo-se em cada uma dessas determinações. É com 
base no que faz de sua racionalidade que o homem pode definir 
o que seja sua razão e então pode universalizá-la como qualidade 
genérica humana, qualidade, enquanto tal, abstrata, que não diz 
nada sobre o que cada homem é concretamente. Isto se liga em 
certa medida à tese foucaultiana de que até mesmo subjetividade 
e individualidade são construções de verdade sobre o homem. 

Nesse sentido, não há de ter nenhuma relevância filosófica 
se o homem é uma criatura de Deus ou da Natureza, mas é, 
pelo contrário, de máxima urgência que não se o compreenda 
e defina como predeterminado por algo exterior ou anterior 
a seu presente imediato no agir. Pensar-se definido por uma 
essência ou plano exterior, compreendido como exemplar de 
uma espécie, por exemplo, significa ter previamente e à sua 
revelia restritas suas possibilidades e, portanto, alienada sua 
liberdade. Sua liberdade tampouco pode ser um dom de um ser 
supremo ao qual se deva agradecer ou repudiar por isso. Nesse 
sentido, o ateísmo de Sartre como que “absolve” Deus, mas de 
modo radical, pois nada na existência humana se lhe deve. Sem 
qualquer determinação prévia que prescreva ao homem o que 
ser e como ser e para que ser, o indivíduo é livre, mas Sartre não 
ousa alocar na liberdade a “essência do homem”, como ainda o 
fizeram Schopenhauer e Heidegger, sendo antes uma fatalidade 
da existência como, aliás, Schopenhauer, Nietzsche e Heidegger 
a entendiam. Tê-la recebido de Deus seria dar à liberdade uma 
causa – o chamado dom do livre-arbítrio – e, portanto, uma 
razão, suprimindo-lhe seu verdadeiro caráter de fatalidade, nisto 
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também concordando Schopenhauer, Nietzsche e Heidegger. A 
“obrigação de ser livre”, nesse caso, consiste no fato incontorná-
vel – por isso fatal – de que tudo o que é resulta de sua decisão, 
mesmo quando se trata de nada escolher – escolher nada fazer 
é já decidir-se por nada fazer e, por esse artifício psicológico, 
tentar o impossível que é se evadir da responsabilidade sobre 
as consequências, pois toda omissão também produz efeitos. 
Tal evasão é uma expressão da má-fé, ou seja, a atribuição a 
outro “fato” ou consciência o que, em última instância, é devido 
apenas a si. Com Nietzsche e Sartre – e também com Heidegger 
– se aniquila todo resíduo de naturalismo ainda encontrável 
nos ateísmos de Schopenhauer e Feuerbach. O que é marcante 
na doutrina de Sartre e compartilhado por outras correntes 
contemporâneas é que a rejeição de “qualidades essenciais” em 
nome da liberdade supõe que é justamente por este caminho 
que se garante a própria singularidade, ao passo que, conforme 
já antecipara Nietzsche, as doutrinas igualitárias do liberalismo 
cristão impediam tal singularização ao suprimirem as “quali-
dades particulares”. Ou seja, o existencialismo, remontando a 
Kierkegaard e apropriando-se de Marx, faz preceder o indivíduo 
concreto à espécie abstrata, enquanto a tradição se esforçara, 
seja no racionalismo, seja no empirismo, a submeter a especi-
ficidade do primeiro à generalidade da segunda, impondo-lhe 
uma relação de dependência, uma obrigação de conformidade 
e, por fim, a sujeição a ordens hierárquicas. 

Nesse ponto de partida ontológico se encontra a raiz de 
toda a problemática sartreana do amor. Mas o amor pode ser 
visto em Sartre sob duas perspectivas, embora ele mesmo não 
faça tal distinção. A primeira, mais óbvia, diz que a compreensão 
usual do amor, em todas as suas variáveis, significa risco certo 
para a liberdade, pois qualquer tipo de união amorosa deve ter 
como consequência algum grau de alienação da liberdade. Ou 
melhor, de toda liberdade, pois ou se é livre ou não se é – não 
há meio termo para a liberdade. Nisto, Sartre, como Nietzsche, 
é um inimigo do espírito burguês de adequação que o próprio 
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Marx ainda queria emendar na teoria do comunismo. A segunda 
perspectiva torna esse quadro ainda mais perverso, pois a análise 
fenomenológica das relações concretas com o outro, conforme 
elaborada por Sartre, ao mesmo tempo preciosa ao tratar dos 
conflitos inerentes à tentativa de conciliação entre ser e agir 
mediados pela fatalidade de existir, tem como vítima preferencial 
o amor entre indivíduos, como em toda a filosofia tradicional. 
Não é para menos: Sartre é um moralista, e não apenas teórico 
– segundo suas próprias palavras, é engajado! O estranho nisso 
é que, etimologicamente, “engajar-se” significa precisamente 
dar a si mesmo como garantia a outrem, “comprometer-se”. O 
indivíduo é livre e único, porém é responsável, não apenas por si 
como por toda a humanidade, na medida em que, segundo ele, 
cada consciência está sempre referida a todas as consciências. 
Aí mesmo esbarramos, como em quase toda a tradição filosófica, 
no obstáculo ético para o amor entre indivíduos. Movido por 
essa ideia, Sartre entra no desvio tão usual de querer erigir sua 
filosofia existencialista em um modo de vida político, pretensão 
convertida em ideologia por tantos e objeto de gracejo por outros 
tantos, como qualquer modismo. Mas não é da desqualificação 
como “modismo” ou de detalhes de sua vida pessoal com Simone 
de Beauvoir que devemos nos ocupar.

A primeira perspectiva, que chamo “genérica”, aponta 
para algo sumamente importante: a exigência de se amar sem 
desejo de retribuição, pois querer algo do outro significa querer 
impor ao amado o compromisso, ainda que tácito, de ter o 
amante como objeto e destinatário de alguma ação, pensamento 
ou sentimento seu. Isso se revela não apenas em palavras ou 
pela força, mas por olhares e pela falta de ânimo sempre que 
não se tem expectativas atendidas – aliás, sua expressividade 
é mais opressiva que a das palavras ou mesmo a da força física, 
que têm afinidade muito maior com a mágoa e, justamente 
por isso, dão lugar à reação; o elemento tácito da generosidade 
interessada é a figura mais cruel do amor que quer retorno. 
O desejo de retribuição, e não apenas sua exigência, já indica 
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a pretensão de tornar nossa liberdade maior do que é lícito e 
legítimo, fazendo com que se a exerça sobre o amado. Mas não só 
isso: na expectativa, o amante também se coloca na dependência 
do que é alheio. “O amor assim exigido ao Outro nada pode 
pedir: é puro compromisso sem reciprocidade” (SARTRE, 2012, 
p. 467). Ora, insinua-se já um paradoxo ou uma tensão entre a 
superação do princípio cristão de consentimento e a radicali-
zação do princípio liberal de respeito à liberdade do outro que 
o expressa na esfera política, sem mencionar o uso impróprio 
da palavra “compromisso”, que diz respeito exatamente a uma 
promessa recíproca, pois envolve e une os promitentes na mesma 
palavra empenhada. Isso se reflete de modo ainda mais dramá-
tico no casamento, pois aqui se tem um compromisso, porém 
ordinariamente “impuro” aos olhos da exigência sartreana. 
Não há lugar para uma escapatória do tipo “Mas eu também 
retribuo o que recebo”, justamente porque, se isso não apenas 
confirma que se quer ter para si mais do que se tem quando 
o que se dá é dado por prazer, quando o é pela obrigação do 
compromisso, violenta-se a própria liberdade. Diz Sartre em 
seguida que o próprio amante fica aprisionado por sua própria 
exigência, pois, querendo ser amado em retorno, “exige um lado 
de fora”, sendo assim “uma liberdade que imita a fuga rumo ao 
Outro”, o amado, alienando-se. Nesse caso, “puro compromisso” 
só poderia ser aquele pelo qual se pretende apenas dar, mas, 
além de aprisionar ações futuras à promessa, evidentemente 
há uma reciprocidade subentendida na medida em que outro, 
que também está envolvido, nos promete o mesmo, e, caso 
não o prometa, ainda assim é convertido em objeto de nossos 
dons. Resultado ainda mais paradoxal: o “puro compromisso” 
seria aquele em que ambas as partes consentem em que não se 
cumpra compromisso algum, o que é absurdo; um mero jogo 
de palavras desprovido de sentido! Uma tal concepção, uma 
vez tornada fato, insere no casamento e em qualquer relação 
amorosa privada a indiferença própria à vida pública cotidiana. 



HISTÓRIA FILOSÓFICA DO AMOR | CAPÍTULO 4: O AMOR NO MUNDO SEM DEUS

401

Naturalmente, essa tese, sob outros aspectos, tem ainda 
um fundo político, e carregado de uma visão que considero 
bastante tradicional, pois o amor exclusivo entre indivíduos 
não pode deixar de ser prejudicial à vida política, como já disse 
pouco acima. Afinal, o amor perverte o princípio humanista de 
se respeitar o limite da liberdade do outro, sempre querendo 
imiscuir-se nela – isso é típico. Quando se trata de um indivíduo 
engajado, “responsável pela humanidade”, não há saída senão 
negligenciar a pessoa amada, ruindo, por conseguinte, todo 
valor moral similar à fidelidade conjugal, colocando-se acima 
dela a urgente fidelidade a si mesmo e a todo homem, que, por 
sua vez, não pode ser a fidelidade contratual exterior, mas a 
existencial de ser si mesmo para outro. No entanto, a falha da 
resposta ao problema genérico do conflito entre amor e liber-
dade, que se reflete nos casos concretos, é que formalmente 
desconsidera a disposição dadivosa do amor como abertura 
ao outro, vendo-o antes como limitação da própria liberdade, 
ou seja, da autoconstrução da essência, como se não residisse 
justamente aí a nobreza do gracioso (ou grato) sacrifício de amor. 
Eis o dilema posto pela contradição entre a vida social e a vida 
individual de um ponto de vista genérico, o qual, no entanto, 
só ganha relevância na medida em que colocamos projetos 
universais acima e à frente dos projetos individuais pelos quais 
cada ser humano constrói a si mesmo. No entanto, Sartre vai 
tão longe a ponto de inserir na essência dessa abertura para o 
outro, que é o amor, ou seja, no ser-para-outro, a própria raiz 
da destrutibilidade do amor, uma vez que é impossível ao amor 
dirigir-se exclusivamente a um objeto (SARTRE, 2012, p. 469-470).

Interessante também é observar como, em Sartre, a liber-
dade sexual dá as mãos ao tradicionalismo sob a forma da máxima 
de “tudo dizer”, conforme apontam de modo muito pertinente 
Lancelin e Lemonnier. Esse “tudo dizer” tem a pretensão e o 
propósito de eliminar ao menos um dos motivos do ciúme: a 
desconfiança. Contudo, além de ser algo um tanto ingênuo – eu 
mesmo cria veementemente em tal “solução” contra o ciúme em 
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minha adolescência –, traduz de modo bizarro a possibilidade 
de conciliação entre a fidelidade a si mesmo (não ter impedida 
a liberdade) e a fidelidade ao cônjuge (ser-lhe transparente e 
sincero, nada lhe ocultando). “Curiosa, de toda forma, essa crença 
obstinada nos poderes da transparência. Seria proibido enxergar 
nessa ideia, segundo a qual uma ofensa confessada deixaria de 
ser instantaneamente uma ofensa, um resquício do sacramento 
cristão da confissão?”, perguntam-se Lancelin e Lemonnier 
(2009, p. 179-180), que arrematam: “Algo da moral burguesa 
também. Permanecer honesto até na dissipação. Não mentir, 
ficar aquém de toda suspeita. De qualquer modo, uma salada 
ética inédita – a meio caminho entre a ingenuidade absoluta e o 
cinismo completo”. É certo que a máxima exige das partes uma 
grande firmeza – não no sentido da força, mas da obstinação 
–, mas é ingênuo pensar que haja aí mais honestidade do que 
cinismo, pois o escândalo provocado pela atitude tão incomum é 
como um prêmio para quem age de tal modo. Não é, entretanto, 
um prêmio muito merecido ser honrado pela transparência 
irrestrita. Não apenas pelo dano moral que certamente causa 
quando a ofensa é cometida publicamente e a confissão a torna 
ainda mais escandalosa, mas, em especial, porque a firmeza em 
dizer e ouvir responde à mais profunda fraqueza humana: o 
horror de ignorar o que de fato se passa. A confiança pretendida 
pela promessa de que nada se esconde ou dissimula não é de fato 
confiança, pois confiança significa o inverso: confiamos enquanto 
não temos certeza, enquanto podemos ainda suspeitar. Aquele 
que confessa é premiado por não ter de mentir – mentir seria 
imoral! – e assim poder manter sua consciência limpa. Já aquele 
que ouve a confissão é premiado com o não ter que duvidar, mas 
esse prêmio é logo perdido, pois lhe é roubado o direito de se 
revoltar pela traição que não se completa – a mentira a coroaria 
enquanto traição. Este é apaziguado pelo conhecimento e, ao 
mesmo tempo, violentado pela verdade.

