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    Criado em 2010, o Jornal Psicologia em Foco (JPF) buscava promover um

lugar para o compartilhamento da produção de acadêmicos e profissionais da

Psicologia, bem como para promoção e divulgação dos importantes

acontecimentos e eventos referentes à área, como um barquinho pelo mar que

desliza sem parar, em 2013, três anos depois da sua criação, o Jornal fincava

bandeira, ganhava cores, ampliava o número de suas páginas, aumentava sua

tiragem e consequentemente seu alcance, e ainda que de forma tímida, se

colocava como uma alternativa no meio cultural da cidade e do meio psi. 

    Já no ano de 2020, o Jornal completa dez anos de história, improváveis a

princípio, e num contexto diferente do ano de 2010, quando prosperar era um

sonho mais próximo para todos, o Instituto Psicologia em Foco busca nesses

tempos de desesperança resgatar as memórias de sua fundação, pois tal como

disse Toni Morrison, primeira escritora negra a receber o prêmio Nobel da

literatura em 1993, é sempre importante resgatar as memórias de nossos

ancestrais, pois eles passaram por situações inimagináveis e resistiram, e o JPF

cantando como Chico, continua, no compasso do samba, eu disfarço o cansaço,

Joana debaixo do braço, carregadinha de amor.

    Nos longos dez anos de história, o JPF buscar resistir e recontar a sua história,

num momento tão inflamado do mundo onde há tantos incendiários, o JPF

seguindo o edito de Ama Ata Aidoo, escritora vanguardista africana, somos

vítimas da nossa história e do nosso presente. Eles colocam demasiados

obstáculos para o amor. E não podemos sequer, gozar nossas diferenças em paz.

O amor e o ódio, acreditem, foram politizados por aqui, a angústia e o medo

nos batem na porta de forma abstrata, e a felicidade? Ah, tristeza não tem fim,

felicidade sim! É imerso no contexto atual que o jornal busca revisitar o que fora

publicado a respeito das emoções nos seus 10 anos de história e traz um

compilado sobre o tema no formato mais atual, fruto do seu período, o digital...
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    Spinoza, em sua Ética, definiu o amor como sendo uma alegria acompanhada da

ideia de sua causa. Ou seja, quem ama reconhece em seu objeto de amor a causa de

sua alegria. É uma definição simples porque oferece, sem maiores aprofundamentos,

uma compreensão satisfatória do amor: amamos quem nos alegra. Não é uma

definição simplista, por outro lado, porque ela mesma deriva de um complexo

teórico que se propõe a explicar desde a onipotência de Deus até a essência do

homem. Essa é a dimensão do empreendimento de Spinoza em sua Ética. Nosso

assunto, no entanto, é o amor. Voltemos a ele. Amamos quem nos alegra, essa

premissa, de tão singela, parece capaz de oferecer um caminho simples e seguro para

que nossas ideias caminhem rumo ao entendimento do amor. Mas é um caminho

breve.As bifurcações chegam logo e em grande número. A alegria não é constante,

aquele que nos alegra não nos alegra o tempo todo, integralmente. O amor, então,

não é constante.

    Amamos segundo as flutuações de nossas alegrias. Há, ainda, as tristezas. Se

reconhecermos naquele que amamos a responsabilidade por uma tristeza, teremos

por ele, tão intenso quanto essa tristeza mesma, uma dose de ódio. Odiaremos a

pessoa amada.Parece um paradoxo, mas só se considerarmos que amor e ódio são

afetos excludentes um do outro. Se tomarmos como exemplo um caso de ciúme

excessivo, veremos amor e ódio intimamente amalgamados. O enciumado cultiva

por seu objeto de amor uma ideia de posse e sente-se ofendido quando vê violado

seu direito à propriedade. Essa ofensa o fere e essa ferida é o terreno onde se cultiva

o ciúme, que podemos compreender como um ódio muito específico, destinado

àquela propriedade acusada de se insinuar para outros donos.

    Pois bem, atentemos ao ciúme: sem amor não há. Sem ódio, lhe falta matéria para

existir. Que o ciúme não existe sem amor é altamente aceitável. O ciúme, inclusive, é

comumente entendido como uma prova de amor.

   Que o ciúme seja também uma forma de ódio, por outro lado, é uma concepção

mais trabalhosa, principalmente para aquele que se compreende como ciumento.

Aceitar que, em alguma medida, se tem ódio por quem se ama pode produzir uma

sensação indesejada de culpa. Mas, produzir culpa não é nosso objetivo aqui.

Pretendemos apenas facilitar um certo entendimento do amor por meio de algumas

sistematizações.

