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Pós-romantismo

Apaixonar-se parece ser um processo tão pessoal e espon-
tâneo que talvez soe estranho – e até um tanto ofensivo 
– sugerir que alguma outra coisa (podemos chamá-la de 
sociedade ou cultura) possa desempenhar um papel ocul-
to e importante nos momentos mais íntimos dos nossos 
relacionamentos.

Mas a história da humanidade nos mostra tantas abor-
dagens do amor, tantas suposições de como os casais de-
vem se unir e tantas formas de interpretar os sentimentos 
que talvez devêssemos aceitar, com certa elegância, que, 
na prática, o modo como administramos nossos relacio-
namentos se deve muito ao que acontece fora do quarto. 
Nossos amores se desenrolam contra um pano de fundo 
cultural que cria uma forte ideia do que é “normal” no 
amor. Ele sutilmente dita a que devemos dar ênfase emo-
cional, nos ensina o que valorizar, como abordar confli-
tos, com o que nos excitar, quando tolerar e o que tem 
legitimidade para nos irritar. O amor tem uma história 
e somos arrastados por sua correnteza – às vezes sem ter 
como nos defender.

Desde meados do século XVIII, vivemos numa épo-
ca muito peculiar da história do amor que chamamos 
de romantismo. Surgido na Europa como uma ideologia 
na mente de poetas, artistas e filósofos, o romantismo 
conquistou o mundo e hoje tem o poder silencioso de 
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determinar como o filho de um lojista em Yokohama vai 
se comportar num primeiro encontro, qual o final de um 
filme que uma roteirista de Hollywood vai escrever ou 
quando uma mulher de meia-idade de Buenos Aires deci-
dirá dar o fora no marido funcionário público com quem 
está casada há vinte anos.

Nenhum relacionamento segue à risca o modelo român-
tico, mas, ainda assim, seus contornos gerais costumam 
estar presentes e podem ser resumidos da seguinte maneira:

• O romantismo coloca uma profunda esperança no 
casamento. Ele nos diz que um casamento duradouro 
pode provocar o mesmo entusiasmo de um caso de 
amor. Espera-se que aquele sentimento de amor que 
costumamos conhecer no começo do relacionamento 
dure a vida inteira. O romantismo pegou o casamento 
(visto até então como uma união prática e emocional-
mente comedida) e o fundiu com uma história apai-
xonada de amor para criar uma proposta singular: o 
casamento apaixonado e vitalício.

• Ao mesmo tempo, o romantismo uniu amor e sexo. 
Antes, todos tinham em mente que podiam ter rela-
ções sexuais sem amor e que era possível amar uma 
pessoa sem ter relações sexuais extraordinárias com 
ela. O romantismo elevou o sexo à posição de su-
prema expressão do amor. O sexo frequente e mu-
tuamente satisfatório passou a ser o carro-chefe da 
saúde de qualquer relacionamento. Talvez sem que-
rer, o romantismo transformou o sexo infrequente e 
o adultério em verdadeiras catástrofes.
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• O romantismo propõe que o verdadeiro amor deve 
significar o fim de toda a solidão. Ele traz a pro-
messa de que o parceiro certo nos compreende por 
completo, talvez sem precisar falar conosco, intuin-
do nossa alma. (Os românticos davam um especial 
valor à ideia de que o parceiro vai nos entender sem 
palavras...)