A mentira pode ter, ao contrário, um papel fundamental 
na relação amorosa. Só um moralista é incapaz de aceitá-lo e 
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só quem não ama é incapaz de percebê-lo. A dificuldade está 
em que todos querem saber a verdade, mas tal desejo se apaga 
imediatamente ao ser satisfeito – coisa comum a todo desejo –, ao 
menos quando a verdade é algo que se preferiria desconhecer. 
Volto aqui a recorrer aos versos de Fausto (1066-7): “O que se 
ignora é o que mais falta faz,/ E o que se sabe, bem algum nos 
traz” (GOETHE, 2011, Vol. I, p. 101). Se mesmo assim se insiste 
em saber a verdade, a razão principal é a vergonha de estar 
enganado, perante os outros – o que exige do enganado uma 
atitude – e perante si mesmo – contra o que nada se pode fazer 
–, não que semelhante verdade tenha um valor intrínseco. O 
ímpeto pelo saber em geral produz em nós o sentimento de que 
há sempre algo a se descobrir, o qual só pode ser apaziguado 
quando se tem a garantia, ainda que ilusória, de que nada resta 
por saber. Como escrevem Adorno e Horkheimer (1997, p. 29), o 
homem supõe estar livre do medo “quando não há nada mais 
de desconhecido”, fonte de toda angústia. 

Todavia, para que fique bem entendido, não quero dizer 
que se deva ou mesmo que se possa mentir à pessoa amada. A 
mentira é, de fato, em certo sentido, incompatível com o amor, e 
isso independe de toda moral, mas, por outro lado, a possibilidade 
da mentira – conhecida por experiência – é a razão de ser de 
confiança ou desconfiança. O erro está em se confundir con-
fiança e fidelidade, pois, apesar do parentesco etimológico entre 
as palavras que provêm de “fides”, esta, quando não um valor 
abstrato, é apenas o objeto daquela – confia-se na fidelidade 
do outro, mas ser fiel não basta para que se inspire confiança, 
que é algo gratuito, ou seja, como já defini, sem causa ou razão, 
todavia concreto. Confiança é o fundamento da fidelidade, não 
o contrário, pois só se conta com a fidelidade quando já se tem 
confiança – confiar é já contar com a fidelidade; confiança é 
fato; fidelidade é possibilidade, valor. Isso vale também para a 
fé: de que vale confiar no que já está garantido, naquilo de que 
já se tem certeza? – Nada, pois é a confiança a produzir essa 
certeza que nada tem de “objetivo”, mas é exclusiva daquele 
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que confia sem garantia. Enquanto ser fiel ou infiel é um fato, 
confiança é uma atitude que tem em vista o futuro, em virtude 
do qual se estabelece um vínculo com alguém. Essa ligação se 
mantém naquele que, por sua vez, não encontrando falta em 
si, sabendo-se fiel, é capaz de esperar o mesmo do outro, isto 
porque tornar-se infiel significa antes de tudo perder a confiança 
em si mesmo e, portanto, ter razões para des-confiar. Mas isso 
não faz anteceder a fidelidade à confiança; apenas diz que a 
malícia, reconhecida em si, bloqueia a confiança em outrem. 
Afinal, quem não está certo de si mesmo, de que mais pode estar? 
Quem encontra perversidade em si mesmo tem tal vivência da 
mentira que se torna incapaz de confiar no outro mais do que 
em si, pois, tendo perdido já em si o objeto da confiança, sua 
culpa é projetada no outro; logo, quem não consegue dar se 
torna inapto a receber, quem engana, vive sob a ameaça de ser 
enganado. Esse é o terror do qual foge o injusto prevenindo-se 
contra todos e qualquer um, julgando-se, nessa fuga de si mesmo, 
esperto. Toda dissimulação tem sua origem no reconhecimento 
da própria capacidade de mentir aliada ao reconhecimento da 
própria capacidade de mascarar; por analogia, o outro pode 
estar sendo sempre falso, e a atitude fundamentalmente defen-
siva – gosto de denominá-la “hobbesiana” – leva o desconfiado 
a, na ardilosa tentativa de se antecipar ao perigo, atribuir ao 
outro a falta que há em si mesmo – esse é um solo fértil para 
antropologias pessimistas. Desse modo, é comum ao traidor 
interrogar o traído a fim de que a culpa deste se revele antes 
da sua, esperando, assim, redimir-se ou mesmo evadir-se de 
prestar contas sobre si mesmo, pois, por essa encenação, ele se 
coloca fora de questão.

Confiar, portanto, já é crer na fidelidade do outro como um 
princípio, implicando também que sua fidelidade é livremente 
oferecida, não uma atitude exterior e a contragosto pela força de 
um contrato que, para quem confia, é até dispensável. Ora, não 
é o “Senhor da Palavra” a exigir pactos firmados com sangue, 
bastando-lhe a honra da palavra empenhada, mas – segundo 
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as lendas – o “Pai das Mentiras”, que quer, pelo sangue, o empe-
nho da alma, a intimidade que só seu parceiro conhece. Se a 
confiança pode ser aniquilada pela prova de infidelidade, aí 
mesmo residindo a violência da confissão que obriga a confiar 
no infiel, pois ele é “ao menos, sincero”, revirando a confiança 
contra sua própria natureza, nenhuma honestidade é capaz de 
produzi-la, sendo justamente por isso que a confiança é um 
dom, não o efeito de uma ação alheia, algo cuja fonte só se pode 
encontrar naquele que confia. Isto se prova, negativamente, nas 
pessoas movidas por ciúmes injustificados, e também naquelas 
que perdem a confiança sem qualquer motivo “real”. À confissão 
só pode suceder o perdão, que também é um dom gratuito, 
de nobreza divinal, jamais a renovação da confiança como na 
espera de que o perdão produza uma alteração no caráter do 
infiel. A confissão que, no entanto, tem em vista obter o perdão 
em virtude de sua pretensa honestidade é uma usurpação e, 
em última instância, um ato de arrogância. Assim, a confissão 
cristã é também um ato de arrogância antes mesmo do que 
um abuso de autoridade por parte do confessor que a exige 
amparado pelo dogma. Em suma, a possibilidade da mentira 
abre a possibilidade da confiança, assim como a possibilidade 
da ofensa abre a possibilidade do perdão. Se houvesse apenas 
a pura veracidade, sequer conheceríamos essas atitudes de 
graça, como querem as teodiceias, e, além disso, nenhum tipo de 
compromisso teria qualquer valor. Isso parece escapar àqueles 
que pensam que a veracidade tem valor absoluto, ao passo que 
a mentira é meramente contrária à lei da razão – trata-se aí de 
puras abstrações. Desse modo, a palavra “confissão”, quando 
relativa a um dever e não à confidência espontânea, nomeia 
uma derivação bastarda da autêntica fides pela qual se busca 
garantir uma “vinda à luz” da verdade meramente fatual – por 
vezes falsa e comumente alheia à verdade da consciência! –, ao 
mesmo tempo em que traveste a graça em um “poder e direito 
de perdoar”, profanando impiedosamente o mágico silêncio da 
legítima confiança – isso vale mesmo quando o confessor é o 
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próprio Deus. Sobre isso, Foucault faz uma pertinente análise 
referida por Piazza em seu ensaio “O amor em retração” nos 
seguintes termos:

[...] para haver confissão, são necessárias duas condições: 1) 
que a declaração seja “custosa”, isto é, que ela suponha um 
preço a pagar; 2) que ela implique a passagem do regime do 
não-dito a um regime do dito, ou seja, a existência prévia de 
um segredo que é comunicado ao confessor, a cujo poder o 
confessado se submete (PIAZZA, 2003, p. 91-92). 

Como disse, a confiança se vê tolhida quando é garantida 
a certeza de tudo saber. Sem confiança, não há amor, que é 
também uma oferta, de maneira que impedir a ocasião em que 
a confiança deva se fazer presente é o mesmo que bloquear o amor e 
exigir do amado nada mais do que tolerância em perder, porque 
sequer o perdão pode ter lugar quando, sendo honesto e fiel 
a si mesmo, aquele que confessa seu erro, ao mesmo tempo, 
nega que errou. Mas como dizer que, na tolerância, a liberdade 
não se vê alienada? Apenas ao traidor cabe a fruição de sua 
“liberdade” e a coisa não se resolve quando a traição for mútua. 
No filme Closer (2004), de Mike Nichols, com roteiro de Patrick 
Marber, temos uma bela dramatização disso: os protagonistas 
masculinos (Dan e Larry) insistem em obter a transparência 
de suas esposas (Alice e Anna); Larry, que já tinha perdido o 
amor de Anna, usa da confissão como instrumento de vingança 
contra a mulher, que, culpada, é forçada a dar detalhes de sua 
culpa; Dan, que ainda tem o amor de Alice, a esposa traída, quer 
obter dela a confissão que, pretensamente colocando-os em pé 
de igualdade, aliviaria sua própria culpa, e tudo que consegue 
é perder seu amor. A ironia desse desfecho é que uma tragédia 
se abate sobre o personagem mais inseguro acerca de seus sen-
timentos: o que Dan não perdeu com sua mentira, perdeu com 
a exigência de transparência – tanto o amor da esposa quanto 
a presença da amante. Assim, seu adversário, que gravita em 
torno do triângulo amoroso manipulando-o em sua vingança, 
o vence duas vezes, mesmo sem ter nenhuma das mulheres 
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para si, também repelidas pela exigência de transparência. A 
exigência de confissão é um desejo de triunfo e pode, sim, ter 
variadas funções conforme o contexto. Como diz Nietzsche 
em sua Genealogia da moral, o sentido da confissão em vista do 
perdão não prescinde de uma admissão de culpa, sendo antes um 
instrumento de sua fixação do que de sua efetiva neutralização. 
Se, para Sartre, a confissão não tem esse caráter é porque, 
inspirado nas filosofias de Kierkegaard e Heidegger, assume a 
culpabilidade como constitutiva da existência enquanto livre 
decisão, sendo seu foco não a origem do homem, mas os atos 
de má-fé pelos quais o homem dissimula a responsabilidade 
inalienável sobre seu ser e seu fazer atuais. Mas como garantir 
que não haja má-fé em “tudo dizer”?

Falando-se em Nietzsche, à parte sua conhecida miso-
ginia – aliás, comum a muitos filósofos –, cabe mencionar o 
interessante §363 de A gaia ciência, intitulado “Como cada sexo 
tem seu preconceito em relação ao amor”. Pouco importa se a 
diferenciação a que se refere Nietzsche é de fato um produto da 
natureza ou da cultura, pois o que se verifica é que vale perfei-
tamente para explicar o quanto Sartre e Simone de Beauvoir, 
a despeito de toda sua atualidade, se encaixam muito bem no 
estereótipo tradicional evocado por Nietzsche.

Nessa ausência de condições, seu amor é uma fé: a mulher não 
conhece outra. – O homem, ao amar uma mulher, quer dela 
precisamente este amor, e, por conseguinte, está ele mesmo o 
mais distante possível do pressuposto do amor feminino [...]. 
A paixão da mulher, na sua incondicional renúncia a direitos 
próprios, tem justamente por pressuposto que do outro lado 
não exista semelhante pathos, semelhante desejo de renúncia 
[...] (NIETZSCHE, 2001, p. 264-266; 2012, p. 36-37). 

Reconheço aqui certa afinidade com o que venho de dizer, 
à parte, é claro, a distinção sexual, pois creio que o mesmo 
pode se dar de ambos os lados – o reconhecimento de que a 
renúncia pode não ser recíproca, a possibilidade do engano 
como princípio da fé no amado. Mas é importante dar atenção 



HISTÓRIA FILOSÓFICA DO AMOR | CAPÍTULO 4: O AMOR NO MUNDO SEM DEUS

408

ao fato de que Sartre e Simone de Beauvoir se enquadram nesta 
visão tradicional, exceto pelo modo como veem a si mesmos nessa 
comédia do amor. 