   O ciúme é sofrido pelo enciumado e disso não há dúvida, mas, por não ter

escolhido deliberadamente enciumar-se, ele supõe que haja para o seu sofrer uma

causa fora de si. Elege, geralmente, as condutas do amado como essas causas e nesse
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 ponto, o ciúme se transforma numa contradição viva. Se determinadas ações

de meu amado são as causas de meu ciúme e se o ciúme é uma forma de

sofrer, sou impelido a lutar contra esse sofrimento destruindo aquilo que

reconheço como sua causa.

   Só o confronto pode resultar dessa equação. Geralmente, um confronto

justificado pelo amor. Justificativa enganosa. Nessas brigas, o que se chama

de amor é apenas uma ideia confusa. O amor se faz presente no valor que

confere importância ao amado e sem esse valor não haveria sentido em

brigar. Isso não significa, no entanto, que as brigas sejam motivadas por

amor, pois o amor é uma tendência a agregar, acolher, desejar, aceitar,

enquanto as brigas têm sempre em vista algo a se destruir,e esse é o ponto de

confusão: é o próprio amor do qual se supõe estar em defesa a vítima dessas

agressões, pois sempre que se decide brigar, o amor é preterido e convidado a

se ausentar.

   O ciúme é um afeto que nos dispõe ao conflito, tal como o ódio. No

entanto, não é um afeto absurdo, como pode ter-se dado a entender, o ciúme

tem um sentido, que podemos especular por alto. Se nos dispõe ao conflito é

porque visa nos defender de alguma ameaça. Um recurso de defesa, então,

que ataca a liberdade do amado. Eis o engano!Aconduta enciumada parece

engajar-se na velha máxima de que “a melhor defesa é um bom ataque” e,

nisso, negligência algo de suma importância: nenhuma defesa é necessária se

não há fragilidades a se defender. Veja, o ciúme é incômodo, por isso

tendemos a evitá-lo e quanto a isso não há problemas. O que tentamos

apontar aqui é que os meios pelos quais o ciúme geralmente se expressa são

ineficientes porque atacam o amado no lugar de cuidar das fragilidades do

amante.

   O enciumado só pode encontrar conforto para aliviar seu incômodo

fortalecendo em si aquilo que, por estar fragilizado, exige ser defendi, o que

geralmente ocorre pelo ataque. Mas, atacar o amado não fortalece aquela

região do ser que exige proteção. Se bem sucedido, esse ataque pode diminuir

a frequência em que ocorrem as condutas do amado que produzem no

amante o mal estar do ciúme e, nesse caso, ainda assim, considerando esse

relativo sucesso, o ciúme dificilmente será superado, pois, a fragilidade que

deveria ter sido estimulada a se fortalecer foi superprotegida e, nessa

armadura, viverá sob o constante medo de que essa proteção venha a ser

insuficiente.

   O ciúme é um afeto agressivo experienciado como uma ideia confusa.

Agride quando deveria cuidar-se. Nisso consiste sua falha: o enciumado

pretende controlar o outro para não precisar controlar a si mesmo. Seca

incansavelmente o chão debaixo de uma goteira sem nunca se preocupar em

consertar o telhado.
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     Em suas pesquisas sobre a mente humana, Freud se serviu de inúmeros mitos e

obras literárias, sustentando suas idéias e teorias nestas produções. Em “Escritos

criativos e devaneios” (1907), nos esclarece que as produções literárias descrevem em

seu enredo o que são as derivações e continuidade das primeiras experiências vividas

na infância. Daí vem o caráter universal da obra literária da qual todo leitor usufrui,

pois, neste processo de identificação com a obra, libera as tensões da mente,

promovendo um deleite com seus próprios devaneios, sem auto acusações ou

vergonha. Desse modo, o leitor pode vivenciar, sem qualquer censura, os sentimentos

de amor, ódio, culpa, ciúmes, inveja, tristeza e alegria, despertados como emoções

sublimadas pela experiência identificatória com as estórias e histórias contadas.

   Para a psicanálise, emoções são os efeitos dos afetos vivenciados nas relações

primordiais com o Outro/Mãe, que se encarrega de nomeá-los e dar-lhes sentido, nos

humanizando e nos alinhando na ordem do laço social e assim nos possibilitando

viver em sociedade.

    Na condição inicial de desamparo, do nada ser, o “enfant”– aquele que ainda não

fala, mas é falado – constitui-se na ficção do que supõe ser o que falta ao Outro/Mãe.

Ficção fundada no instante mítico, ilusório da experiência originária de completude e

que possibilita a instauração do campo do narcisismo e a superação do autoerotismo.

Tempo da constituição do sujeito marcado pela descoberta de que o Outro é outro,

alteridade necessária para que ao pagar o preço da não colagem em tudo ser para o

Outro/Mãe, já que seu desejo está alhures, o sujeito possa sair de um estado narcísico

e ingressar no mundo social.