• O romantismo acredita que a escolha de um parcei-
ro deve ser guiada pelo sentimento, não por conside-
rações práticas. Durante a maior parte da história, 
as pessoas tiveram relacionamentos e se casaram 
por razões lógicas e pragmáticas: porque a terra dela 
era vizinha à minha, a família dele era de prósperos 
mercadores de cereais, o pai dela era o magistrado 
da cidade, havia um castelo a manter ou os pais dos 
noivos professavam os mesmos valores de um texto 
sagrado. E esses casamentos “sensatos” causaram 
solidão, infidelidade e dureza no coração. Para o ro-
mantismo, o casamento racional não tinha nada de 
razoável. Por isso, o que o substituiu – o casamento 
por sentimento – foi praticamente poupado da ne-
cessidade de se explicar. O que importa é que duas 
pessoas o desejam loucamente, são atraídas uma 
pela outra por um instinto avassalador e sabem no 
fundo do coração que estão certas. A era moderna 
se cansou das “razões”, essas catalisadoras do so-
frimento. O prestígio do instinto é o legado de uma 
reação coletiva e traumatizada aos muitos e muitos 
séculos de “razão” insensata.
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• O romantismo manifesta grande desdém pelo dinhei-
ro e pelas necessidades práticas. Hoje em dia, sob a 
influência do romantismo, não gostamos que esses 
elementos sejam levados em consideração quando se 
trata de relacionamentos, principalmente no início. 
Parece frio e nada romântico alguém dizer que sabe 
que está com a pessoa certa porque elas se ajustam 
com perfeição em termos financeiros ou porque con-
cordam em coisas como a etiqueta do uso do banhei-
ro ou a atitude perante a pontualidade. Achamos 
que as pessoas só recorrem a considerações práticas 
quando tudo mais falhou (“Não consegui encontrar 
o amor, tive que me contentar com a conveniência”) 
ou quando são maquiavélicas (dando um golpe do 
baú ou em busca de ascensão social).

• O romantismo acredita que é necessário se deleitar 
com todos os aspectos da pessoa amada. O verdadei-
ro amor seria sinônimo da aceitação completa do ou-
tro. A ideia de que o parceiro (ou você mesmo) talvez 
tenha que mudar é considerada um sinal de que o re-
lacionamento está nas últimas. “Você precisa mudar” 
é o último recurso de um relacionamento.

Esse modelo de amor é uma criação histórica lindíssi-
ma e, muitas vezes, agradável. Os românticos tinham uma 
percepção sem igual de algumas facetas da vida emocio-
nal e eram extremamente talentosos ao exprimir anseios e 
esperanças. Muitos desses sentimentos já existiam antes, 
mas o que os românticos fizeram foi elevá-los, transfor-
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má-los de caprichos passageiros em conceitos sérios, com 
poder de determinar o rumo dos relacionamentos durante 
uma vida inteira.

Neste momento, podemos afirmar categoricamente: o 
romantismo foi um desastre para o amor. Esse movimen-
to intelectual e espiritual teve um impacto devastador so-
bre a vida emocional das pessoas comuns. A salvação do 
amor depende de superarmos uma sucessão de erros do 
romantismo. Nossas vozes culturais mais fortes nos dota-
ram de expectativas erradas e isso teve um alto custo. Elas 
deram destaque a emoções que não nos revelam muito 
sobre como fazer um relacionamento dar certo em vez 
de voltar a atenção a outras, mais construtivas. Somos 
dignos de compaixão. Estamos cercados por uma cultu-
ra que nos oferece um ideal bem-intencionado mas fa-
talmente desvirtuado de como os relacionamentos devem 
ser. Estamos tentando usar um roteiro imprestável para 
uma tarefa muito complicada.

Esse roteiro romântico é, ao mesmo tempo, normati-
vo e delirante. Para um relacionamento ser considerado 
“normal” na era do romantismo, é preciso que vários 
destes requisitos sejam cumpridos:

• Encontrar uma pessoa de extraordinária beleza in-
terior e exterior e, imediatamente, sentir que houve 
atração recíproca.

• Ter relações sexuais extremamente satisfatórias, não 
só no começo, mas para sempre.

• Nunca mais sentir atração por outra pessoa.
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• Compreender um ao outro intuitivamente.

• Não ser necessário que nos ensinem sobre o amor. 
Precisamos de treinamento para nos tornar pilotos 
ou neurocirurgiões, mas não amantes. Aprendemos 
ao longo do caminho, seguindo nossos sentimentos.

• Não ter segredos entre o casal e passar muito tempo 
juntos (o trabalho não deve atrapalhar).

• Formar família sem perder a intensidade sexual ou 
emocional.

• O ser amado precisa ser nossa alma-irmã, nosso me-
lhor amigo, dividir conosco o volante e a criação dos 
filhos, ser nosso contador, administrador doméstico 
e guia espiritual.