O casal existencialista se nutre da convicção da mulher 
de que não renuncia a nada – e de que é, portanto, livre – na 
medida em que lhe é garantido o direito de não se deixar possuir 
pelo homem. Por sua vez, reconhecendo à mulher este direito, o 
homem dá livre vazão à sua promiscuidade dita “natural” e cul-
turalmente estabelecida, enquanto a mulher muito raramente 
faz uso de uma “liberdade” que é para ela inútil, pois é desejo do 
homem, não da mulher. Em um artigo sobre amor e conjugalidade, 
Oltramari (2009, p. 675, grifo nosso) faz referência a uma pesquisa 
do sociólogo francês Daniel Welzer-Lang segundo a qual, por 
um lado, a prática do swing, ou troca de casais, “fez diminuir 
o interesse dos homens pela prostituição, porque estes utilizam 
suas esposas para ter acesso a outras mulheres”, estratégia que, a 
meu ver, também pode estar implícita no “sexo a três” ainda 
mais do que no “sexo grupal”. Por outro lado, a pesquisa mostra, 
em conformidade ao que venho de dizer, que o swing “não se 
tornou necessariamente uma forma igualitária de relações 
entre homens e mulheres, pois muitas destas se submetem a ela 
por imposição do companheiro”. Com relação ao sexo grupal, 
o colapso das supostas fronteiras entre igualdade e sujeição 
recíproca, advogada por Sade, bem como entre ingenuidade e 
malícia, é muito bem representado no filme Os idiotas (1998), 
de Lars von Trier. Ao menos sob esse aspecto, o feminismo é 
um produto da astúcia masculina que, ao declarar liberdade 
sexual e proclamar a independência da mulher, torna todas as 
mulheres disponíveis, ao passo que nenhuma mulher aspira à 
disponibilidade de todos os homens, apenas dos relativamente 
poucos que lhe interessam. O exemplo histórico da abolição da 
escravatura em vista da racionalização da divisão do trabalho no 
mundo industrializado nada ensinou ao feminismo emergente. 
Se, tradicionalmente, a mulher renunciava em favor do homem, 
o formato do casal existencialista a obriga a não renunciar e, 
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graças a isso, o homem se torna finalmente desembaraçado de 
todas as amarras, de maneira que sequer o comedimento lhe 
pode ser exigido, enquanto que a mulher tudo deve tolerar – 
aliás, como sempre. Analogamente, os antigos escravos foram 
lançados à sua própria sorte em um mundo ainda hostil à sua 
presença, mas que sempre tem alguma função reservada àqueles 
que considera inferiores.

Que fundar a liberdade sexual em uma espécie de mora-
lismo igualitário é um total contrassenso se pode concluir da 
transformação operada no conceito de fidelidade, que passa a 
ter como objeto não o outro, mas o si-mesmo. É um artifício 
vão, simplesmente porque não há razão alguma para se adequar 
a moral aos novos anseios da sexualidade, sendo ainda pior a 
sujeição do amor a tais anseios, movimentos que sequer Sade 
ousara empreender em seu radical naturalismo iluminista que 
visava adequar a lei à liberdade “imoral”. Ao contrário do que 
se pensa, como objeto da confiança, a fidelidade tem algo de 
livre. “Pois o amor”, prossegue Nietzsche (2001, p. 265-266; 2012, 
p. 36-37), ecoando Schopenhauer ao fim do aforismo citado, 

concebido de modo inteiro, grande, pleno, é natureza e, 
enquanto natureza, algo eternamente “imoral”. – A fideli-
dade, portanto, acha-se incluída no amor da mulher, vem da 
sua definição mesma; no homem ela pode facilmente surgir 
acompanhando o seu amor, talvez como gratidão ou como 
idiossincrasia do gosto e pela chamada afinidade eletiva, mas 
não é parte essencial do seu amor – e tanto não é que quase 
podemos falar, com algum direito, de uma natural oposição 
entre amor e fidelidade no homem: cujo amor é justamente um 
querer-ter e não um renunciar e conceder; mas o querer-ter 
sempre chega ao fim com o ter... Na realidade, é a sutil e 
desconfiada sede de posse do homem que admite raramente 
e de forma tardia esse “ter”, o que faz perdurar seu amor [...]. 

Com relação a isso, independente de sua correção ou 
incorreção, o casal existencialista não acrescenta coisa alguma. 

Aliás, cabe pensar, antes de tudo, se a liberação sexual 
não consiste em um adiamento indefinido do tédio e do 
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aborrecimento que se atribui às vidas conjugais típicas, pelo 
qual, adiando-se mais e mais a conquista e a posse, pretende-se 
fazer perdurar o amor na medida em que se mantém o amado 
como alguém sempre a conquistar, mas cuja conquista a cada 
vez se rejeita. Lancelin e Lemonnier (2009, p. 189) citam uma 
passagem do diário de Simone de Beauvoir em que esta, aos 
dezenove anos, diz por que o casamento é fundamentalmente 
imoral – não evocando a imoralidade ou amoralidade essencial 
do amor, mas os pressupostos normativos de toda ética: “O horror 
da escolha definitiva é que comprometemos não apenas o eu 
de hoje, mas o de amanhã”. À primeira vista, isso seria uma 
proposta bem original, mas o que a experiência mostra é algo 
bem diferente: a ampla fruição de tudo quanto se oferece sem 
jamais se deter em nada nem ninguém – o puro autoabandono 
aos ímpetos de Eros, os “amores contingentes”. Estamos mais 
próximos de Sade do que de Sartre. Quanto ao eticismo da jovem 
Simone de Beauvoir, faltou-lhe compreender que justamente o 
enfrentamento desse “horror” confere ao casamento o sentido 
profundo de que, como tal, não se trata de uma formalidade 
vazia, mas de uma aposta, o que, infelizmente, não foi uma 
limitação restrita ao seu espírito juvenil, pois, não superada, 
antes se sedimentou pela ação do ideal existencialista.

Seria isso contraditório à essência do erótico? Certamente, 
não! Escreve Lévinas em sua obra principal, Totalidade e infini-
to,conforme citado por Schoepflin (2004, p. 180): 

Nada é tão distante do Eros como a posse. Na posse de Outro, 
eu possuo o Outro na medida em que sou possuído, sendo 
ao mesmo tempo servo e dono. O prazer desapareceria na 
posse. Mas, por outro lado, a essência impessoal do prazer 
nos impede de considerar a relação entre amantes como uma 
espécie de complementaridade. Por isso, o prazer não tende 
para o outro, mas sim para a própria satisfação: é prazer do 
prazer, amor do amor do outro. 

Já Buber, também filósofo judeu contemporâneo dedicado, 
como Lévinas, a uma ontologia da alteridade, reconhece uma 
distinção entre o que chama “eros dialógico”, que “possui a 
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simplicidade da plenitude”, e o que denomina “eros monológico”, 
que corresponde a várias espécies de amor narcísico. Diz ele a 
respeito deste último em seus Escritos sobre o princípio dialógico, 
também citado por Schoepflin (2004, p. 157): 

Lá perambula alguém apaixonado, mas está apaixonado 
somente pela própria paixão. [...] Lá alguém pode fazer cole-
ção de excitações. [...] E assim por diante, todos os diversos 
tipos humanos que, mesmo prolongando entre si o diálogo 
mais íntimo, no fim acabam representando um monólogo 
diante do espelho!. 

Com tal observação, Buber caracteriza a um só tempo a 
confusão e o narcisismo próprios à vida erótica contemporânea. 
Nesse contexto, Sartre é aquele que lhe dá sentido, obtendo 
como resultado que amar, na medida em que signifique querer 
ser amado, conduz inevitavelmente à alienação da liberdade. 
Mas, afinal, liberdade para quê? Se o amor pretendido do outro 
deve ser um amor que nada pede sob pena de alienação de si 
no outro, que saída haverá a não ser amar sem se fazer amável? 
Mais do que isso: que seria do casal existencialista se ao prin-
cípio de não renúncia não fosse inerente o pedido, ou ainda, a 
ordem tácita de ser, incondicionalmente, tolerado? Mas, enfim, 
que tem a tolerância a ver com liberdade, se não no estrito 
sentido político que lhe atribuíra há séculos passados o libera-
lismo burguês? Mais ainda: não será a exigência de nada pedir 
a autorrenúncia em seu estado mais puro, bruto e radical, um 
sofrimento autoinfligido? O moralismo não consegue se livrar 
tão facilmente do espírito burguês-cristão... “Nada pedir” é 
incompatível ao “querer fruir”. Sartre, até aqui, não supera o 
nível do erótico; apenas lhe dá justificação filosófica na tentativa 
vã de aprisionar o deus tirano à moralidade.

Sartre, ao defender o contrassenso de um “puro compro-
misso” sem reciprocidade, é um inovador e nos deixa algo para 
ser cuidadosamente meditado, mas cobra um alto preço. Sua 
proposta, ao menos até aqui, tem um amargo sabor de retrocesso. 
A substituição da autossuficiência dos amantes no amor por 
uma responsabilidade pela humanidade que obriga o amante 
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a uma autossuficiência em relação ao amado é resultado da 
contaminação por uma ética formulada sobre as bases de uma 
dialética materialista que, filiada ao marxismo, exclui o amor 
interpessoal, tido como modo de alienação e, portanto, danoso à 
nossa liberdade e à nossa consciência. Tal concepção representa 
um retrocesso, ao menos com relação a Nietzsche e Heidegger, 
por exemplo, pois, apresentada como normatividade, não apenas 
como algo a ser compreendido acerca de nossas relações de fato, 
exige do homem algo que lhe é impossível vivenciar de modo 
próprio. A responsabilidade para com as “causas humanas” 
exige do indivíduo que ele, no amor, se comporte como um 
deus, como que ocupando o lugar deixado vago no contexto do 
ateísmo. Em uma palavra, é utopia. O amor existencialista traz 
em si, portanto, como nunca, algo de desesperador, pois consiste 
em uma exigência íntima de realização do que nos é impossível. 
Embora o amor seja, para Sartre, uma experiência privilegiada 
entre as tentativas de assimilação, observa Bornheim (1984, p. 
103-104), citando O ser e o nada32: 

“Nossa essência objetiva implica a existência do outro e, 
reciprocamente, é a liberdade do outro que funda nossa 
essência. Se pudéssemos interiorizar todo o sistema [isto é, 
toda a humanidade] seríamos fundamento de nós mesmos”, 
ou seja, deuses. Entretanto, tal empreendimento só seria 
realizável se nos fosse dado vencer a contingência original 
de nossas relações com o outro. A contingência [a casualidade 
e parcialidade de nossas relações intersubjetivas] porém, 
impõe-se como irredutível, e a unidade, consequentemente, 
como irrealizável; o amor não chega a superar a raiz mesma 
da contingência, o fato de que as consciências estão sepa-
radas por um nada invencível: “o amado é olhar”. Assim, o 
amor se desafoga num esforço contraditório, e “os amantes 
permanecem cada um para si em sua subjetividade total”. 
[...] a tentativa de possuir uma liberdade como liberdade [ou 
seja, o outro como outro e não como nosso servo ou nosso 
senhor] se torna impraticável, e o amor não passa de ser a 
projeção de um ideal contraditório do para-si. 

32 Cf. SARTRE, 2012, p. 463-469.
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Em sua inversão da metafísica, que corresponde a um 
momento apenas intermediário no pensamento de Nietzsche 
e considerado insuficiente por Heidegger, Sartre, ao invés de 
livrar o amor, ou mesmo seu ideal, do estigma de princípio de 
redenção, converte-o no seu oposto, pois o amor é onde se frustra 
de modo mais pungente toda esperança de libertação. A Ética, 
finalmente, amparada na Ontologia, torna o amor impraticável, 
tão distante de nós quanto antes fora mediante as exigências 
de semelhança ao divino, porém, desta vez, na ausência de 
toda divindade, impossibilitado de toda e qualquer esperança 
ou promessa. É como se Sartre houvesse tomado o trem certo, 
mas perdido a estação em que deveria ter desembarcado.

§37. O amor como paradoxo da liberdade em Sartre 
A segunda perspectiva, que sigo Sartre denominando-a 

“concreta”, tem sua relevância positiva na explicitação do para-
doxo inerente às relações de amor no mundo da vida. Não é 
possível resumir aqui toda a análise sartreana, mas parece 
bastante expor o paradoxo por ela reconhecido de maneira 
originalíssima. Uma observação inicial que devo fazer é que 
concordo com o caráter irrealizável (e impraticável) do ideal 
(não apenas de amor, mas qualquer ideal!), pois, à parte a dou-
trina hegeliana, sabe-se, desde o que nos ensinou Platão, que o 
ideal consiste precisamente naquilo que nada tem a ver com o 
material, isto é, com qualquer coisa que pertença ao mundo da 
vida vivida, ao temporal. O ideal não tem limites, dimensões, ou 
duração, ao contrário de tudo aquilo em meio a que vivemos e 
ao contrário de nós mesmos. Pode-se argumentar, todavia, que, 
isolando em Sartre o que chamei “perspectiva genérica” – que, 
para ele, faz parte da discussão acerca das “relações concretas” –, 
assumi uma postura tendenciosa a fim de dar lugar a uma crítica 
meramente destrutiva, mas isso eu deixo ao encargo de espíritos 
conservadores ou mesmo retrógrados, até porque considero 
reacionárias todas as formas conhecidas de “libertarianismo”, 
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pois a cada vez calam o singular concreto para dar voz a uma 
coletividade abstrata. Assim, antes de prosseguir, cabe aqui 
uma defesa ou justificativa de minha parte.