   Contudo, a vivência dessa perda originária do lugar de “tudo-ser-para-o-outro”

abre uma ferida narcísica irreversível, funda a raiva do intruso, causador cruel do

fracasso da posse totalizante do primeiro objeto de amor (A mãe). Aqui nasce o

ciúme, não só como rivalidade sustentada na crença de que o Outro /Mãe tem para o

intruso/rival seu desejo, mas desperta também o desejo de que ele, o intruso,

desapareça, voto de morte despertado pela agressividade. Encontramos em Freud

duas origens para o ciúme: nos efeitos perturbadores com o nascimento de um irmão

e os originados na rivalidade instalada no Complexo de Édipo.

    Para Lacan, a origem do ciúme está no momento traumático em que a criança

teme perder seu objeto de amor - Outro/Mãe. Momento do desmame e do

aparecimento do intruso, que causa a dor da primeira perda/falta, que faz marca,

inscreve-se e constitui o psiquismo da criança. Assim, a falta-em-ser se apresenta,
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libertando-o da relação dual imaginária com o Outro primordial e da

posição de pura alienação objetalizante, numa operação estruturante

particular e decisiva para o advento do sujeito desejante.

   A ilusão de tudo-ser-para-o-outro, no entanto, é recuperada em cada

investimento narcísico que fazemos em novos objetos, pois esta receita

básica se repete no nosso cotidiano, na medida em que este fantasma se

encarna no outro semelhante com quem repetimos nossa história originária.

Puro engano que sustenta nossos desafetos de cada dia, cujos efeitos

aparecem muitas vezes inomináveis e censurados em sua expressão.

    O “monstro dos olhos verdes”, como o denomina Shakespeare, origem

das paixões, que em sua lógica participa do inconsciente constitui-se,

portanto, ingrediente carimbado e indispensável na constituição do sujeito.

O ciúme, como aponta Freud, participa da vida normal do sujeito, pois,

para não se admitir faltante, no lugar de reconhecer o limite da castração

(falta estruturante), o imaginário tece incessantemente sua rede num

movimento identificatório e, ao mesmo tempo, clama pela exclusividade e

encontra alguém que deva arcar com essa conta.

   Muitas vezes calado pelo recalque, noutras tomado pela produção

delirante, o ciúme fomenta o desenvolvimento do ódio e da violência, da

raiva e da indiferença, ali onde se esperava o amor...Somente na advertência

de que o outro é radicalmente outro, e que desejo é desejo de desejo,

portanto as satisfações são possíveis apenas parcialmente, é que estaremos

prevenidos de cair no engodo das paixões aniquiladoras.

    Para Freud, há um antagonismo irremediável entre as forças pulsionais

que buscam satisfação e as exigências sociais, o que se traduz numa ameaça

constante à civilização, uma vez que os impulsos hostis e agressivos sempre

procuram um meio de se expressar. Em “O Mal-Estar na Cultura” (1930),

conclui que o preço que pagamos para viver em sociedade é o sentimento de

culpa gerado por um agente interno que nos vigia e nos condena, ao

censurar certos desejos, pensamentos e sentimentos.

   Cada um pode reconhecer em si a potência desse sentimento quando

realiza uma ação entendida como reprovável socialmente, e que pode vir(ou

não), acompanhado por ideias auto-recriminatórias.O estudo da culpa,

embora diluído na obra freudiana, aponta para a existência de um

sentimento universal que sustenta a vida gregária, a civilização e a cultura,

como também de um sentimento individual que atormenta o sujeito

neurótico, em busca, muitas vezes, de punição.  

   Em ‘Totem e Tabu”, Freud (1913) busca explicar a culpa coletiva por meio

do mito da horda primitiva e da refeição totêmica, que se resume na ideia de 
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 um pai poderoso que detinha a posse de todas as mulheres do clã e punia

os próprios filhos, que um dia, rebelados contra a tirania do pai, teriam se

associado para matá-lo e depois comê-lo, realizando com o segundo ato

uma identificação, incorporando a força paterna. Assim, o poder absoluto

do pai cedeu lugar a uma nova organização, cujo modelo totêmico passou

a estabelecer a fraternidade entre os membros do grupo, e o

arrependimento levou-os às duas proibições que fundamentam todas as

sociedades humanas – contra o incesto e contra o assassinato – e que

estabeleceram o que seria a certidão de nascimento de nossa civilização: a

Lei de renúncia ao gozo.

