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O amor está longe de ser 
a solução para o fim do so
frimento humano. Pelo me
nos aquele amor romântico 
de filmes e novelas. 

Quem defende essa ideia 
é o filósofo Simon May, pro
fessor do King's College, em 
Londres, e autor de "Amor -
Uma História", lançado aqui 
no fim do ano passado. 

Para ele, o sentimento es
tá supervalorizado: ocupou 
o espaço deixado pela reli
gião e se tornou o novo deus 
do Ocidente. 

"Somos todos fanáticos. 
Exigimos que nosso senti
mento seja eterno e incondi
cional e camuflamos sua na
tureza condicional e efême
ra. É a mais nova tentativa 
humana de roubar um poder 
divino", disse, em entrevista 
à Folha (leia mais à pág. 4). 

De acordo com o filósofo, 
a religião do amor incondi
cional é reforçada pela cul
tura. Ele cita filmes em que 
um dos personagens não 
quer saber de namorar e só 
pensa na carreira. No final, 
ele sempre descobre que 
sem uma paixão sua vida 
não será completa. 

Tanta pressão em cima de 
um sentimento frágil e hu
mano, para o autor, termina 
em frustração coletiva. "Na
da humano é verdadeira
mente incondicional, eter
no e completamente bom. 
Essa é uma forma de amor 
que só Deus pode ter. Esse 
entendimento gera expecta
tivas altas, que relaciona
mentos cotidianos não são 
capazes de suprir." 

O mesmo defende o filó
sofo alemão Richard David 
Precht, autor de "Amor - Um 
Sentimento Desordenado". 

"O papel de nos aceitar por 
inteiro, com todos os nossos 
defeitos e limitações, cabia 
a Deus. Hoje buscamos al
guém que possa cumprir es
sa função e ainda dormir co
nosco. É realmente pedir de
mais", diz. 

ROMANTISMO 
No livro, Simon May tra

ça um histórico das diferen
tes concepções de amor ao 
longo da história e atribui ao 
romantismo do século 19 a 
culpa pela supervalorização 
do sentimento. 

Segundo ele, desde então, 
enquanto a sociedade mu
dou, a idealização do senti
mento continua como no 
passado. Inovações como a 
liberação sexual, a pílula e 
a luta pelos direitos dos gays 
só possibilitaram que mais 
pessoas passassem a perse
guir o amor ideal ao incluir 

homossexuais e divorciados 
no jogo. 

A psicanalista Regina Na
varro Lins também pesqui
sou a história do sentimen
to, mas chegou a uma con
clusão diferente. "O amor ro
mântico está com os dias 
contados. Domina filmes e 
novelas, mas está saindo de 
cena na vida real", afirma 
ela, que em 2012 publicou 
"0 Livro do Amor", obra em 
dois volumes. 

Para a psicanalista, o fu
turo aponta para o "polia-
mor" e para formas menos 
convencionais que o casa
mento. "As pessoas estão 
mais individualistas, bus
cam sua própria satisfação. 
Isso irrita os conservadores, 
mas aumenta as chances de 
cada um ser feliz", diz. 

Navarro Lins, no entanto, 
concorda com Simon May ao 
considerar o amor românti

co irreal. "Você conhece uma 
pessoa, atribui a ela caracte
rísticas que ela não possui e 
passa a vida infernizando a 
criatura, querendo que ela 
seja como você imaginou", 
diz a psicanalista. 

A troca de exigências ge
ra um "rancor matrimonial", 
uma sensação de que o par
ceiro nos enganou ao não 
cumprir nossas expectativas. 

Simon May não acredita 
que a solução seja dar me
nos importância ao senti
mento, mas rever os concei
tos. "Precisamos mudar nos
sas expectativas, não redu
zi-las. É preciso abandonar 
a ideia de que amor implica 
em intimidade incondicio
nal, benevolência e altruís
mo. Para mim, amor é algo 
completamente condicio
nal. Ele só existe enquanto 
a outra pessoa parece dar 
sentido à nossa existência." 
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'Falta de amor não é o maior 
problema das grandes cidades' 
Viver dignamente traz mais alegria que a busca pelo par ideal, diz filósofo 
C O L A B O R A Ç Ã O PARA A FOLHA 

Depois de publicar "Amor 
- Uma História", o filósofo Si
mon May, professor do King's 
College, em Londres, prepa
ra seu próximo livro: "Love -
A Phenomenology" (amor, 
uma fenomenologia). May é 
conhecido fora do Brasil pe
la obra "Thinking Aloud" 
(pensando em voz alta, 2009), 
que, na época, foi escolhida 
como um dos livros do ano 
pelo jornal "Financial Ti
mes". Em entrevista à Folha, 
ele fala como a filosofia pode 
dar respostas sobre o amor. 