O elemento que “isolei”, a saber, a exigência de que o amor 
nada peça, não queira reciprocidade, é resquício, por um lado, 
do ideal do amor desinteressado e, como tal, merece destaque 
pelo fato de definitivamente romper com o princípio de reci-
procidade, que vimos ser um difícil impasse para os cristãos. 
O amor que quer retorno ou nutra esperanças quanto a isso é 
inescapavelmente conflituoso e tem sua entrada barrada em 
todo sistema ético consistente que se pretenda universal – aliás, 
caso não se pretenda universal, sofrivelmente poderá ser consi-
derado um sistema ético, razão pela qual o amor humano teve 
sua dignidade mais e mais negligenciada. Por outro lado, uma 
vez que afirmo o amor como relação, devo admitir que amor é um 
modo de interesse (v. acima, §33) e, portanto, fonte de conflito, 
pois se trata dos encontros e desencontros de interesses que 
jamais podem ser idênticos. O amor é diletante no sentido de 
que envolve preferência, ou seja, o já estar sempre dirigido a 
algo ou alguém em particular, por gosto, jamais por obrigação, a 
isto oferecendo seu tempo. Que tais interesses ou (pre)dileções 
não podem ser idênticos se constata até mesmo na seguinte 
situação feliz e concreta, por assim dizer “harmoniosa”: “Eu 
quero o outro”; “o outro quer a mim”. Dito de modo abstrato, 
em um exemplo: Um casal quer passear; cada um quer que o 
outro sugira aonde ir ou que caminho percorrer para fazer 
sua vontade; mas ninguém quer decidir sempre; a alternância 
de quem decide parece artificial, mas se um se decide mais 
facilmente do que o outro passa a considerá-lo indeciso ou – 
pior – indiferente; etc. etc. Amantes querem ter juntos a mesma 
ideia, ou sentir como se a ideia do outro fosse sua, como que em 
uma antecipação ou “leitura de pensamento”, uma “participação 
mística” como a referida por Jung, mas isso não se realiza na 
proporção exata de nossas expectativas como se se tratasse de 
uma harmoniosa orquestra regida pelo Amor. É comum que 



HISTÓRIA FILOSÓFICA DO AMOR | CAPÍTULO 4: O AMOR NO MUNDO SEM DEUS

415

tais coincidências ocorram inúmeras vezes entre pessoas que 
se amam, podendo até mesmo “fazer nascer” o amor, mas se 
ou quando se tornam raras, se convertem na exata proporção 
no sentimento de que o outro já não presta tanta atenção – etc. 
etc. “Antes jamais tivessem havido coincidências!” – poder-se-ia 
lamentar... Amar é uma relação em que se quer dar atenção e 
receber atenção, é fato, mas isso só pertence a uma das faces 
do amor: o reconhecimento de provas de interesse, um acessório 
que alimenta a vaidade. Aliás, não é para se ler “vaidade” com 
olhos desconfiados, pois a vaidade surge nos amantes justamente 
porque o próprio amor faz com que se sintam melhores do que 
são ou pensam ser. 

O que acabo de dizer deve ser entendido do seguinte modo: 
embora tenhamos comumente a expectativa dessas “provas” a 
dar e receber, expectativa em que se radica todo preconceito 
teológico e filosófico contra o amor humano, isso nada diz sobre 
aquilo graças a que nos vemos em meio a tais expectativas – o 
acontecimento do interesse amoroso, que precede todo e qualquer 
interesse subjetivo e pessoal pelo amado tornado consciente. 
Isto é, todo amor é interesse, todo interesse é fonte de conflito, mas 
não é ele mesmo conflito. Primeiro o amor liga o amante ao amado; 
depois vêm as expectativas em relação a esse alguém particular. 
Somente mediante essas expectativas pode ter lugar algo como 
um desejo conflitante de posse, sentido como garantia de ter, 
reter e apropriar para livremente dispor. O equívoco no modo 
como Sartre conduz sua reflexão está em não distinguir o amor, 
tal como é em si, de suas expressões acessórias posteriores e 
fatuais nas quais (e somente nas quais) se reconhece o conflito 
das subjetividades determinadas envolvidas, propensas a fazer 
mais caso de si mesmas do que de outrem. É como se Sartre 
partisse da experiência amorosa rumo à sua fonte, mas se 
detivesse no meio do caminho. 

Dito de outro modo, embora Sartre reconheça que o ideal 
é irrealizável, como eu mesmo o reconheço, considera suas 
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expressões conflituosas como correspondentes ao que o amor 
é em si (essencialmente), como se o conflito fosse do amor ele 
mesmo, não uma dificuldade nossa, enquanto sujeitos, para lidar 
com aquilo para o que o amor nos dispõe e move – o atendimento 
a outro. Isso ocorre porque Sartre não abre mão do principal 
lugar-comum de todas as teorias sobre o amor criticadas até 
aqui: a de que o amor é um desejo de posse. Em O ser e o nada 
se pode ver claramente como Sartre, no mesmo momento em 
que procura superar esse lugar-comum, recai nele de maneira 
obstinada, ou seja, fazendo com que suas raízes se fixem mais 
profundamente, residindo aí, todavia, sua originalidade: “Essa 
noção de ‘propriedade’, pela qual tão comumente se explica 
o amor, não poderia ser primordial, com efeito. Por que iria 
eu querer apropriar-me do Outro não fosse precisamente na 
medida que o Outro me faz ser?” (SARTRE, 2012, p. 457). Afinal, 
só sou alguém para um outro, pois – conforme já demonstrara 
Kant (2001) – não posso fundar em mim mesmo, à la Descartes, 
a certeza de minha própria existência. O Outro, assim como o 
amado, é olhar, e como olhar, olhando-me, faz-me ser-para-outro, 
para uma consciência alheia ao meu para-si, como que abrindo 
minha subjetividade até então fechada em si. Pondera Sartre 
de imediato: “Mas isso comporta justamente certo modo de 
apropriação: é da liberdade do outro enquanto tal que queremos 
nos apoderar”. Definitivamente, confesso não compreender 
como Sartre passa (ou, se preferir o leitor, por que precisa 
passar) de um ponto a outro. O movimento em questão não é, 
todavia, sem importância, pois é desse encadeamento entre 
ter a própria existência como que endividada para com o outro 
e o querer apoderar-se do outro como meio de, possuindo o 
que me possui, possuo a mim mesmo, que Sartre pode inserir 
seu paradoxo. Vale notar também o resíduo agostiniano dessa 
tese, embora Sartre seja o primeiro a reconhecer que não se 
trata da posse de qualquer objeto, mas apenas da liberdade, a 
qual só pode pertencer ao que é sujeito. Aí mesmo se reconhece o 
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delito fundamental de amar: querer tomar posse daquilo que 
jamais pode ser possuído de direito, mas apenas com injustiça!

Nesse sentido, a exigência sartreana vale para se con-
frontar um aspecto psicológico inerente às relações amorosas 
em geral, razão pela qual a chamei “genérica”. Lidar psicolo-
gicamente com a não reciprocidade e com a infidelidade, bem 
como com o ciúme e o orgulho ferido que inspiram, ou mesmo 
com o inconsciente desejo de posse e garantia, é um dos mais 
sérios problemas da afetividade humana. Aos olhos de Sartre, 
isso denunciaria nossa dependência ontológica fundamental 
com relação ao outro. Ingratidão e abandono são as maiores 
injúrias que pode sofrer um amante, ao passo que o desejo de 
reciprocidade é em si mesmo imoral, precisamente porque nega 
a possibilidade da liberdade do outro. Por outro lado, não se 
fazer amar constituiria um modo de não seduzir o outro a fim 
de torná-lo dependente não apenas do amante como, acima de 
tudo, de seu próprio amor pelo outro. 

Se, no entanto, desamparo e angústia originários, que 
constituem existencialmente nosso modo de ser, servem como 
elucidação para nossos modos de relação com o outro, isso, a 
meu ver, não autoriza a conclusão de que a fuga desta condição 
existencial, que se mostra no desejo de controle e dominação, 
deva ser objeto de uma proibição moral. Não está ao nosso 
alcance deliberar e fazer uso de nossa liberdade no sentido de 
“recusar-se a tomar posse do outro” sob qualquer aspecto. Tudo 
o que podemos é compreender de onde provém nossa solidão 
constitutiva e reconhecer seus modos de expressão, frequen-
temente dominadores, não cabendo aí nenhuma prescrição 
sobre como agir, pois a possibilidade de cumpri-la suporia a 
de irmos contra algo que nos é essencial, o que é impossível, a 
não ser para Sartre, que antepusera a existência à essência. Mas 
isso significa que desamparo e desejo de garantia remetem à 
solidão ontológica, não ao amor. Não cabe ao amor suprimir esta 
solidão – lhe é impossível fazê-lo –, e nisso Sartre está correto. 
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Estamos muito longe do velho sonho do autodomínio e o próprio 
Sartre o reconhece também, ao menos até o ponto em que diz 
ser impossível amar sem querer possuir a liberdade do outro, 
a não ser quando e enquanto se vive amores casuais, os quais, 
por sua vez, jamais nos bastam – não é à toa que, a despeito de 
tudo o mais, o próprio Sartre também tinha seu porto seguro em 
Simone de Beauvoir e vice-versa. Amores casuais não bastam, 
pois o que a solidão existencial requer para se curar é aquilo 
que somente o amor profundo parece prometer, embora sem 
cumprir a contento, mas, se não cumpre, é pelo grau da solidão 
de quem deve sua essência exclusivamente a si e encontra sua 
existência carente de fundamento – afinal, o homem não é 
criatura nem de Deus, nem da Natureza –, não pela deficiência 
do amor. Apesar disso, a conclusão não é exclusiva do ateísmo; 
já a encontramos entre os cristãos que partem do vazio de Deus 
na condição de pecado para explicar nosso desejo de infinito. 
Assim, a noção de autoconstrução da essência e a normatividade 
do estilo existencialista de vida, vinculando Ontologia, Ética e 
Política, conduzem a um beco sem saída. Somos nossas ações – é 
verdade –, mas por isso mesmo nenhuma ética pode se sobrepor à 
liberdade do amor, tampouco a seus modos de expressão, sendo 
Sartre o último grande representante da prepotência moralista 
de propor a conformação de nosso ser – seja ele predeterminado 
ou historicamente construído – a alguma espécie de dever, 
chamando isso de “responsabilidade”. 

O que critiquei em Sartre não foi, então, sua exigência 
fundamental, mas o que fez com ela ao querer erigir sobre tais 
bases uma prática alternativa mediante a constatação de que 
o amor da liberdade é impraticável. O amor é fundamental na 
medida em que abre para cada um de nós uma alteridade e a 
nós mesmos para ela, dirigindo-nos ao outro em um movimento 
cuja meta é inatingível: a fusão – um só interesse, pensamento, 
sentimento e ação. Ser o mesmo. Para tanto, seria necessário que 
fôssemos originalmente unos com o amado, como no mito de 
Aristófanes no Banquete, de Platão, mas não é o caso: enquanto 
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existimos, somos originariamente indivíduos, singulares e, por-
tanto, únicos; não somos um gênero abstrato senão aos olhos 
da reflexão classificatória das Ciências. Mas, ora, a compre-
ensão de que as fantasias de fusão são nocivas, não apenas ao 
outro como a si, é algo que já a Psicanálise procura promover, 
conforme já vimos antes. Da compreensão à prática, porém, o 
caminho é interrompido por um abismo tão largo e profundo 
que nenhum modo de vida pode transpor, o que torna a solução 
existencialista algo extremamente pueril. No fim das contas, 
os consolos psicológicos oferecidos pelo ativismo inerente ao 
existencialismo engajado me parecem um extravio do amor, 
agora submetido a novas fantasias confeccionadas sob títulos 
como “amor livre”, “relação aberta” e similares. Previno que 
não há nada de conservador naquilo que pretendo defender; 
quero antes mostrar que o “amor existencialista” decorre de 
uma perda de foco. Quando um problema se torna muito difícil, 
saídas fáceis são muito bem-vindas, já dissera Jung – eis o que 
aconteceu. Em suma, reconhecendo a veracidade do diagnóstico 
de Sartre, minha proposta é recuar de suas conclusões de cunho 
ético e político a fim de refazer algum outro caminho possível 
aberto por sua ontologia fundadora.