   Podemos encontrar nesse mito, a dupla face da Lei: de um lado, a culpa

coletiva se estabelece como princípio de organização social através da

internalização dos impulsos agressivos – denominada posteriormente de

supereu – e, por outro lado, institui-se a figura do ideal do eu, que

mantém os membros do grupo ligados libidinalmente entre si, por meio de

uma identificação coletiva em torno de um líder (Pai).

   Com a formulação do complexo de Édipo, o sentimento (universal) da

culpa é presentificado e revivido individualmente, no que Freud identifica

como intensos desejos de morte (desejo de matar o pai), e que podem se

transformar no medo consciente da própria morte, graças à ação da

instância interna opressora que se origina com a resolução do Édipo – o

supereu.

   Freud retoma a infância para elaborar a hipótese da culpa não consciente

e cita um exemplo facilmente verificável: quando uma criança, acusada de

uma transgressão qualquer, nega sua culpa, mas chora como um

condenado. Afirma que mesmo parecendo que a criança mentiu ao alegar

inocência, muitas vezes ela de fato não cometeu a transgressão da qual é

acusada, mas o seu choro pode denunciar uma outra falta qualquer que

tenha cometido.

   Estamos condenados, portanto, a sentir culpa, pois vivemos na “falta em-

ser”! Ferida narcísica que nos acompanha e nos impele à repetição, à

formação dos sintomas, à inibição e aos acting-outs próprios da angústia.

Podemos concluir com a frase do poeta Caetano Veloso: “Não me olhe

como se a polícia andasse atrás de mim ...cada um sabe a dor e a delícia de

ser o que é...”
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  Existem várias definições acerca das emoções e dos sentimentos, e muitas vezes

ambas são usadas como sinônimos. No entanto, elas podem também ser definidas

dentro da neurociência como um aglomerado de reações de ordem tanto química

quanto neural. As reações psicofisiológicas representam modos de adaptação diante

de mudanças ambientais, contextuais ou situacionais; ou seja, diante de um

acontecimento, as emoções organizam nossas respostas fisiológicas, estando ligadas à

maneira como reagimos. Já o sentimento surge quando uma emoção torna-se

reconhecida e o sujeito está consciente do estado que aquela emoção provoca, visto

que a emoção já tenha sido processada em nosso intelecto. Os sentimentos são o

resultado de um reconhecimento e conceitualização das emoções.

   Assim, quando perdemos alguém, inevitavelmente sofremos. A ruptura, a quebra

de um vínculo que trazia algum tipo de satisfação, desencadeará diversas emoções e

repercutirá tanto dentro do âmbito psicológico quanto físico de nossa vida, gerando

a saudade.

   Saudade é um sentimento difícil de definir, visto que traz consigo componentes

subjetivos, os quais cada pessoa define de maneira muito particular; é dor, é aperto, é

falta, é vazio, é uma sensação angustiante que remete à extrema falta que algo ou

alguém nos provoca; pode ser também a doce e terna memória que se nutre pela

sensação boa que a situação, pessoa ou relação permitiu, deixando na palavra saudade

outro significado.

  A saudade, em algum momento de nossas vidas, nos marcou profundamente.

Podemos sentir saudade por algo que era bom e se foi, bem como podemos sentir

saudade de alguém que se foi.Quando vivenciamos uma perda, seja alguém querido

que morre, por exemplo, uma gama de emoções e sentimentos são desencadeados:

sentimos raiva, tristeza, desespero; também nos sentimos abandonados e injustiçados,

e isso chamamos de período de luto.

   Importante frisar que a palavra saudade não está enraizada no negativo, na dor e na

melancolia. Podemos sentir saudade de momentos bons que foram vividos, fazendo

um retrocesso e reflexão acerca de algo que nos transformou em quem hoje somos.

Como disse o poeta Carlos Drummond de Andrade “Não há falta na ausência. A

ausência é um estar em mim”, ou seja, algo ficou em nós, não tendo tudo partido

sem deixar uma marca, um traço, – se houve presença, houve uma transformação.
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   A psicologia sempre se preocupou em explorar a compreensão dos

fenômenos psicológicos que permeiam a vida humana. Nessa perspectiva,

talvez a fonte de maior fascínio seja o campo das emoções. Durante eras, o

universo emotivo foi investigado: a filosofia, a ciência psicológica, a arte – entre

outros campos de conhecimento – teorizaram sobre as afecções humanas,

extrapolando, muitas vezes, os limites da imaginação. E, muito embora dentro

do imenso leque de emoções experienciadas por seres humanos haja espaço

suficiente para que coexistam inúmeros tipos delas, uma em específico (quase

sempre) ganha destaque. Falaremos de amor.

    A filosofia comportamentalista radical entende o amor de maneira peculiar.