Conhecer a história do romantismo deveria nos ofere-
cer algum consolo; afinal, assim podemos ver que mui-
tos dos problemas que enfrentamos nos relacionamentos 
não são resultado de nossa incompetência, de nossa ina-
dequação nem de nossa escolha lamentável de parceiro 
(como, cheios de culpa, normalmente acabamos pensan-
do). A história nos traz uma ideia mais útil: não somos 
os únicos culpados; nossa cultura nos delegou uma ta-
refa dificílima e, ainda por cima, teve a temeridade de 
apresentá-la como fácil.

Parece fundamental questionar sistematicamente as 
suposições da visão romântica do amor – não para des-
truí-lo, mas para salvá-lo. Precisamos estabelecer uma 
teoria pós-romântica dos casais, já que, para fazer um 
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relacionamento durar, temos que ser quase desleais a mui-
tas das emoções românticas que nos levaram a ele. A ideia 
de ser “pós-romântico” não deveria ter qualquer cono-
tação de cinismo, de que a esperança de conseguir um 
relacionamento bem-sucedido chegou ao fim. A atitude 
pós-romântica tem a mesma intenção de construir boas 
relações, mas com uma noção bem diferente de como 
atender a essas expectativas.

Precisamos substituir o modelo romântico por uma 
visão psicologicamente madura do amor que podemos 
chamar de clássica. Essa perspectiva nos leva a considerar 
uma série de coisas pouco familiares mas válidas:

• É normal que amor e sexo nem sempre andem juntos.

• Discutir a questão financeira no começo do relacio-
namento, de maneira direta e séria, não é uma trai-
ção do amor.

• Perceber que o parceiro e nós mesmos temos muitos 
defeitos faz um grande bem ao casal, pois aumenta a 
tolerância e a generosidade.

• Nunca encontraremos tudo numa pessoa só, nem ela 
em nós – não por algum defeito específico, mas pelo 
modo como a própria natureza humana funciona.

• Para nos entendermos, precisamos de um esforço 
imenso e muita sondagem; a intuição não tem o po-
der de nos levar aonde temos que ir.

• Passar duas horas discutindo se as toalhas do ba-
nheiro devem ser penduradas ou podem ser deixadas 
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no chão não é algo trivial nem pouco sério, e há uma 
dignidade especial em debater a lavagem de roupas e 
a divisão do tempo.

Essas considerações – e muitas outras – pertencem a 
um futuro novo e mais esperançoso para o amor.
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Escolha do objeto

Como escolhemos as pessoas por quem nos apaixona-
mos? A resposta romântica é que nosso instinto nos guia 
naturalmente para indivíduos que são afetuosos e bondo-
sos conosco. O amor é um tipo de êxtase que surge quan-
do sentimos que estamos na presença de uma alma boa e 
carinhosa que atenderá a nossas necessidades emocionais, 
compreenderá nossa tristeza e nos tornará mais fortes para 
as duras tarefas da vida. Para encontrar a pessoa amada, 
temos que deixar o instinto nos levar, com o cuidado de 
nunca inibi-lo com análises psicológicas pedantes, intros-
pecção ou considerações de status, riqueza ou linhagem. 
Nossos sentimentos vão nos mostrar com clareza quando 
tivermos encontrado o nosso destino. Na visão de mundo 
romântica, perguntar por que exatamente alguém esco-
lheu um parceiro específico é simplesmente um mal-en-
tendido desnecessário e ofensivo em relação ao amor; o 
amor verdadeiro é um instinto que se instala precisamente 
naqueles que têm capacidade de nos fazer felizes.

A atitude romântica parece amável e calorosa. Seus 
criadores sem dúvida imaginaram que assim dariam fim 
aos relacionamentos infelizes antes promovidos pelos pais 
e pela sociedade. A única dificuldade é que nossa obediên-
cia aos instintos, por sua vez, costuma ser um desastre. A 
ideia de respeitar os sentimentos que certas pessoas des-
pertam em nós em boates, estações de trem, festas e sites 
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na internet não parece nos tornar mais felizes do que o 
casal medieval acorrentado ao matrimônio por duas cor-
tes reais ávidas por preservarem a soberania de uma faixa 
de terra ancestral. O “instinto” não se saiu muito melhor 
do que o “cálculo” para determinar a qualidade de nossas 
histórias de amor.