Ainda no âmbito psicológico, prossegue Sartre (2012, p. 
458) dizendo que amar é querer ser amado, sendo por isso que 
quem ama não tiraniza nem usa de artifícios que condicionem os 
sentimentos do amado, ou seja, não procura exercer seu poder 
sobre o outro, pois de modo algum pretende “converter-se em 
objeto de uma paixão transbordante e mecânica”. Em outras 
palavras, quem ama, quer que o outro o ame livremente; suas 
“provas de amor” não são coerções, mas testemunhos. “Assim”, 
continua Sartre, “o amante não deseja possuir o amado como 
se possui uma coisa; exige um tipo especial de apropriação. 
Quer possuir uma liberdade enquanto liberdade.” Isso também 
significa que o amado não pode satisfazer esse querer do amante 
pela via de um compromisso, pois, como já vimos, não se pode 
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fazer de sentimentos objeto de um contrato, apenas ações. Sartre 
assim o explica no parágrafo seguinte:

Quer ser amado por uma liberdade, e exige que tal liberdade, 
como liberdade, não seja mais livre. Quer, ao mesmo tempo, 
que a liberdade do Outro se determine a si própria a conver-
ter-se em amor – e isso, não apenas no começo do romance, 
mas a cada instante – e que esta liberdade seja subjugada 
por ele mesmo, reverta-se sobre si própria, como na loucura, 
como no sonho, para querer seu cativeiro. E este cativeiro 
deve ser abdicação livre e, ao mesmo tempo, acorrentada 
em nossas mãos. 

Em suma, Sartre procura superar a concepção de amor 
como querer-possuir, mas só o faz até o ponto em que a posse 
não é a posse do outro como um objeto, mas como um sujeito 
que livremente se sacrifica a si mesmo e a suas possibilidades 
próprias, como em uma renúncia dedicada. Nesse caso, a proi-
bição mesma de se pedir contrapartida é radicalmente inútil e 
astuciosa, pois o desejo de reciprocidade é tornado intrínseco 
ao amor, como eu mesmo apontei acima em minha crítica. 

Isso costuma ser correto nas relações de fato, pois vemos 
entre os amantes preocupações do tipo: “Será que o outro se 
comporta assim comigo apenas para me agradar?”. É estranho, 
porém típico, que o amado queira do amante espontaneidade, por 
mais que esta o agrida, mas ao mesmo tempo desconfia de que 
o que recebe seja mero agrado, ou seja, algo que não tenha sua 
fonte em quem dá, mas no que este pensa que o outro deseja 
receber. Por sua vez, se não for por mero agrado e até certo 
ponto um sacrifício, se antes for algo que poderia ser ofertado 
a qualquer um, impessoalmente, o dom perde todo seu valor 
enquanto dom. Um outro fantasma que nesse sentido assombra 
a mente dos amados é a desconfiança de que o que recebe do 
amante já fora oferecido ou venha a ser oferecido a outrem – há 
um ciúme do passado e há um ciúme do futuro. Porém, repito: 
são questões psicológicas acerca de nossas dificuldades de 
fato. Nada autoriza Sartre a desconsiderar que, no amor, nada 
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se faz contra a própria vontade, mesmo quando só se faz o que 
se faz em virtude do outro – isto é o favor da graça do amor, 
algo que se faz sem obrigação, mas não necessariamente movido 
pelo próprio bem-estar, cujo interesse é sempre mero amor de 
si. É no favor que o amor de si é superado, de modo algum na 
mera “espontaneidade”. Espontaneidade é uma atitude muito 
genérica e, a rigor, puramente desmotivada. É justamente porque 
o dom tem origem sempre no amante que o mesmo dom pode ser 
oferecido a diferentes amados, pois todo favor carrega em si a 
marca daquele que favorece antes de qualquer determinação do 
favorecido, mas o requer e produz no ato mesmo do favoreci-
mento, ao passo que a espontaneidade, em sua independência 
absoluta de fatores externos, não tem objeto nem vem a ter. 
Assim é que a espontaneidade pode ter um valor moral e tornar 
impessoal, voltada a todos e qualquer um, enquanto que ao favor 
se vinculou o sentimento estético, que envolve prazer espiritual 
na beleza determinada e presente, ainda que essa beleza possa 
ser encontrada em diferentes pontos do tempo e do espaço, 
jamais se tratando de uma indiferença com relação ao objeto. 
Assim, o desinteresse próprio ao favor consiste em não requerer 
reciprocidade, não em indiferença; trata-se, na verdade, de um 
interesse enquanto ligação essencial.

O desconforto do amado em receber o favor como favor é a 
culpa proveniente do sentir-se obrigatoriamente agradecido por 
algo que acredita ter o direito de receber, nada mais do que isso; 
jamais uma consciência de ser causa da alienação da liberdade 
do amante, que só pode surgir mediante a desconfiança de que 
algo foi dado por obrigação, como mera retribuição. Como se 
ouve em outra canção do Kid Abelha, “Amor por retribuição”, 
“Pinguins em cima de geladeiras/ Valem tanto quanto um 
beijo por compaixão”. A canção ainda diz: “Você não pode 
me cobrar/ Pelo que deu de graça// Sempre inventando mais 
provas de amor/ E só me abraça pra sentir o efeito/ Acho que 
a sua inspiração/ Está em livros de Direito// Talvez eu tenha 
ganho mais que eu tenha dado/ Mas contas de amor sempre dão 
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errado/ Você me lembra histórias do passado/ E tudo mais pra 
eu me sentir culpado”. Vê-se numa canção aparentemente banal 
como se enredam os diversos elementos do caráter contratual 
das relações comuns. É quando surge esse sentimento de dívida 
e obrigação que se tornam aparentemente corretas as palavras 
um tanto conclusivas de Sartre (2012, p. 467): “o amor só poderia 
nascer no amado a partir da experiência que este faz de sua 
alienação e sua fuga para o outro”. 

A meu ver, porém, isso significaria que o amor tenha algo 
de causado ou motivado por algum ato do amante, o que afirmo 
ser impossível – e mais, quando o amor não surge no amado, a 
obrigação de ser grato produz um exasperado sentimento de 
incômodo; o amante é “impertinente” e, em cada esforço seu, 
“desagradável”, sendo desaparecer o melhor que poderia oferecer. 
Apenas enquanto se aceita o dom é que este pode ser bem-vindo 
e sem máculas – logo, a fonte, para não dizer causa, está na 
receptividade do amado, não na sua alienação –, o que Sartre 
atribui ao projeto do amado em ser amado de maneira a fazer 
dessa abertura o fato da alienação, como se receptividade já 
fosse alienação. Isso só poderia ser verdadeiro no caso de a 
receptividade se dever não ao amor propriamente dito, mas à 
mera carência afetiva, ou qualquer outra predisposição patológica 
pela qual se sente necessidade de um amor que, de fato, não 
há em si – isto, sim, seria uma fuga do próprio nada em adesão 
ao outro como a qualquer objeto de ocupações. Portanto, alie-
nação é o fechamento das possibilidades próprias em nome de 
determinações asseguradoras. Mais próximo da verdade, porém, 
parece estar Lévinas, não que suas palavras estejam a salvo de 
críticas já feitas aqui: “Se amar significa amar o amor que me 
é oferecido [...] significa também amar-se no amor, retornando 
assim para si mesmo. O amor não transcende sem equívocos, 
ele agrada a si próprio, é satisfação e egoísmo a dois” (LÉVINAS 
apud SCHOEPFLIN, 2004, p. 181).
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Deixando de dar os passos decisivos e de superar os dile-
mas meramente psicológicos e fatuais das relações concretas de 
amor, Sartre se contenta em reduzir o amor à expectativa de ser 
amado (por ele reforçada ontologicamente sob a heideggeriana 
rubrica projeto), como se esta fosse sua essência – receber, ao 
invés de dar. “Assim, parece que amar, em sua essência, é o 
projeto de fazer-se amar. Daí esta nova contradição e esse novo 
conflito: cada um dos amantes é inteiramente cativo do outro, na 
medida em que pretende fazer-se amado por ele, com a exclusão 
de qualquer Outro; mas, ao mesmo tempo, cada qual exige do 
Outro um amor que não se reduza de modo algum ao ‘projeto 
de ser-amado’” (SARTRE, 2012, p. 467). Ora! Então, a exigência 
ou prescrição existencialista tem como propósito o impossível 
de fazer com que o amor seja algo contrário ao que o próprio 
Sartre afirma que ele é em si mesmo, de maneira que a tentativa 
de superação do suposto princípio de reciprocidade, agora 
tornado pretensão essencial e originária, destrói a si mesma. 
A denúncia da limitação das doutrinas sobre o amor dá-lhe as 
mãos fundamentando seu próprio fracasso, não deixando que 
nada mais sobreviva. Assim, quando Sartre se empenha na pro-
posta de não se fazer amar, das duas, uma: ou abre fogo contra 
a essência do amor ou deve admitir que não ama. Fora isso, 
alguns dos paradoxos parecem ser maliciosamente pressupostos 
desde o início sob a desculpa de investigação fenomenológica, 
ou seja, de se estar partindo das coisas elas-mesmas, não de 
preconceitos. Contudo, o caráter de “preconceito” se evidencia 
pelo fato de consistir em mera experiência psicológica da cultura 
ocidental. O sentido da estratégia inconsciente de não se fazer 
amar pode ser expressa recorrendo-se ao seguinte comentário 
de Cox ao dilema em torno da liberdade ou falta de liberdade 
(condicionalidade) com que se é amado:

[...] um amor que não foi o resultado de uma escolha livre de 
amar, mas que simplesmente aconteceu, seria sem valor algum 
e não seria amor. [...] O amor que é continuamente encorajado 
por gentilezas, doações e bajulações pode começar [a] parecer 
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àquele que se engaja neste tipo de encorajamento como um 
amor que é comprado ao invés de um amor livremente doado. 
Ao invés de continuar encorajando o amor do ser amado, o 
amante pode ficar tentado a testar sua autenticidade com 
mau comportamento (COX, 2011, p. 98). 

A psicologia aí empregada é, infelizmente, correta, mas 
não atinge o cerne da disposição amorosa, à qual nada interessa 
a reciprocidade e para a qual não há de que suspeitar, sendo 
justamente por isso, entre outros fatores, que tanto se diz que 
“o amor é cego”.

O fracasso teórico talvez pudesse ter sido evitado se, ao 
invés de produzir uma filosofia prática, assumindo ao mesmo 
tempo compromissos conceituais incompatíveis a qualquer 
possibilidade de efetivação, Sartre houvesse permitido entrar em 
seu sistema, de modo mais decisivo e central do que meramente 
parcial, a vivência da beleza do amor, cuja efetividade talvez 
não lhe tenha, por alguma razão, parecido digna de seu ideal 
moral. Afinal, o verdadeiro amor é um estado de exceção, um 
raro acaso que, como tal, é refratário a todo sistema. Trata-se da 
possibilidade de o amante, nas palavras de Lancelin e Lemonnier 
(2009, p. 197), “imperfeito, mortal, pode[r] também tornar-
se único pela graça de amá-lo que alguém lhe dispensa” ao 
invés de “um exemplar entre milhares de exemplares”, “uma 
poeira anônima destinada a cair enquanto poeira”, “mas uma 
singularidade excepcional”. Nesse contexto, citam um trecho 
de O ser e o nada que considero importantíssimo e cuja pro-
fundidade não deveria ter servido a Sartre como mero degrau 
para a condenação moral do amor pela Ontologia. O trecho em 
questão diz respeito à experiência de “salvação” vivenciada pelo 
amado no amor de outro, que vinculo à fatalidade de se ver 
“escolhido”. Vimos que, para Sartre, nossa existência é devida 
a nada, de maneira que o amor como que lhe dá fundamento. 
Sendo assim, a angústia da ausência de sentido e causa para a 
existência é redimida pela experiência de ser-amado, residindo 
aí o significado originário do “projeto de ser-amado”: querer 
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sentido para si, adquirido em face do “transbordamento de 
generosidade [...] que o Outro faz-se livremente ser” (SARTRE, 
2012, p. 463), isto é, amando-me. 

Em vez de nos sentirmos, como antes de sermos amados, 
apreensivos por esta protuberância injustificada e injusti-
ficável que era a nossa existência, em vez de nos sentirmos 
“supérfluos” [de trop], agora sentimos que esta existência é 
recuperada e querida em seus menores detalhes por uma 
liberdade absoluta, a qual nossa existência ao mesmo tempo 
condiciona e nós mesmos queremos com nossa própria liber-
dade. Este, o fundo da alegria do amor, quando existe: senti-
mos que nossa existência é justificada (SARTRE, 2012, p. 463). 

