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RESUMO 

 

O artigo apresenta uma analogia Dantesca às fases de um relacionamento amoroso entre 

casais adultos, de maneira que a evolução do bem-aventurado casal será equiparada a três 

estágios transcendentes, os quais não raramente fazem-se uso para medir o status do grau de 

satisfação de um relacionamento: o paraíso, o purgatório e o inferno. Considerando que 

relacionamentos envolvem subjetividade, sociabilidade, cultura e que, portanto, consiste em um 

tema muito complexo, não cabe a esse presente trabalho sintetizar todas suas nuances.  
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 1. INTRODUÇÃO 

 

Este artigo tem como propósito abordar o tema do relacionamento amoroso entre os casais 

adultos. Não há intenção em se cunhar de forma idiossincrática ou tendenciosa a dinâmica dos 

relacionamentos, mas sim de fazer uma analogia em perspectiva geral e não cientifica do 

convívio amoroso entre duas pessoas nos dias de hoje. 

Contemplar-se-á de forma Dantesca as fases de um relacionamento amoroso entre casais 

adultos, de maneira que a evolução do bem-aventurado casal será equiparada à três estágios 

transcendentes,  os quais não raramente fazem-se uso para medir o status do grau de satisfação de 

um relacionamento: o paraíso, o purgatório e o inferno. 
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 ‘’É com esta roupa, Carlota, que quero ser enterrado: você a tocou, você a santificou; 

também isto pediu a seu pai’. Essas são citações de Werther de Goethe. O infeliz apaixonado 

sofre pela sua amada e idolatrada Carlota.  

O amor idealístico de Werther, embora seja representado por tonalidades intensas de um 

romantismo que hoje pareça livresco e teatral, não deixa de remeter-se aos dias atuais, em que 

ainda atuam as perpetuas tendências humanas, de projetar e idealizar no amante, toda perfeição 

existente.  

A ressonância entre o casal que aflora na paixão leva os amantes a um gozo extremo, ao 

paraíso. Não há defeitos no outro, tudo é tolerado, o ciúmes é interpretado como sendo um 

indicador de quão especial você é para o outro.  

Sites de relacionamentos, mensagens de celulares, e-mails, ligações, círculos de amizades e 

até mesmo o meio profissional tornam-se acessíveis e susceptíveis de alterações pelo outro. 

Perde-se a individualidade. 

No paraíso, a perda da individualidade é encarada como uma total entrega ao outro. A 

passagem do ‘’meu’’ para o ‘’nosso’’ em quase todos os setores da vida dos amantes, é 

maravilhosa, suave e imperceptível. 

 

“Desde este encontro, não pertenço mais a si mesmo. Está inteiramente 

possuído, assombrado por Béatrice. Aliás, ele odeia qualquer ato de pertencer 

que possa afastá-lo por um tempo da dominação diabólica de sua louca paixão. 

Ele só quer existir para Béatrice,, nela, por ela, ser absorvido a todo instante 

por seu olhar, sua voz, seu corpo.Ele exige dela, em troca que sacrifique tudo 

por ele. Tudo, e, isto não é suficiente.”( GORI, p.13,2004). 

             

No frescor da paixão os amantes doam-se sem restrições. As fronteiras do subjetivo 

confundem-se com as do objeto amado. No entanto, a vida no paraíso vai tornando-se inapta e 

hostil para aquele que antes havia sofrido uma altruística auto-diluição: o eu. 

O subjetivo, o ‘’eu’’, sente-se esquecido, ameaçado, ressentido e passa a cobrar uma maior 

participação ativa, deseja se posicionar e se firmar novamente como dono de si mesmo. Não cabe 

nessa discussão o conceito filosófico de sujeito-mundo, mas apenas usam-se os termos ‘’eu’’ e 

‘’objetivo’’ como meio representativo e didático para maior compreensão dessa discussão.  

 ‘’Com cordélia, terei sido constantemente fiel ao meu pacto? Isto é, ao meu pacto com a 

estética, pois é o fato de ter sempre a ideia do meu lado que me da força’’. O protagonista de 

‘’Um diário de um sedutor’’ (Kierkegaard, pg 140, 2006) de Sören Kierkegaard constantemente 
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questiona-se se ainda preserva a sim mesmo e se sua conduta é guiada sem que se perca a si 

mesmo em seu intenso amor pela erótica Cordélia.  

A tentativa consciente de Johannes de manter-se íntegro e apegado a sua individualidade, 

mesmo estando apaixonada por Cordélia, cria para o apaixonado a diferenciação entre o ‘’eu’’ e 

o ‘’objeto’’ o qual ama.  

A diferenciação é o que marca o purgatório. O ‘’eu’’ passa a reivindicar o seu espaço 

perdido, a individualidade outrora perdida. O desejo de privacidade em senhas, e-mails, 

mensagens etc vai tornando-se mais constante.  

Há a vontade de ver os amigos sem que o parceiro esteja sempre presente, ir a eventos, 

jogos, em fim, tudo o que se faz individualmente e sem que o parceiro esteja constantemente 

envolvido. No entanto, os amantes, nesse estagio ainda se amem, afloram o desejo de passar um 

tempo só, aproveitando a própria individualidade.  

Salienta-se que a passagem do paraíso ao purgatório, não é necessariamente dialógica, ou 

seja, um dos parceiros pode ainda estar no paraíso enquanto o outro está no purgatório, não 

ocorrendo à transposição desses estados simultaneamente aos dois apaixonados. 