Folha - São Paulo está cheia 
de cartazes pedindo "mais 
amor". Essas manifestações 
tem a ver com a sua tese sobre 
o amor enquanto religião? 

Simon May - Sim, isso tem 
a ver com enxergar o amor 
como a solução para todos 
os problemas. Uma cidade 
como São Paulo deve ter 
problemas bem maiores que 
a falta de amor, mas hoje as 

pessoas subestimam o poder 
das questões sociais como 
componentes da felicidade. 
Viver em paz, com emprego 
e dignidade, provavelmente 
traz mais alegria duradoura 
que o amor. 

Se o amor é uma religião, co
mo você explica o troca-troca 
de parceiros? Crentes não tro
cam de igreja muitas vezes. 

Trocar muito de parceiro 
não contradiz a tese de que o 
amor é uma religião. Um dos 
motivos para tanta troca é 
que estamos tentando encon
trar o par perfeito, a pessoa 
que irá preencher a ânsia por 
um amor incondicional, eter
no. Como a ideia toda é im
possível, trocamos de par a 
vida inteira. Quando os rela
cionamentos terminam, em 
vez de culpar o modelo, cul
pamos a outra pessoa. 

Você escreve que tudo mudou 
no último século, menos a vi
são sobre o amor. O sentimen
to não é mais valorizado hoje? 

O amor fica cada vez mais 
valorizado à medida que a so
ciedade se torna mais indivi
dualista e outras formas de 
pertencimento no mundo de
clinam. O que não mudou é a 
tentativa de comparar o amor 
humano ao amor divino. Isso 
gera pensamentos do tipo "se 
você me amasse incondicio
nalmente, não faria x e y". 

Existe um modelo de amor 
mais saudável? 

O amor é a paixão que sen
timos por aqueles que susci
tam em nós a esperança de 
uma fundamentação indes
trutível para a nossa vida. É 
uma necessidade de raízes, 
de encontrar um sentido pa
ra nossa própria existência. 
Poucas pessoas podem nos 
dar essa segurança, e é por 
isso que o amor é tão raro. 

A solução é compreender 
o sentimento do modo cor
reto e, assim, não ficar tão 
arrasado quando o amor se 
mostrar destrutivo ou não 
correspondido. Também é 

preciso buscar o amor em 
outros lugares, não só em um 
parceiro sexual. 
Hoje, amor é tema de livros de 
autoajuda: as pessoas querem 
resolver seus problemas. É pa
pel da filosofia dar respostas? 

Faz tempo que o amor não 
é um tema central para a f i
losofia. Até o século 17 era 
importante para os grandes 
filósofos: Platão, Aristóteles, 
Agostinho e outros traba
lharam em definições deta
lhadas sobre a natureza do 
amor. Hoje, só questionamos 
qual seria a melhor forma de 
alcançá-lo ou de mantê-lo. 

Acho que é papel da filoso
fia sugerir alguns caminhos, 
sim. O mais importante é: cer
tifique-se de que você e seu 
parceiro têm um profundo 
sentimento de enraizamento 
um no outro. Esse sentimento 
é inconfundível, é como se os 
dois fossem maçãs da mesma 
cesta, mesmo que cada um 
tenha vindo de uma origem 
muito diferente. 
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Projeto virtual reúne 
fotos de casais anônimos 
COLABORAÇÃO PARA A FOLHA 

A jornalista e empresária 
Daniela Arrais, 28, é respon
sável pela série "Amores Anô
nimos", uma seleção colabo-
rativa de fotos de casais apai
xonados na rua, registrados 
em fotos tiradas com celular. 
Antes disso ela produziu uma 
série de entrevistas em seu si

te, "Don't Touch My Moleski-
ne", chamada "O Que é o 
Amor para Você Hoje?", na 
qual coletou depoimentos de 
anônimos e celebridades. 

Daniela é uma seguidora 
assumida da religião do 
amor. "Quando terminei um 
relacionamento complicado, 
cheio de idas e vindas, come
cei a me focar muito nesse as

sunto. Acho curioso como es
tá todo mundo buscando o 
amor e tão pouca gente en
contra", afirma. 

Junto com a publicitária 
Luiza Voll, 28, ela mantém o 
perfil "Autoajuda do Dia" na 
rede social Instagram, pelo 
qual compartilham dicas. O 
tema principal, claro, é o 
amor. "A felicidade em outras 
áreas, no trabalho, na famí
lia, é importante. Mas o amor 
é uma coisa tão forte que, 
quando as coisas estão bem 
com ele, tudo bem se o resto 
da vida está meio torto", diz. 
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Text Box
Fonte: Folha de S. Paulo, São Paulo, 8 jan. 2013, Equilíbrio, p. 3-5.