É uma pena que essa reconciliação com o absurdo da própria 
existência, quando o acontecimento livre do amor instila beleza 
no acontecimento, também livre, de ser, não seja tudo a se dizer 
sobre o amor em Sartre, até porque, restringindo-nos ao que é 
dito aí, perderíamos a dimensão do equívoco fatal e de duradoura 
influência que é sua filosofia sobre o amor. A questão do amor 
em Sartre consiste em mostrar por que paradoxos e contradições 
essa beleza é originariamente condenada à desaparição, tarefa 
que me parece, por si só, escandalosa.

A propósito – vale explicar melhor –, o paradoxo tratado 
por Sartre é produzido por ele mesmo, que se vale de uma 
metapsicologia a fim de justificar os dilemas fatuais das relações 
amorosas em geral. As bases ontológicas dessa análise, por sua 
vez, pelo simples fato de se ter em vista o mundo imanente das 
ações, são sacrificadas à Ética e sequer esse movimento pode 
ser dito original. Se a preocupação metapsicológica o é, na 
medida em que leva Sartre – entusiasta de Freud, sobre quem 
escreveu roteiros para o cinema (Freud: além da alma, de 1962) 
– a concluir pela tese de que amar é querer possuir a liberdade 
de outro, isto é, não como objeto, mas como sujeito de querer 
e de agir, o privilégio da eticidade remonta à Fenomenologia do 
Espírito, de Hegel, em cuja fonte bebera mais do que em qual-
quer outra. Nesse sentido, Sartre não é sequer inovador, mas 
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ratificador da tradição, pois a eticidade diz respeito tão-somente 
ao universal e, se o amor só pode ser concretamente dirigido 
a indivíduos particulares (sujeitos), vê-se barrada por princípio 
toda possibilidade de uma síntese ou conformação. Isto é, o 
fracasso da teoria já é dado em seus pressupostos, que viciam 
toda a argumentação. 

O que o recurso à fenomenologia hegeliana proporciona 
a Sartre é, no entanto, valioso para a construção de seu para-
doxo essencial sobre o amor. Hegel inaugura na Filosofia, a 
partir de uma figura estritamente lógica, a figura ontológica 
do Universal Concreto, que corresponderia à possibilidade de 
se tomar cada alteridade singular determinada como um uni-
versal. Dito de modo simples, com Hegel, não é mais necessário 
(muito menos desejável) defender um universal impessoal e 
abstrato – a Humanidade – como objeto da eticidade. A Ideia do 
Homem ganha existência em cada um dos indivíduos finitos, 
tornando-se sensível e presente neles, mas apenas na medida 
em que são apreendidos como um todo. Que faz Sartre com isso? 
Explicita que o amor sensível a este indivíduo está em essencial 
conflito com a responsabilidade ética por qualquer indivíduo. 
Hegel já o antecipa no §451 da Fenomenologia do Espírito nos 
seguintes termos:

Em primeiro lugar, por ser o ético o universal em si, o relacio-
namento ético dos membros da família não é o relacionamento 
da sensibilidade, ou a relação do amor. O ético parece agora 
que deve ser colocado na relação do membro singular da família 
para com a família toda. [...] Quanto à família, é antes [uma 
determinação] negativa e consiste em pôr o Singular fora da 
família, em subjugar sua naturalidade e singularidade, e em 
educá-la para a virtude, para a vida no – e para o – universal. 
[...] Ora, para que essa relação seja ética, nem o que age, nem 
aquele a quem a ação se dirige, podem apresentar-se segundo 
uma contingência, [...] ela só pode relacionar-se com o Singular 
total, ou com ele como universal (HEGEL, 1993, p. 12-13). 

Mais adiante, no §457, Hegel (1993, p. 17) torna isso mais 
claro: “No lar da eticidade, aquilo em que se baseiam as relações 
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da mulher não é este marido, nem este filho, mas um marido, 
filhos em geral; [sua base] não é a sensibilidade, mas o universal”. 
Creio que isso basta para que se evidencie que, na tentativa de 
aprimorar a tese de Hegel, Sartre regride também em relação a 
ele, que, ao menos, reconheceu que, enquanto tendo por objeto 
a efetividade sensível e finita, o amor não pertence à Eticidade.

§38. O amor além do bem e do mal 
O leitor atento terá notado que, curiosamente, é neste 

capítulo dedicado a filosofias ateias que parece ganhar maior 
destaque e relevância, positividade mesmo, a noção de graça, 
também expressa metaforicamente pela palavra “divino” e 
termos afins que comumente a qualificam. Longe de denunciar 
alguma inconsistência, pelo contrário, é precisamente quando 
se tem afastada a sombra da divindade personificada, quando 
se supera a perspectiva de um mundo ordenado e dotado de 
propósito, que a noção de graça se libera como dom fortuito e o 
divino se revela em seu sentido mais próprio. Isso ocorre, como 
vimos, primeiramente pela via das doutrinas estéticas. Afinal, 
se o amor é incompatível com a concepção moral de liberdade, 
também o é com a determinidade da Natureza. Na perspectiva 
de um mundo sem-deus se conquista, ao menos, a ideia de que 
algo possa ser gratuito e, portanto, que o amor possa ser uma 
fatalidade. Isso significa, sobretudo, uma reconquista, ainda 
que parcial, do sentido do divino entre os filósofos clássicos 
da antiguidade pré-cristã, os gregos. “Divino” significa ali, 
em especial, o que há de mais elevado. O Amor é representado 
como um deus primevo, é divino por excelência, mas somente 
pode sê-lo se se o concebe para além de todo valor, de toda 
ordem e de toda lei. A despeito da racionalização da Natureza 
que obrigava o pensamento a concebê-la como dotada de uma 
finalidade objetiva universal, pensável apenas segundo causas, 
o desenvolvimento do conceito “deus” como causa-primeira 
necessária tornou o amor algo como que devido a um dom que 
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somente poderia ser pensado como tal, como graça e favor, 
enquanto submetido a uma série de pressupostos acerca do 
Criador, a saber, onipotência e bondade. 

Com a queda dos valores teológicos, despidos do otimismo 
metafísico levado ao limite por Leibniz e sua conclusão de que 
este mundo é o melhor entre os possíveis – logicamente pensá-
veis por um intelecto infinito e, portanto, sábio, onisciente –, 
nada mais pode ser deduzido da fantasia de um Bem Supremo 
erigido como causa final. O homem contemporâneo ainda fan-
tasia a possibilidade de que se cumpra qualquer promessa de 
felicidade, mas com menos vigor. Mostrar que, no entanto, o 
amor não depende dessa promessa, nem de qualquer outra, 
sendo algo que diz respeito antes ao presente, só em seguida ao 
futuro e apenas de um modo muito especial (que ainda deverei 
abordar em outro lugar) à origem, deve levar a uma nova forma 
de se conceber perfeição, infinitude e eternidade, de se com-
preender a sacralidade concreta do amor em contraste à sua 
fantasia abstrata sedimentada na cultura. A possibilidade de 
um novo sentir, pensar e agir no que diz respeito à graça exige 
um novo sentir, pensar e agir no que diz respeito ao divino, ou 
seja, ao que de elevado pode ser descoberto em nós, não como 
criaturas, mas, sim, como nós-mesmos.

Em complemento à “tipologia provisória” antes ensaiada 
(§22), pode-se verificar agora que a inadequação das diferentes 
teses sobre o amor se relaciona com os pressupostos fundamen-
tais que sustentam as interpretações do amor como eros, philia 
e ágape. À medida que se consolida mais e mais a oposição ou 
o dualismo entre mundo natural e mundo moral, apesar das 
variadas combinações de elementos de cada “tipo” genérico 
de amor, mais claro fica que o amor erótico ultrapassa a esfera 
humana como predeterminação universal analogamente ao amor 
compassivo, que a ultrapassa como dever universal. Como vimos, 
Schopenhauer leva ao ponto máximo a abordagem do amor eró-
tico como interesse que dirige um indivíduo a outro em vista da 
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espécie, sendo expressão comum do instinto natural dos animais 
no homem. O sentimento de amor como algo meu é aí ilusório. 
Portanto, em sua essência, o erótico é algo de impessoal, presente 
em toda forma de vida animal, sendo um interesse que supera 
todo outro por prazer pessoal ou no bem alheio e até mesmo no 
próprio bem. O erótico está, em última instância, sob as ordens 
da Natureza que se realiza em nós – para ela, somos simples meios 
de perpetuação. O que o existencialismo traz em contribuição 
é que, nesse caso, não dizendo respeito àquilo que em última 
instância somos, o erótico não nos oferece nenhuma justificativa 
para nós mesmos, tampouco poderá fazê-lo a compaixão. A 
confusão essencial antes apontada no que diz respeito ao amor 
erótico decorre do fato de haver sido reduzida a ele toda forma 
de interesse e paixão, abarcando todo o âmbito do não racional 
do qual a graça e o favor deveriam ser afastados como um caso 
à parte. Uma vez destacada a dimensão estritamente humana 
entre as incontáveis manifestações do erótico na Natureza, a 
conclusão schopenhaueriana é a de que a peculiaridade do amor 
humano é, pela mediação da consciência subjetiva, ser passível 
de promover a ilusão de que está em jogo o interesse do amante, 
não o da espécie – nisto, analogamente a Hegel, Schopenhauer 
reconhece uma “astúcia”. Desse modo, o amor natural é paralelo 
ao amor moral, compassivo, que, embora dirigido ao cuidado do 
outro que sofre, fazendo o bem indistintamente sem ver a quem, 
despersonaliza por completo seu objeto, estando ontologicamente 
fundado, porém, não no mundo profano, mas, sim, no “divino”. 
Desconsiderada a racionalização posterior, o mestre principal do 
amor moral foi Agostinho, referência constante até mesmo junto 
a pensadores ateus, mas também nesse caso Schopenhauer atinge 
a síntese perfeita de uma compaixão enraizada na experiência 
vital, intuitiva e imediata do homem, não em um mandamento 
divino ou princípio da razão.

Tanto o amor erótico quanto o amor compassivo supõem 
uma unidade entre diferentes que, pelo amor, se identificam. 
O desejo dessa unidade e comunhão, por sua vez, remete, no 
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primeiro caso, à ordem natural, e, no segundo, à ordem moral, 
uma e outra remissíveis também a alguma ordem divina soberana 
que persiste no contexto do pensamento ateu na medida em que 
não se trata de algo que se funde na singularidade do indivíduo, 
mas que, pelo contrário, independe dela. Quanto ao amor de 
amizade, este se distingue enquanto amor entre iguais, seja na 
condição de vida, seja no querer. Embora seja, entre as três, a 
forma mais particularizada de amar, seu sentido último é o social 
e o político, como Aristóteles já antecipara de modo completo 
e suficiente. Sobre a amizade se pode dizer que não impera lei 
alguma, sequer algum princípio ou fundamento, mas ainda 
assim é logo assimilada como virtude política, carregando em si 
a marca da impessoalidade enquanto algo de valor público. Por 
mais que a amizade seja um elemento constitutivo e necessário 
de toda relação amorosa, seu estado puro, uma vez isolado de 
interesses pessoais, é algo de genérico no sentido de que nada 
nos pode dizer da amizade deste por aquele sem que caiamos em 
interesses menores que dizem respeito muito mais ao erótico 
do que à amizade ela mesma, pois é o erótico que individualiza 
as qualidades amáveis de seus objetos, reais ou imaginárias; a 
amizade por ela mesma é um simples fato, um reconhecimento 
da igualdade pela qual indivíduos já se veem unidos. 