Seu principal representante, B. F. Skinner (1904-1990), se distancia de teorias

tradicionais de compreensão das emoções na medida em que estabelece outros

pontos de partida para suas análises.Primeiramente, a análise skinneriana não

concebe o indivíduo separado do mundo em que vive.Isso quer dizer que, a

explicação de seus comportamentos estará sempre atrelada à análise de sua

relação com o a ambiente em que está inserido. Sendo assim, em um viés

analítico comportamental skinneriano, emoções são comportamento, e não sua

causa. Em outras palavras, amar é se comportar. Mas o que isso quer dizer?          

   Para que seja possível entender o raciocínio de Skinner, é preciso esclarecer,

de antemão, dois pontos importantes. O primeiro ponto diz respeito à noção

de comportamento operante: sua principal característica é a transformação e

construção do mundo, sempre a partir da produção de consequências que, por

sua vez, afetam o próprio indivíduo – em poucas palavras, me comporto,

mudo o mundo (produzo consequências) e sou mudado por ele (as

consequências que produzi me afetam e me modificam). O segundo ponto é a

ideia de que todo e qualquer tipo de emoção é entendida, nessa análise, não

como causa de comportamentos – ou seja, emoções não precedem

comportamentos, tampouco os explicam –e sim, como probabilidades de ação.

Em outras palavras, digo que sinto tristeza ou felicidade quando há uma grande

probabilidade de que me comporte, respectivamente, de modo triste ou feliz.

   Uma vez esclarecidas tais premissas, podemos começar a olhar o amor através

das lentes comportamentalistas radicais. Da mesma maneira que, quando expe- 

@ipfoco Christian Reis

AMOR E COMPORTAMENTO: UM OLHAR
COMPORTAMENTALISTA RADICAL



riencio tristeza ou felicidade, constato que digo isso baseando-me na

grande probabilidade de que me comporte de maneiras tristes ou felizes,

quando me comporto de maneira amorosa, digo que sinto amor. No caso

do amor romântico – do grego philia – comportamentos de cuidado,

atenção, carinho, companhia etc. têm alta probabilidade de ocorrência, e

isso se infere a partir da alta frequência com que são emitidos.

   E qual a relação da emissão de comportamentos amorosos, ou seja, do

sentir amor, com o comportamento operante? Se tudo que foi dito até

aqui for levado em consideração, aparentemente só sentimos quaisquer

emoções porque há comportamento operante. Ao me comportar de

maneira amorosa (e, por consequência, sentindo amor), estou produzindo

consequências no mundo ao meu redor. 

  Tais consequências que seguem os comportamentos amorosos (ou

tristes, felizes etc.), se produzidas em um ambiente reforçador – ou seja,

no qual existem pessoas que, em resposta ao meu comportamento de

amar, se comportam assim também – fazem com que eu me comporte de

modo amoroso novamente, aumentam minhas probabilidades de ação, e,

assim, aumentam o “amor”. Por isso, quando amam, indivíduos tendem a

se comportar cada vez mais em função da pessoa de quem gostam: suas

probabilidades de agir de maneiras amorosas aumentam, pois seus

comportamentos são reforçados por quem é amado.

   Assim, amar não está só no pensar, no sentir, ou na contemplação de

alguém ou algum objeto em específico. Amar é ação, agir em função de.

Que possamos nos comportar mais, e, nos comportando, amarmos,

odiarmos, nos sentirmos felizes ou tristes, mas, principalmente, nos

emocionarmos.
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   E então é nos apresentada uma questão que se coloca como constante desafio para a

psicologia: em qual ponto diferiríamos e caracterizaríamos o sofrimento psíquico

como estado de ânimo ou categorizado como uma espécie de funcionamento

psicopatológico do sujeito? Em linhas mais gerais: qual seria a linha fronteiriça que

separa a tristeza da depressão, a tensão, excitação, estresse, de uma ansiedade crônica?

Claro, há fatores que auxiliam essa constatação: basicamente, a severidade e gravidade

desse estado, sua durabilidade e, ainda, a capacidade ou não do sujeito em lidar com

tais condições. 

   De qualquer modo, a intenção desta digressão não é esboçar classificações entre

psicopatologias, apontá-las, detectá-las: já temos muitos canais que se dedicam a isso

pelo mundo. A ideia seria caminharmos um pouco no sentido contrário e pensar

criticamente sobre tais “condições” – além do mais, tristeza e ansiedade fazem parte da

vida, do cotidiano, permeiam nossas relações o tempo todo.