O romantismo, no entanto, não desistiria tão facilmen-
te da discussão. Ele simplesmente atribuiria nossas dificul-
dades no amor ao fato de não termos procurado direito o 
ingrediente básico do devaneio romântico: a pessoa certa. 
Essa pessoa com certeza ainda está por aí (todo mundo 
tem sua alma gêmea, assegura o romantismo), o proble-
ma é que não conseguimos encontrá-la – ainda. Portanto, 
temos que continuar a busca, com toda a tecnologia e a 
tenacidade necessárias. De repente, depois do processo de 
divórcio e da venda da casa, por fim vamos conseguir.

Mas outra escola de pensamento, influenciada pela 
psicanálise, questiona a noção de que o instinto nos atrai 
invariavelmente àqueles que nos farão felizes. Essa teoria 
insiste que nos apaixonamos não por quem se importa co-
nosco de um jeito ideal, mas por quem se importa conosco 
de um jeito conhecido. O amor na vida adulta surge a par-
tir de um modelo, criado na infância, de como devemos ser 
amados e provavelmente está emaranhado em uma série 
de compulsões problemáticas que, em seus aspectos princi-
pais, minam nossas oportunidades de crescimento.

Podemos acreditar que estamos buscando a felicida-
de no amor, mas na verdade estamos atrás de familia-
ridade. Tentamos recriar em nossos relacionamentos da 
vida adulta os mesmos sentimentos que conhecemos tão 
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bem na infância – e que raramente se limitavam apenas 
a ternura e carinho. O amor que a maioria de nós ex-
perimentou no início da vida se misturava com algumas 
dinâmicas destrutivas: a vontade de ajudar um adulto que 
estava fora de controle, o sentimento de ter sido privado 
do afeto do pai ou da mãe, o medo da raiva de um deles, 
a sensação de não estar seguro o suficiente para transmitir 
seus desejos mais complexos. É muito lógico, portanto, 
que, depois de adultos, acabemos rejeitando candidatos 
não porque sejam errados, mas por serem um pouco cer-
tinhos demais – no sentido de que parecem quase equili-
brados, maduros, compreensivos e confiáveis demais –, 
dado que, em nosso coração, essa correção toda parece 
estranha e imerecida. Corremos atrás de outros, mais esti-
mulantes, não na crença de que a vida com eles será mais 
harmoniosa, mas pela noção inconsciente de que serão 
tranquilizadores e familiares em seus padrões de frustra-
ção. A psicanálise chama de “escolha do objeto” o pro-
cesso de identificar parceiros e recomenda que tentemos 
entender os fatores semiconscientes que governam nossa 
atração para interromper os padrões nocivos que podem 
ter algum papel nesse processo. Nossos instintos – nossas 
fortes tendências de atração e repulsa – são o resultado 
de experiências complicadas que vivemos quando éramos 
pequenos demais para entendê-las e que permanecem na 
antecâmara da mente.

A psicanálise não sugere que tudo que diz respeito às 
nossas atrações esteja deformado. Podemos ter aspirações 
legítimas por qualidades positivas: inteligência, charme, 
generosidade... Mas também podemos estar fadados a sen-
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tir atração por tendências mais problemáticas: alguém que 
está sempre ausente, que nos trata com certo desdém, 
que precisa estar cercado de amigos o tempo todo ou que 
não consegue controlar as próprias finanças. Por mais pa-
radoxal que pareça, simplesmente não seremos capazes 
de nos apaixonar nem sentir afeição por alguém que não 
apresente comportamentos problemáticos. 

Por outro lado, podemos ter sido traumatizados por 
uma figura parental a ponto de não conseguirmos nos 
aproximar de nenhum parceiro que tenha alguma qua-
lidade em comum com ela, mesmo que não tenha nada 
a ver com seu lado negativo. No amor, podemos ser rigi-
damente intolerantes com pessoas inteligentes, pontuais 
ou interessadas em ciência – apenas porque essas são as 
características de alguém que nos causou muitas dificul-
dades durante a infância.