Do mesmo modo que a compaixão fora assimilada pela 
mística religiosa e a erótica pela Biologia, a amizade viria a ser 
formalizada no princípio político da fraternidade. É contra o 
aburguesamento da amizade sob o título de fraternidade que 
se insurge Nietzsche na tentativa de livrá-la do nivelamento dos 
indivíduos na condição de cidadãos, defendendo uma concepção 
de amizade como reconhecimento entre indivíduos excepcionais, 
não entre cidadãos comuns unidos pela formalidade de uma 
igualdade de direitos e deveres civis. A philia política, hoje, é 
mera dessacralização da ágape proposta à comunidade cristã no 
contexto de substituição da Religião pelo Direito, assim como 
a philia comum se vê encerrada nas malhas de um erotismo 
ao mesmo tempo pulsante e recalcado no comércio da beleza 
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e do entretenimento. Já o amor como graça, dom e favor, que 
propositadamente desvinculo da noção de caridade que remete 
à mesma origem etimológica, nada tem a ver com eros, philia e 
ágape, mostrando-nos o caminho mais justo a seguir ao se buscar 
a essência do amor humano. O amor como graça, entendido de 
modo não teológico e amoral, é aquele que suponho permitir 
uma compreensão adequada de como, no mundo humano, (1) 
se pode dar uma reorientação do instinto erótico, não como 
supressão do prazer ou purificação de seus objetos, mas res-
significando a própria experiência do prazer e da geração; de 
como (2) o caráter justo e benevolente para com os outros seres 
em geral pode se enraizar e mais autenticamente se enraíza 
no bem querido a um outro em particular como reflexo seu; 
de como, por fim, (3) a igualdade, união e identificação alme-
jadas no amor podem orientar à superação do desejo de posse 
(necessidade) pelo desejo de futuro (possibilidade), oferecendo 
assim a devida clareza sobre o sentido também mais autêntico 
de se amar em liberdade. Com isso, se abre a perspectiva de se 
poder pensar, sentir e viver o amor independente de todo e 
qualquer modelo, em absoluto respeito à essência em virtude 
da qual se o honrou como deus.



432

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

A BÍBLIA. Tradução ecumênica. São Paulo: Loyola; Paulinas, 1996.
ADORNO, T. W. Educação após Auschwitz. In: ADORNO, T. W. 
Educação e emancipação. Trad. Wolfgang Leo Maar. São Paulo: Paz e 
Terra, 1995. p. 119-138. 
ADORNO, T. W.; HORKHEIMER, M. Dialética do esclarecimento: frag-
mentos filosóficos. Trad. Guido Antonio de Almeida. Rio de Janeiro: 
J. Zahar, 1997. 
ADVERSE, H. O que é “ontologia do presente”? Nuntius antiquus: 
Revista de Estudos Antigos e Medievais – Publicação do Núcleo de 
Estudos Antigos e Medievais da Universidade Federal de Minas 
Gerais (NEAM-UFMG). Belo Horizonte, v. VI, p. 129-152, dez. 2010. 
AGOSTINHO, Sto. Confissões. Trad. J. Oliveira Santos e A. Ambrósio 
de Pina. São Paulo: Nova Cultural, 1996. (Coleção Os Pensadores). 
AGUIAR, O. A. A amizade como amor mundi em Hannah Arendt. O 
que nos faz pensar – Cadernos do Departamento de Filosofia da PUC-
Rio. Rio de Janeiro, n. 28, p. 131-144, dez. 2010. 
APULEIO. The golden ass: being the metamorphoses of Lucius 
Apuleius. Edição bilíngue latim-inglês. Trad. para o inglês por W. 
Adlington; rev. S. Gaselle. Londres: W. Heinemann; Nova Iorque: G. 
P. Putnam’s Sons, 1922. (The Loeb Classical Library). 
ARENDT, H. A condição humana. Trad. Roberto Raposo. Rio de 
Janeiro: Forense Universitária, 2005. 
ARISTÓTELES. The “art” of rhetoric. Edição bilíngue grego-inglês. 
Trad. para o inglês por John Henry Freese. Londres: W. Heinemann, 
1926. (The Loeb Classical Library). 
ARISTÓTELES. Problems II (books XXII-XXXVIII); Rhetorica ad 
Alexandrum. Edição bilíngue grego-inglês. Trad. para o inglês por 



HISTÓRIA FILOSÓFICA DO AMOR | REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

433

W. S. Hett e H. Rackham. Londres: W. Heinemann; Cambridge: 
Harvard University Press, 1957. (The Loeb Classical Library). 
ARISTÓTELES. Posterior analytics (Analytica posteriora). Trad. G. 
R. G. Mure. In: McKEON, R. (Ed.). The basic works of Aristotle. New 
York: Modern Library, 2001a. p. 108-186. 
ARISTÓTELES. On generation and corruption (De generatione et 
corruptione). Trad. Harold H. Joachim. In: McKEON, R. (Ed.). The 
basic works of Aristotle. New York: Modern Library, 2001b. p. 467-531. 
ARISTÓTELES. Metafísica. Vol. II: texto grego com tradução ao 
lado. Edição bilíngue grego-português. Trad. para o italiano por 
Giovanni Reale; Trad. do italiano para o português por Marcelo 
Perine. São Paulo: Loyola, 2002. 
BADIOU, A.; TRUONG, N. Éloge de l’amour. Paris: Flammarion, 2011. 
BANDEIRA, M. Poesia e prosa completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1996.
BECKETT, S. Pra frente o pior. In: BECKETT, S. Companhia e outros 
textos. Trad. Ana Helena Souza. São Paulo: Globo, 2012. p. 65-87.
BOEHNER, P.; GILSON, E. História da filosofia cristã: desde as origens 
até Nicolau de Cusa. 11. ed. Petrópolis: Vozes, 2008. 
BORGES, M. de L. Uma tipologia do amor na filosofia kantiana. 
Studia kantiana – Revista da Sociedade Kant Brasileira, São Paulo, v. 
2, n. 1, set. 2000, p. 19-34. 
BORGES, P. A. E. O desejo e a experiência do Uno em Plotino. 
Philosophica – Publicação do Centro de Filosofia da Universidade de 
Lisboa, Lisboa. n. 26, p. 175-214, 2005.
BORNHEIM, G. A. Sartre: metafísica e existencialismo. São Paulo: 
Perspectiva, 1984. (Coleção Debates – Filosofia). 
BRUM, J. T. O pessimismo e suas vontades: Schopenhauer e Nietzsche. 
Rio de Janeiro: Rocco, 1998. 
BULFINCH, T. O livro de ouro da mitologia: histórias de deuses e heróis. 
Rio de Janeiro: Ediouro, 2001. Título original: The age of fable. 
CALDERÓN DE LA BARCA, P. La hija del aire. Buenos Aires: Losada, 2004. 
CAMUS, A. La peste. [S.l.]: Gallimard, 2005. (Collection Folio). 
CASANOVA, M. A. O instante extraordinário: vida, história e valor na obra 
de Friedrich Nietzsche. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2003. 



HISTÓRIA FILOSÓFICA DO AMOR | REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

434

CASERTANO, G. O prazer, a morte e o amor nas doutrinas dos pré-socrá-
ticos. São Paulo: Annablume Clássica, 2012. 
CHAUÍ, M. de S. Espinosa: uma filosofia da liberdade. 2. ed. São 
Paulo: Moderna, 2006.
COMMELIN, P. Mitologia grega e romana. Rio de Janeiro: Ediouro, [s.d.].
COX, G. Compreender Sartre. 3. ed. Petrópolis: Vozes, 2011. Título 
original: Sartre: a guide for the perplexed.
DESCARTES, R. As paixões da alma. Trad. Enrico Corvisieri. São 
Paulo: Nova Cultural, 2000a. p. 101-232. (Coleção Os Pensadores). 
DESCARTES, R. Meditações. Trad. Enrico Corvisieri. São Paulo: Nova 
Cultural, 2000b. p. 233-334. (Coleção Os Pensadores).
DOSTOIÉVSKI, F. Os demônios. Trad. Paulo Bezerra. 4. ed. São Paulo: 
Editora 34, 2011. (Coleção Leste). 
ECKHART, Mestre. Sermões alemães: 1-60. Trad. Enio Giachini. 
Petrópolis: Vozes, 2006.
EURÍPIDES. Ifigênia em Áulis; As fenícias; As bacantes. Trad. Mário da 
Gama Cury. 3. ed. Rio de Janeiro: J. Zahar, 2000. 
ESPINOSA, B. de. Ética (demonstrada à maneira dos geômetras). Trad. 
Joaquim de Carvalho, Joaquim Ferreira Gomes e Antônio Simões. São 
Paulo: Nova Cultural, 2000. p. 141-436. (Coleção Os Pensadores). 
EZCURDIA, J. Imanência e amor na filosofia de Espinosa. Cadernos 
espinosanos: estudos sobre o século XVII – Departamento de 
Filosofia da FFLCH-USP, São Paulo, n. XIX, p. 11-46, jul.-dez. 2008. 
FEUERBACH, L. A essência do cristianismo. Trad. José da Silva 
Brandão. Petrópolis: Vozes, 2007. 
FRANCO, I. Eros platônico e moderno. O que nos faz pensar – Caderno 
do Departamento de Filosofia da PUC-Rio, Rio de Janeiro, n. 1, p. 
15-28, jun. 1989. 
FRANCO, I. O sopro do amor: um comentário ao discurso de Fedro no 
Banquete de Platão. Rio de Janeiro: Palimpsesto, 2006.
FRANCO, I. Uma hipótese sobre o Banquete de Platão. Ethica – 
Cadernos Acadêmicos do Programa de Pós-Graduação em Filosofia 
da Universidade Gama Filho, Rio de Janeiro, v. 15, n. 1, p. 59-74, 
jan.-jun. 2008. 



HISTÓRIA FILOSÓFICA DO AMOR | REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

435

FREUD, S. O mal-estar na civilização. Trad. Paulo César de Souza. São 
Paulo: Penguin Classics; Companhia das Letras, 2012.
GARCÍA MÁRQUEZ, G. Cien años de soledad. Barcelona: Plaza & Janés, 2002. 
GOETHE, J. W. Os sofrimentos do jovem Werther. Trad. Leonardo César 
Lack. São Paulo: Nova Alexandria, 1999. 
GOETHE, J. W. Fausto: uma tragédia. Trad. Jenny Klabin Segall. 
Apres. Coment. e notas Marcus Vinicius Mazzari. ed. bolso. São 
Paulo: 34, 2011. 2 v. 
GILSON, E. O espírito da filosofia medieval. São Paulo: M. Fontes, 2006. 
GUYER, P. Kant, Immanuel (1724-1804). In: CRAIG, E. (Ed.). Routledge 
encyclopedia of Philosophy. Londres: Routledge, 1998. 1 CD-ROM.
HABERMAS, J. O discurso filosófico da modernidade: doze lições. Trad. 
Luiz Sérgio Repa e Rodnei Nascimento. São Paulo: M. Fontes, 2002. 
HEGEL, G. W. F. Fenomenologia do Espírito: parte II. Trad. Paulo 
Meneses. Petrópolis: Vozes, 1993. 
HEGEL, G. W. F. Filosofia da história. Trad. Maria Rodrigues e Hans 
Harden. Brasília: UnB, 1995. 
HEIDEGGER, M. Para discussão da serenidade: de uma conversa 
sobre o pensamento, que teve lugar num caminho de campo. In: 
HEIDEGGER, M. Serenidade. Trad. Maria Madalena Andrade e Olga 
Santos. Lisboa: Instituto Piaget, [s.d.]. p. 29-69. 
HEIDEGGER, M. Que é isto – a Filosofia? In: HEIDEGGER, M. 
Conferências e escritos filosóficos. Trad. Ernildo Stein. São Paulo: Nova 
Cultural, 2000. p. 21-40. (Coleção Os Pensadores).
HEIDEGGER, M. La pobreza. Apres. Philippe Lacoue-Labarthe. Trad. 
Irene Agoff. Edição bilíngue alemão-espanhol. Buenos Aires: 
Amorrortu, 2006.
HEIDEGGER, M. Sobre o humanismo. In: HEIDEGGER, M. Marcas 
do caminho. Trad. Enio Paulo Giachini e Ernildo Stein, rev. Marco 
Antônio Casanova. Petrópolis: Vozes, 2008a. p. 326-376. 
HEIDEGGER, M. Sobre a questão do ser. In: HEIDEGGER, M. Marcas 
do caminho. Trad. Enio Paulo Giachini e Ernildo Stein, rev. Marco 
Antônio Casanova. Petrópolis: Vozes, 2008b. p. 396-435.
HEIDEGGER, M. Meditação. Trad. Marco Antônio Casanova. 
Petrópolis: Vozes, 2010.