   Para quem está imerso nos estudos da psicologia e trabalha com isso, tais questões

podem parecer comuns e fundamentais, fazem parte do nosso campo de discussão

constante. Mas há de termos em vista, sempre, que aqueles que procuram pela

psicologia (ou por outras alternativas terapêuticas) como auxílio para lidar com

sentimentos e sensações ruins nem sempre possuem de antemão uma leitura e postura

mais fundamentada e crítica com relação a isso. É inegável que vivemos atualmente

num entremeio de discursos instituídos culturalmente e corroborados dia pós dia por

canais midiáticos ou de propaganda que exaltam a importância do bem-estar e da

felicidade. O quanto esses discursos atendem direta ou indiretamente interesse

mercadológicos inseridos numa lógica do modo de produção capitalista é assunto para

outro momento – aqui nos basta constatar essa ligação. 

   De qualquer modo, atingem a todos nós enquanto sociedade e influenciam

diretamente no modo como concebemos nossas próprias atividades. Emprestamos,

todos, alguns desses modelos e ideias para serem os nossos e, muitas vezes sem

perceber, seguimos adiante pelos caminhos que nos são apontados, mas não

necessariamente escolhidos de modo mais refletido.

   Sem a pretensão de se estender sobre nossas expectativas de vida e de construção

social atreladas aos discursos mercadológicos contemporâneos, queria atentar a um

recorte um pouco mais “micro”, voltado ao sujeito: é o otimismo, a felicidade, o

pensamento positivo que aparecem como norteadores. Considerando nosso contexto

social individualista, como destacado por inúmeros sociólogos referenciais, temos

atrelado a isso a ideia de responsabilização do sujeito: assumimos como consequência

de nossos próprios atos, de nossas decisões, nossas vitórias e conquistas, mas, também

nossos fracassos. Já não bastasse nossa condição humana essencialmente desamparada
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e frustrada frente às imposições de uma vida em sociedade – como já salientou

Freud em estudos que completam um século de existência –, encontramos

nessa conjuntura social atual, em específico, a exaltação da felicidade e forte

rejeição da derrota, da tristeza, da tensão, da falta de expectativa de evolução e

desenvolvimento: estamos ainda mais propensos a nos afundar num

sentimento esvaziado de incapacidade e ausência de sentido. A culpabilização

inerente à assunção de responsabilidades pela própria “ineficácia” pode, de

repente, fazer com que não consigamos seguir adiante com aquilo que nos é

culturalmente exigido. A ansiedade e tensão numa busca por atender a

expectativas, ou o abatimento por nunca conseguir, podem vir a ser

constantes (e, de fato, duradouros e severos).

Por fim, cabe sempre relevarmos. É necessário seguir com ressalvas, com auto-

observação, com pensamento crítico. Ansiedade e tristeza fazem parte da vida,

e não devem ser evitadas, mas experienciadas, vivenciadas, elaboradas,

superadas. Em algum momento deixamos de considerar como natural essas

sensações, e passamos a evitá-las como se fossem, invariavelmente, doenças.

   Como se nos fizessem mal e somente mal. Há um potencial positivo nas

vivências dessas experiências de ansiedade e tristeza: elas nos fazem caminhar,

ou parar para refletir; despertam novas percepções, nos exigem novas

organizações de ideias, tomadas de decisões, elaborações. A sensação que

temos ao vivenciá-las pode não ser prazerosa, mas nem só de prazeres se faz a

vida. Saúde e bem-estar tem mais a ver com nossa capacidade de seguir adiante

e lidar com os conflitos que nos são apresentados o tempo todo do que com

prazeres e felicidade. A harmonia, a cadência, está justamente num gradativo

de “altos e baixos”, e não num funcionamento estático de completa felicidade

– algo utópico e inexistente. Um dos maiores problemas intrínsecos aos

discursos medicalizantes encontra-se justamente nessa tendência de patologizar

aquilo que é da ordem do natural. 

   Nessa eterna variância cultural “normal/patológico”, a ideia de normal cada

vez mais se vincula a uma existência insípida disfarçada de “completamente

feliz”. Não se trata de desmerecer ou desqualificar o sofrimento psíquico e o

adoecimento, mas, antes de tudo, distingui-lo dentre diagnósticos

generalizados que abarcam qualquer sensação desprazerosa. Há a incapacidade

de se lidar com estados severos de ansiedade e depressão que, de fato,

demandam ajuda, apoio e acompanhamento profissional – mas há um

cuidado inerente a essas considerações. “Tristeza não tem fim, felicidade sim”,

dizia Jobim: o verso não necessariamente carrega puro pessimismo e

desespero, mas diz também de uma condição comum à nossa vida em

sociedade. Sabemos lidar comisso? Podemos lidar comisso? De um modo ou

de outro, lidamos o tempo todo – cabe considerarmos de que maneira, e com

que pensamento e postura.
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     O desamparo humano, posição inicial que todos nós habitamos desde o momento

de nosso nascimento, tende a ser visto pela psicanálise como uma forma de não-vínculo

com o outro. O “antes” primordial de qualquer relação humana, como escreveu Freud

em “Inibição, sintoma e angústia”.