Devido ao intenso sentimento de amor e entrega ao outro, nessa fase deflagra-se de forma 

mais constante os conflitos. Devido à ambiguidade de sentimentos, o querer o outro e ao mesmo 

tempo desejar a própria individualidade, cria-se constantes conflitos em que ora luta-se pela 

relação, ora pela própria individualidade.  

O equilíbrio dessas ‘’batalhas’’ será estabelecido de acordo com a dinâmica de cada 

relação, com a maturidade de cada um dos envolvidos e outras múltiplas variáveis que não cabe a 

esse espaço.   

A busca pela liberdade dentro do relacionamento pode levar a diversos conflitos e 

consequentemente, ao sofrimento. Os ‘’altos’’ e ‘’baixos’’ marcam essa etapa. Nos ‘’altos’’, há a 

tentativa de se reviver o paraíso, porém em seguida há o refluxo para os ‘’baixos’’, uma vez que 

o ‘’eu’’ está clamando por submergir a superfície novamente.  

Esforços são empregados em conciliar as demandas da individualidade com as do 

relacionamento, e as ferramentas utilizadas nesse processo podem variar, bem como o desfecho 

de cada uma desses esforços.  

De acordo com Caratenuto ( 1997 ), afirma que existe a necessidade de liberdade, de 

independência, de plenitude subjetiva  podendo levar inclusive  o individuo a desejar e  a trair o 

parceiro e neste sentido nem sempre a traição é uma derrota. 

Os conflitos, as discussões (também “conhecidas como ‘‘DR” pelos casais da atualidade) 

indicam a necessidade de se dosar tanto o que é pertinente ao relacionamento bem como ao 

individuo.   
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Apesar do verniz de pessimismo presente nessa fase, é ela que muitas vezes determina o 

rumo que o relacionamento irá tomar. O ressurgimento da consciência não deixa de ser um efeito 

salutar, podendo ser benéfico ou não para a vida a dois. 

Se o relacionamento sobreviveu às turbulências do purgatório e não tomou o rumo do tão 

esperado equilíbrio ou ao menos próximo a isso, a vida a dois tende a ir a cada vez mais para 

baixo, literalmente, para o inferno. 

O fogo ardente da paixão é substituído pelo fogo das brigas, do ciúme, das traições, do 

controle, da possessão, da dependência, do apego, da simbiose quase patológica a que relação foi 

elevada.  

Nessa etapa, tenta-se de tudo: terapia de casal, apelo a religião, idas ao psiquiatra, 

promessas de mudanças, e medidas menos conservadoras que variam desde a pratica de ‘’swing’’ 

inter-casais a trabalhos espirituais oferecidos por vários místicos disponíveis espalhados pelas 

cidades. 

A continuação ou interrupção do relacionamento será definida por incontáveis fatores, mas 

entre eles se fazem presente invariavelmente as condições individuais, relacionais, sociais e 

culturais.  

O conceito de amor torna-se divergente nesse ponto. Há casais que digam que o amor é 

posto à prova nessa etapa, em que a paixão já se extinguiu. Outros podem continuar interpretando 

a fase do paraíso, podendo enganar inclusive a si mesmo. Uns se separam, outros ‘’dão um 

tempo’’, ou seja, os desfechos são incontáveis e muito complexos, mas um traço permanece 

constante, algo que sempre estará presente na vida a dois: o concilhiamento entre os mecanismos 

de defesa do ego e a entrega ao outro.  

Entre a grande maioria das pessoas, a traição (sua definição pode variar no ponto de vista 

de cada individuo) é a situação de maior temeridade durante um relacionamento em que há o 

comprometimento de fidelidade. Nesta fase a traição pode ocorrer devido ao tédio segundo Pasini 

(2007), é uma afirmação crua e cruel, mas verdadeira. Para sentir-se novo, ou como dizem as 

mulheres – sentir “as borboletas no estomago”. 

Cada casal arranja um jeito ou se desarranja nesta fase.  

 

2. CONSIDERAÇÃOES FINAIS 

 

Nota-se que as pessoas estão constantemente buscando fazer ligações em suas vidas para 

encontrar alguém para ficar, namorar, casar ou formar uma família. Há evidencias de que há um 

desejo natural na busca pelo outro. E quando há o encontro, simplesmente há! É o paraíso, é 
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paixão. É um momento de indiferenciação. Tudo é possível. Há promessas e há a idealização do 

outro. Os dois dançam no mesmo ritmo. O paraíso na relação a dois é um momento mágico, onde 

dois seres humanos se entregam.  

Em determinado momento, um dos dois, ou ambos, iniciam um processo de diferenciação, 

sai da cegueira, sai da idealização do outro. O relacionamento pode entrar para fase do 

purgatório. Fase que marca os conflitos mais constantes. Eu quero minha individualidade, mas 

quero você, gosto de você. Se esta fase for vencida, entra-se no inferno. Monotonia. O casal tem 

que ser criativo ou então, ficar envolto pelo condicionamento social que os une. 

A equiparação realizada na presente proposta, não tem como objetivo rotular ou estabelecer 

parâmetros científicos no que tange a evolução do convívio a dois. O presente trabalho esboçou 

de forma meramente metafórica e generalizada o que é observado em conversas corriqueiras, 

como num encontro de amigos ou até mesmo em um dialogo entre casais e na minha experiência 

clinica. 

Devido à infinita multiplicidade de diferentes culturas, caracteres, épocas e muitas outras 

variantes, sabem-se que a tarefa de fixar leis no comportamento humano é muito difícil, talvez 

impossível. Mas algo sempre permanente constante em qualquer ser humano: a vontade de amar 

e de ser amado.   
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