HISTÓRIA FILOSÓFICA DO AMOR | REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

436

HERZOG, W. Conquista do inútil. São Paulo: M. Fontes, 2013. 
HESÍODO. The poems and fragments. Trad. para o inglês por A. W. 
Mair. Oxford: Clarendon Press, 1908.
HOMERO. Illíada. Edição bilíngue grego-português. Trad. Haroldo 
de Campos. 4. ed. São Paulo: Arx, 2003. 2 v.
JUNG, C. G. Sobre o amor. Trad. Inês Antonia Lohbauer. Seleção e 
edição de Marianne Schiess. Aparecida (SP): Ideias & Letras, 2005. 
KAFKA, F. Um artista da fome e A construção. Trad. Modesto Carone. 
São Paulo: Companhia das Letras, 2010. 
KANT, I. A religião dentro dos limites da simples razão. Primeira 
parte da doutrina filosófica da religião: da inerência do mau prin-
cípio ao lado do bom ou sobre o mal radical na natureza humana. 
In: KANT, I. Crítica da razão pura e outros textos filosóficos. São Paulo: 
Abril Cultural, 1974. p. 365-389. (Coleção Os Pensadores).
KANT, I. Resposta à pergunta: Que é “Esclarecimento”? 
(“Aufklärung”). Trad. Floriano de Sousa Fernandes. In: KANT, I. 
Textos seletos. Ed. bilíngue alemão-português. Petrópolis: Vozes, 
1985. p. 100-117.
KANT, I. Crítica da razão pura. Trad. Manuela Pinto dos Santos e 
Alexandre Fradique Morujão. 5. ed. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 2001. 
KANT, I. Fundamentação da metafísica dos costumes. Trad. Paulo 
Quintela. Lisboa: Edições 70, 2007. 
KANT, I. Crítica da faculdade do juízo. Trad. Valerio Rohden e António 
Marques. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2008.
KIERKEGAARD, S. A. Diário de um sedutor; Temor e tremor; O desespero 
humano. Trad. Carlos Grifo, Maria José Marinho, Adolfo Casais 
Monteiro. São Paulo: Abril Cultural, 1979. (Coleção Os Pensadores). 
KIERKEGAARD, S. A. O conceito de angústia: uma simples reflexão 
psicológico-demonstrativa direcionada ao problema dogmático 
do pecado hereditário. Trad. Álvaro L. M. Valls. Petrópolis: Vozes; 
Bragança Paulista: Edusf, 2013. 
KIRK, G. S.; RAVEN, J. E.; SCHOFIELD, M. Os filósofos pré-socráticos: 
história crítica com seleção de textos. Trad. Carlos Alberto Louro 
Fonseca. 4. ed. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1994. 
KUNDERA, M. A insustentável leveza do ser. Rio de Janeiro: Record, 1995. 



HISTÓRIA FILOSÓFICA DO AMOR | REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

437

LANCELIN, A.; LEMONNIER, M. Os filósofos e o amor: de Sócrates a 
Simone de Beauvoir. Rio de Janeiro: Agir, 2009.
LEJARRAGA, A. L. Reflexões sobre a distinção entre amor e 
sexualidade na primeira tópica freudiana. Physis: Revista de 
Saúde Coletiva – Publicação do Instituto de Medicina Social da 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (IMS-UERJ), Rio de 
Janeiro, 2002. v. 12, n. 1, p. 141-163, jan.-jun. 2012. 
LOCKE, J. Segundo tratado sobre o governo: ensaio relativo à verdadeira 
origem, extensão e objetivo do governo civil. Trad. E. Jacy Monteiro. 
São Paulo: Abril Cultural, 1978. p. 31-131. (Coleção Os Pensadores). 
LUDUEÑA, E. Introducción. In: PLATÓN. Banquete. Trad. Ezequiel 
Ludueña. Buenos Aires: Colihue, 2015. p. III-CXXXIV. 
LUDZ, U. (Org.). Hannah Arendt-Martin Heidegger: correspondência 
1925/1975. Trad. Marco Antonio Casa Nova. Rio de Janeiro: Relume 
Dumará, 2001. 
MACHADO, R. O nascimento do trágico: de Schiller a Nietzsche. Rio de 
Janeiro: J. Zahar, 2006. 
MORAES, D. Liberdade e negação da vontade: análise do ser-livre 
como representação e na angústia. 2011. 275 f. Tese (Doutorado em 
Filosofia) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Centro 
de Ciências Humanas, Letras e Artes. Programa Integrado de 
Doutorado em Filosofia UFPB-UFPE-UFRN, Natal, 2011.
MORAES, D. O dualismo kantiano e sua crítica por Schopenhauer: 
considerações acerca do caráter analógico da filosofia prática e 
suas limitações. Princípios – Revista de Filosofia. Natal, v. 20, n. 33, 
p. 411-447, jan.-jun. 2013.
MORAES, D. A pertença do sentido originário do amor ao horizonte 
central do pensamento de Martin Heidegger. Trans/Form/Ação: 
Revista de Filosofia - UNESP. Marília, v. 41, n. 2, p. 137-156, abr.-jun. 
2018.
NICOLAU DE CUSA. A douta ignorância. Trad. Reinholdo Aloysio 
Ullmann. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2002. 
NIETZSCHE, F. W. O nascimento da tragédia ou helenismo e pessi-
mismo. Trad. J. Guinsburg. São Paulo: Companhia das Letras, 1992. 
NIETZSCHE, F. W. Além do bem e do mal: prelúdio a uma filosofia 
do futuro. Trad. Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das 
Letras, 1996. 



HISTÓRIA FILOSÓFICA DO AMOR | REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

438

NIETZSCHE, F. W. Assim falou Zaratustra: um livro para todos e 
para ninguém. Trad. Mário da Silva. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 1998. 
NIETZSCHE, F. W. Genealogia da moral: uma polêmica. Trad. Paulo 
César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 1999.
NIETZSCHE, F. W. Crepúsculo dos ídolos: ou como filosofar com o 
martelo. Trad. Marco Antonio Casa Nova. Rio de Janeiro: Relume 
Dumará, 2000. (Coleção Conexões). 
NIETZSCHE, F. W. A gaia ciência. Trad. Paulo César de Souza. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2001.
NIETZSCHE, F. W. Aurora: reflexões sobre os preconceitos morais. 
Trad. Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 2004.
NIETZSCHE, F. W. A visão dionisíaca do mundo e outros textos de juven-
tude. Trad. Marcos Sinésio Pereira Fernandes e Maria Cristina dos 
Santos de Souza. São Paulo: M. Fontes, 2005. (Coleção Tópicos). 
NIETZSCHE, F. W. Humano, demasiado humano: um livro para espíri-
tos livres. Trad. Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2006. (Companhia de Bolso). 
NIETZSCHE, F. W. 100 aforismos sobre o amor e a morte. Trad. Paulo César 
de Souza. São Paulo: Penguin Classics; Companhia das Letras, 2012,
NUSSBAUM, M. C. Love. In: CRAIG, E. (Ed.). Routledge encyclopedia of 
Philosophy. Londres: Routledge, 1998. 1 CD-ROM.
NUSSBAUM, M. C. A república de Platão: a boa sociedade e a defor-
mação do desejo. Tradução de Ana Carolina da C. e Fonseca, Luiz 
Fernando Quintanilha, Lúcia Maria B. Corrêa e Paulina T. Nólibos. 
Porto Alegre: Bestiário, 2004. 
OLTRAMARI, L. C. Amor e conjugalidade na contemporaneidade: 
uma revisão de literatura. Psicologia em estudo – Publicação do 
Departamento de Psicologia da Universidade Estadual de Maringá, 
Maringá, v. 14, n. 4, p. 669-677, out.-dez. 2009. 
OVÍDIO. Metamorphoses: I-VIII. Edição bilíngue latim-inglês. Trad. para 
o inglês por Frank Justus Miller. Cambridge: Harvard University Press; 
Londres: W. Heinemann, 1951. (The Loeb Classical Library). 
PIAZZA, V. L’amour en retrait. In: AGAMBEN, G.; PIAZZA, V. L’ombre 
de l’amour: le concept d’amour chez Heidegger. Paris: Payot & 
Rivages, 2003. p. 61-106. 



HISTÓRIA FILOSÓFICA DO AMOR | REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

439

PLATÃO. Diálogos: Mênon, Banquete, Fedro. Trad. Jorge Paleikat. 4. 
ed. Porto Alegre: Globo, 1960. 
PLATÃO. Diálogos: O banquete, Fédon, Sofista, Político. Trad. José 
Cavalcante de Souza, Jorge Paleikat, João Cruz Costa. São Paulo: 
Abril Cultural, 1983. (Coleção Os Pensadores).
PLATÃO. A república. Trad. Maria Helena da Rocha Pereira. 8. ed. 
Lisboa: C. Gulbenkian, 1996.
PLOTINO. A alma, a beleza e a contemplação. Trad. para o espanhol 
por Ismael Quiles; Trad. do espanhol para o português por Ivan 
Barbosa Rigolin e Consuelo Colinvaux. São Paulo: Associação Palas 
Athena, 1981. 
PLOTINO. Sobre o amor. In: PLOTINO. Tratados das Enéadas: texto 
integral de 12 tratados. Trad. Américo Sommerman. São Paulo: 
Polar, 2002. p. 99-118. 
ROUSSEAU, J.-J. Julie, ou la nouvelle Heloïse: lettres de deux aman[t]
s, habitan[t]s d’une petite ville au pied des Alpes. 3. ed. orig. rev. et 
corr. pelo Ed. Amsterdam: M. M. Rey, 1772. 3 v. 
ROUSSEAU, J.-J. Emílio ou da educação. Trad. Sérgio Milliet. Rio de 
Janeiro: Bertrand, 1992. 
ROUSSEAU, J.-J. Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigual-
dade entre os homens. Trad. Lourdes Santos Machado. São Paulo: 
Nova Cultural, 1997. Vol. II . p. 5-163. (Coleção Os Pensadores). 
RUSSELL, B. Casamento e moral. Trad. Fernando Santos. São Paulo: 
UNESP, 2015. 
SARTRE, J.-P. O ser e o nada: ensaio de ontologia fenomenológica. 
Trad. Paulo Perdigão. 21. ed. Petrópolis: Vozes, 2012. 
SÊNECA, L. A. Ad Lucilium epistulæ Morales: I-LXV. Edição bilín-
gue latim-inglês. Trad. para o inglês por Richard M. Gummere. 
Cambridge: Harvard University Press; Londres: W. Heinemann, 
1979. (The Loeb Classical Library). 
SCHIFFTER, F. Filosofia sentimental: ensaios de lucidez. Rio de 
Janeiro: DIFEL, 2012.
SCHOEPFLIN, M. (Org.). O amor segundo os filósofos. Bauru: EDUSC, 2004.
SCHOPENHAUER, A. Parerga e paralipomena (capítulos V, VIII, XII, XIV). 
Trad. Wolfgang Leo Maar e Maria Lúcia Mello e Oliveira Cacciola. São 
Paulo: Nova Cultural, 1997. p. 237-300. (Coleção Os Pensadores). 



HISTÓRIA FILOSÓFICA DO AMOR | REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

440

SCHOPENHAUER, A. Metafísica do amor / Metafísica da morte. Trad. 
Jair Barboza. São Paulo: M. Fontes, 2000. 
SCHOPENHAUER, A. Sobre o fundamento da moral. Trad. Maria Lúcia 
M. de O. Cacciola. Pref. Alain Roger. Trad. Eduardo Brandão. São 
Paulo: M. Fontes, 2001. 
SCHOPENHAUER, A. Aforismos para a sabedoria de vida. Trad. Jair 
Barboza. São Paulo: M. Fontes, 2009. 
SCHOPENHAUER, A. Vida da espécie / Apêndice ao capítulo 
[Metafísica do amor sexual]. Trad. anot. Dax Moraes. Revista 
Voluntas – Estudos sobre Schopenhauer, Rio de Janeiro, 2013. v. 4, n. 1, 
p. 151-181, jan.-jun. 2013.
SCHUBACK, M. S. C. Heideggerian love. In: BORNEMARK, J; 
SCHUBACK, M. S. C. (Org.) Phenomenology of eros. Huddinge: 
Södertörns Högskola, 2012a. p. 129-152.
SCHUBACK, M. S. C. Vida privativa ou vida lacunar? Uma possí-
vel resposta de Heidegger à fenomenologia da vida de Renaud 
Barbaras. Cadernos espinosanos: estudos sobre o século XVII – 
Departamento de Filosofia da FFLCH-USP. São Paulo, n. XXVII, p. 
71-93, jul.-dez. 2012[b].
SEGAL, J. Fantasia. Rio de Janeiro: Relume Dumará; Ediouro; São 
Paulo: Segmento-Duetto, 2005. (Conceitos da Psicanálise, v. 12).
SÓFOCLES. Teatro. Josefina del Río e José Alemany Bolufer. La Plata: 
Terramar, 2007.
STEUDING, H. Mitología griega y romana. Trad. para o espanhol 
por J. Camón Aznar. 7. ed. Barcelona: Labor, 1953. Título original: 
Griechische und Römische Mythologie. 
SVENDSEN, L. Filosofia do tédio. Rio de Janeiro: J. Zahar, 2006.
TORRES FILHO, R. R. Respondendo à pergunta: quem é a 
Ilustração? Discurso – Publicação do Departamento de Filosofia da 
Universidade de São Paulo, São Paulo, n. 14, p. 101-112, 1983.