   Na sociedade contemporânea, o sujeito é recortado pelo discurso do Outro que

ordena a todo momento que se goze,não importando como. O desamparo deixa de ser

apenas estrutural e passa a ser reconhecido como uma das formas de sofrimento e

padecimento muito comum nos dias atuais.

   Nomeado por vezes como Síndrome do Pânico, o desamparo estrutural deixa de ser

visto como importante cena primitiva, na qual a partir deste estado, o sujeito se

lançaria ao outro na expectativa de produzir um laço que lhe sustente, que lhe dê a

condição de humano. O desamparo passa ser visto como algo da ordem do evitável, do

medicalizável, do sofrimento que necessita ser calado, impondo ao sujeito o vínculo

com um outro pela via do medicamento, um dos fetiches contemporâneos.

   Percorrendo a escrita freudiana, o livro “Ainda há amor?” trabalha a entrada do ser

humano no vínculo com o outro a partir do desamparo do momento do nascimento.

No entanto, compreendendo que o ser humano é atravessado pelo discurso social, o

livro traz uma visão sobre a constituição psíquica na contemporaneidade, tempo

sabidamente atravessado pelo espetáculo e pelo consumismo.

   Ainda há amor? É uma pergunta a ser feita a todos. Estamos mesmo nos

relacionando com os outros a partir de vínculos de amor, ou partindo do pressuposto

que o outro, é tão somente mais uma mercadoria disponível para consumo?

    O livro não pretende responder a esta questão, mas antes, problematizá-la para que

o próprio leitor se perceba dentro da engrenagem capitalista, como uma de suas peças

ao se produzir também como mercadoria para que seja comprado, visto, utilizado pelo

outro. Por exemplo, na entrada do indivíduo no mercado de trabalho, ganha a vaga

quem se vender melhor para ser explorado pelo patrão. Ou no mercado das relações

afetivas, ganha quem se destituir ao máximo de si, assujeitando-se ao outro. Ganha o

mais alienado de si mesmo, o que se vender melhor.

   O estranho é que, justamente por estar nessa posição de objeto para consumo, é que

pode aparecer o desamparo humano como condição para pensar sobre si, para engajar-

se em uma análise por exemplo. E será ali, na análise, que o analista pela via da transfe-
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rência poderá intervir resgatando o que ainda há de amor no sujeito e

possibilitando que este laço com o outro se produza.

   O que estava direcionado narcisicamente ao Eu, na tentativa de ser um

objeto fálico para o consumo, uma vez em análise, o sujeito tem a

possibilidade de enveredar pelo campo do que lhe falta, não mais sofrendo

pela impossibilidade de ser o que o Outro deseja, mas antes, sendo aquilo

que ele pode ser para si mesmo construindo as medidas do que lhe é

possível.

   Esta mudança possibilitada pela relação transferencial só é possível pela

via do amor. Amar – como diria Lacan em seu seminário 8 – é transmitir a

castração, ou seja, permitir-se ser faltante, permitir-se não ser todo.

Diferentemente do proposto pela cultura do consumismo, na qual haveria

uma satisfação total possível pela via do consumo de uma mercadoria, o

amor porta algo de insaciável, algo de pleno que só pode ser atingido se

este amor de fato for capaz de suportar a falta, ou em outras palavras, o

próprio desamparo.

   Neste ponto, amor, desamparo, falta, estamos falando de libido. A libido

encontra sua satisfação não no consumo do objeto, mas na manutenção da

presença deste. Em outras palavras, como afirma Freud, “É preciso amar

para não adoecer”. E só há amor, ali onde a dimensão da falta é sustentável,

pois sem esta dimensão, retornamos à tentativa de completude, de

plenitude, em que todo o resto seria apenas mais um objeto para o

consumo, em suma, retornamos ao desamparo humano, pois não há

humano sem a dimensão do outro.
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     O medo é uma das emoções mais primitivas do homem, e que nos acompanha

por toda a história da humanidade. O medo é psicofísico, é visceral, não

conseguimos controlar, apenas reagimos, fugindo ou paralisando. Por outro lado é

também um sinal para que nos protejamos do perigo, ele salvaguarda nossa

integridade física e mental. Quando pensamos no medo, logo uma pergunta vem

à cabeça: medo de quê? De fato, o medo requer um objeto, um alvo, ou seja, tem

se medo de alguma coisa, então, somente experimentamos esta emoção a partir de

uma experiência com o objeto que nos causou medo. No entanto, em muitas

ocasiões sentimos “medo” e não conseguimos identificar claramente o que nos faz

temer. Esse “medo sem objeto”trata-se de outra emoção, a ansiedade.