Para escolher nossos parceiros com sabedoria, precisa-
mos descobrir como nossas compulsões ao sofrimento ou 
as formas que encontramos para fugir do trauma podem 
determinar nossos sentimentos de atração. Uma boa ideia 
para começar é nos perguntarmos (talvez na companhia 
de uma folha de papel, uma caneta e uma tarde livre) que 
tipo de pessoa nos irrita. A repulsa e o nojo são um ótimo 
ponto de partida porque podemos admitir com facilidade 
que algumas das características que nos causam arrepios 
não são objetivamente negativas, mas mesmo assim nos 
parecem especialmente irritantes. Por exemplo, podemos 
sentir que quem faz perguntas pessoais demais ou é muito 
afetuoso e confiável parece assustador e chato. E, enquan-
to isso, podemos também reconhecer que certo grau de 
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crueldade ou distância está na lista esquisita das coisas 
que parecem genuinamente necessárias para nos apaixo-
narmos por alguém.

Aqui pode ser complicado evitar a autocensura, só que 
a questão não é nos apresentarmos como pessoas previ-
síveis, mas conhecer as peculiaridades da nossa psique. 
É provável que acabemos descobrindo que alguns atri-
butos muito bons estão sendo excluídos por nosso filtro 
do amor: pessoas eloquentes, inteligentes, confiáveis e 
sempre alegres podem disparar nossos alarmes. Devemos 
parar por um instante e tentar desvendar de onde nossas 
aversões vêm, quais aspectos de nosso passado tornaram 
tão difícil aceitar certos tipos de nutrição emocional. Sem-
pre que reconhecemos um fator negativo, descobrimos 
uma importante associação na mente: lançamos luz sobre 
uma impossibilidade de amor baseada em associações do 
passado projetadas no presente.

Outra forma de chegar às associações que estão à es-
preita nos recônditos do nosso cérebro é terminar frases 
que nos convidam a reagir a traços que podem nos causar 
encanto ou repulsa. Vemos nossa reação com mais cla-
reza quando escrevemos sem pensar demais na resposta, 
para flagrar o inconsciente em ação. Por exemplo, pode-
mos anotar a primeira coisa que nos vem à mente quando 
lemos o seguinte:

Se eu disser ao meu parceiro quanto preciso dele, 
ele vai...
Quando alguém me diz que precisa muito de 
mim, eu...
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Se alguém não aguenta a situação, eu...
Quando alguém me diz para eu me acalmar, eu...
Se eu fosse falar francamente sobre minhas 
ansiedades...
Se meu parceiro me dissesse para eu não me 
preocupar, eu...
Quando alguém me culpa injustamente por 
alguma coisa, eu...

A descrição franca das nossas reações é um recurso va-
lioso. Elas revelam as suposições subjacentes que cons-
truímos sobre como o amor deve ser. E assim podemos 
começar a ter uma imagem mais clara de que o que pro-
curamos no outro talvez não seja um guia muito bom 
para a felicidade pessoal ou mútua.

Ao examinarmos nossa história emocional, vemos que 
não podemos nos sentir atraídos por qualquer um. Quan-
do conhecemos o passado, passamos a ver nossas asso-
ciações mais antigas como realmente são: generalizações 
totalmente compreensíveis criadas com base em apenas 
um ou dois exemplos muito impressionantes. Sem querer, 
transformamos algumas associações pontuais em regras 
estritas para os relacionamentos.

Mesmo que não consigamos mudar radicalmente nos-
so padrão, é útil saber que de certa forma estamos presos 
a ele. Assim, talvez tenhamos mais cuidado quando nos 
sentirmos inundados pela convicção de que encontramos 
a pessoa certa depois de alguns minutos de papo num bar. 
Em última análise, estaremos em condições de nos liber-
tar para amar pessoas diferentes de nosso “tipo” inicial, 
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porque descobrimos que as qualidades de que gostamos e 
aquelas que tanto tememos existem em constelações dife-
rentes das que encontramos no passado, nas pessoas que 
nos ensinaram o que era afeição durante a infância.
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