   Sabemos por experiência que a ansiedade é intrínseca ao medo e a psicanálise

nos ensina que ela está intimamente ligada a uma expectativa por algo, a ansiedade

[Angst]¹ “tem qualidade de indefinição e falta de objeto” (Freud, 2006, p.160), ao

contrário do medo, quando se trata da ansiedade não sabemos exatamente o que

desencadeou tal emoção.

   Para Freud (2006) temos dois tipos de ansiedade, a realística e a ansiedade

neurótica. O autor constata que ambas tem relação comum perigo real, portanto,

com o medo; contudo se diferenciam no que diz respeito ao objeto do medo. A

ansiedade realística é aquela acionada por um perigo real, sabe-se do que tem

medo, por exemplo, quando nos deparamos com um animal peçonhento. Já a

ansiedade neurótica é a ansiedade por um perigo desconhecido, por exemplo,

numa situação de agorafobia (medo de lugares abertos ou medo de multidão) o

“medo” que a pessoa sente é de que não possa sair do meio da multidão caso se

sinta mal. Nesse caso o temor não épela multidão em si, trata-se de uma

antecipação do perigo, em que se sente que algo ruim possa acontecer. Contudo,

essa expectativa faz com que a pessoa sinta diante de uma possibilidade de perigo,

medo, terror, pânico, mesmo sem de fato ter ocorrido um perigo real. Fica

evidente então, que a ansiedade neurótica, funciona exatamente como a ansiedade

realística. O fato de o perigo ser fantasiado e não real não diminui a intensidade

das emoções. Pelo contrário, muitas situações a fantasia parece gerar mais pavor e

temor do que a existência de uma ameaça real.

   Freud compreendeu a relação entre as duas situações de ansiedade, ao constatar

que o medo de um perigo real é experimentado por nós de forma traumática. Esse
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medo marcará nossa memória,de forma desprazerosa, e será experimentado

como desamparo, “portanto uma situação de perigo é uma situação

reconhecida, lembrada e esperada de desamparo” (Freud, 2006, p.162).

Assim, todo sentimento de medo está relacionado às nossas primeiras

experiências ou experimentação do sentimento de desamparo, que é

sentido como ansiedade.

   Voltamos à reflexão inicial:que medo é este, que não tem objeto, que é

generalizado, paralisante? Sabemos que é algo relativo ao nosso sentimento

de desamparo, medo de sentir o desamparo, enfim, medo deter medo.

   Estamos em uma sociedade em que o desamparo é um sentimento

bastante recorrente, pois estamos sujeitados a padrões de vida, de beleza, de

comportamento, no plano do ideal, ou seja, impraticáveis, muitas vezes

impossíveis de serem alcançados, pois negam o que temos de mais sublime,

a nossa singularidade. 

   Cada um de nós tem sua maneira de experimentar a vida, este é o

potencial criativo que é inerente a cada indivíduo. E ao buscar nos adaptar

a um único padrão negamos o que nos diferencia e ao mesmo tempo oque

nos torna especial. O poeta já dizia,“cada um sabe a dor e a delícia de ser o

que é”. Quando negamos nossas dores, não nos permitindo experimentar

a delícia de nossas diferenças, ficamos em uma zona de conforto, em que

não arriscamos novas possibilidades, ficamos enrijecidos, engessados em

um sistema de crenças que não nos permite buscar outras maneiras de

obter prazer – ficamos presos no medo da mudança, medo de sermos nós

mesmos.

   Parece que não temos saída, não temos como evitar o medo, a ansiedade,

uma vez que ela é nossa constituinte, tanto como o prazer, quanto como a

dor. Negar o sofrimento, negar nossas fragilidades e limitações, em função

de uma exigência da ordem do ideal, portanto, impossível, é viver no

desamparo, na angústia.

Por isso é importante nos questionar do que temos medo, dar palavra a

essa ansiedade, e ao mesmo tempo questionar nossas crenças, nossos ideais,

e fazer a prova de realidade: é possível? Dar conta de nossas limitações, ao

contrário do que se pensa, nos fortalece, diminui a ansiedade, abre novos

caminhos, cria possibilidades onde até então só existia temor.

   E você, tem medo de quê?

 

 

¹O termo alemão Angst nas traduções vertidas do inglês opta pelo termo ansiedade e seu correlato

angústia. Também se discute sobre a tradução de Angst por medo.Entretanto, para este artigo

escolhemos acolher a compreensão de James Strachey, que traduz Angst por ansiedade, assim

diferenciando da angústia que pode implicar no sentido existencial de tristeza e amargura.
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