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Perguntei… 
Perguntei a um sábio, 
a diferença que havia 

entre amor e amizade, 
ele disse-me esta verdade… 

O Amor é mais sensível, 
a Amizade mais segura. 

O Amor nos dá asas, 
a Amizade o chão. 

No Amor há mais carinho, 
na Amizade compreensão. 

O Amor é plantado 
e com carinho cultivado, 
a Amizade vem faceira, 

e com troca de alegria e tristeza, 
torna-se uma grande e querida 

companheira. 
Mas quando o Amor é sincero 

ele vem com um grande amigo, 
e quando a Amizade é concreta, 

ela é cheia de amor e carinho. 
Quando se tem um amigo 

ou uma grande paixão, 
ambos sentimentos coexistem 

dentro do seu coração. 

 (William Shakespeare) 

 

http://pensador.uol.com.br/autor/william_shakespeare/
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RESUMO 

 

Diante das dimensões existenciais do homem, este trabalho faz um estudo sobre um 
dos grandes problemas da sociedade, a falta de Amor. Este tema reflete 
realisticamente as forças políticas, econômicas, sociológicas, filosóficas, 
psicológicas e outras, que conformam a problemática vivida pelo mundo atual. 
Compreender o significado do amor na vida do homem e, analisar sobre quais 
planos que se pauta suas ações, são objetivos da pesquisa. Quase tudo é mais 
considerado importante do que o amor: o sucesso, o prestígio, o dinheiro, o poder. 
Quase toda a energia é utilizada em aprender como alcançar esses alvos e quase 
nenhuma é dedicada a aprender a arte de amar. Tudo isso é observado em nossa 
cultura que se baseia no apetite da compra e na ideia de uma troca mutuamente 
favorável. A maioria das pessoas vê o problema do amor, antes de tudo, como o de 
ser amado, em lugar do de amar. As medidas sugeridas para a solução está no 
cultivo deste grande valor e, sobretudo, no desenvolvimento da árdua capacidade de 
dar de si,a vida, promovendo uma autêntica interrelação.  

 

Palavras-chave: amor, existência humana, valores, interrelação, sociedade. 
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ABSTRACT 

 

Given human existential dimensions, this monograph presents a study about one of 
the major problems of society: the lack of Love. This theme realistically reflects the 
politic, economic, sociological, philosophical and psychological forces that conform 
the problematic experienced by the actual world. The aim of this research is to 
understand the meaning of love in human live and, analyse on which plans its actions 
are based. Everything else is considered more important than love: success, 
prestige, money, power. The most energy is used to learn how to achieve those 
targets and very few energy is dedicated to learn the art of loving. All of this is noted 
in our culture that it is based on hunger for shopping and on the idea of a mutually 
fortunate exchange. Most people see the problem of love, primarily, as that of being 
love, rather than to love. Measures suggested for solution relies in cultivation of this 
great value, and above all, in the developing the tough capacity of give from yourself, 
the life, promoting a genuine interrelation. 

 

Key words: love, human existence, values, interrelation, society. 
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INTRODUÇÃO 

 

Na sociedade atual, o amor perdeu o seu verdadeiro significado, de modo 

particular referindo-se aos seus principais campos de atuação, como a família, o 

trabalho, e as demais relações afetivas. Diante disso, a proposta da presente 

investigação ajudará a compreender melhor em que consiste a arte de amar, ou 

melhor, a definição do amor como uma autêntica arte, indicando para o homem por 

qual caminho deverá trilhar, edificando em si, ações que não sejam ilusórias.  

 O anseio de identificar questões relativas às ações do homem, vem anexado 

à possibilidade de indagação, reflexão, análise e, sobretudo, compreensão de qual é 

a verdadeira arte de amar, sem a deturpação dos valores humanos. Observa-se que 

o não-amar corretamente implica o exercício de ações ilusórias na experiência 

vivencial. Gera frutos como a decepção, a solidão, a angústia, a indiferença. Nesses 

frutos, porém, vela-se o grande problema da existência humana, para a qual a 

verdadeira arte de amar, traz, concomitante à vivência do amor, a vivência do ser 

feliz. 

 Não há como pensar no amor como algo que está sensivelmente ou de modo 

palpável no campo social. Pensar o amor como um conceito esgotado em sua 

abordagem teórica influi diretamente sobre a qualidade de sua aplicação no 

cotidiano da existência. É necessária uma verdadeira educação sobre o amor.  É 

necessária, em primeiro lugar, uma reflexão que se concentre na raiz do problema 

do amor: por que amar? O que é o amor? Somente assim, será percebido que, 

cognocivelmente, é necessário abstrair a teoria acerca do amor para, 

posteriormente, se desenvolver a prática. 

 A sociedade possui uma arte que aos poucos vem sendo desenvolvida, a de 

distorcer os valores. O outro, o amor, dentre outros tantos conceitos que se esvaem 

ao poucos ou são obrigados a moldar-se a determinada ação humana, subjugados 

de seu estatuto de existência própria. Haveria pundonor em existir e não possuir reta 

integridade? Seria equivalente à condição humana dispor-se no mundo e não 

conceber em que consiste sua essência?  O homem atual poderia ser resumido a 

uma aparência ilusória de homem que perdeu a sua propriedade mais substancial, a 
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integridade de sua estrutura ontológica? Seria um autêntico ser humano ou, de outro 

modo, alguém que se esconde sob essa silhueta? 

O amor é uma arte, nada além e nada menos que isto. Arte que possui sua 

importância, como qualquer outra arte, como a música, por exemplo, que exige 

esforço, conhecimento e prática. O homem tem a necessidade do amor. 

Necessidade, que se baseia na prática, e, primeiramente, na necessidade de 

aprender sobre o amor.  O amor muda a motivação da vida, dá sentido e sabor ao 

que era insípido e desmedido. Nada se torna duradouro ou efetivo sem amor, que, 

por sua vez, se comunica de várias formas: tanto nas ações (Cf. Lucas 10) quanto 

nas palavras (Cf. Provérbios 31, 26) e em outros meios. Não é motivado por 

sentimentalismos.  É doação que pressupõe dar de si, do que se possui de mais 

importante; dar da própria vida. 

  O amor existe! Vivo e presente? Existem dúvidas acerca desta resposta. 

Esporadicamente, ouve-se referências ao amor, em meios impressos e audiovisuais 

(livros, filmes, propagandas e outros). É algo que envolve sentimento, gerado no 

mais sublime ato do homem: o existir. Está na existência humana, e aí é alimentado. 

Gradualmente, pode ser submetido a duas experiências. Pode ser trabalhado e, 

primordialmente, ser luz na ação do homem. Ou, ainda, poderá ser guardado no 

mais profundo esquecimento, entrevando-se.   

 Para que o homem chegue ao mais íntimo contato com o verdadeiro amor é 

necessário que o homem se auto-compreenda. Quando não há o conhecimento do 

homem enquanto homem, torna-se difícil compreender qualquer coisa que parta de 

sua subjetividade para a exterioridade do mundo. O amor é uma força, não 

movedora de montanhas ou grandes edifícios, mas de grandes ações. O cuidado é 

sempre necessário, pois quando o homem fita seu olhar somente para dentro de si, 

brota o subjetivismo, o relativismo, o autoritarismo, e, horrivelmente, a indiferença. 

Sobre este último salienta Fromm que, 

 

Nosso problema moral é a indiferença do homem para consigo mesmo. 
Repousa no fato de termos perdido o senso do significado e originalidade 
do individuo, de nos termos transformado em instrumentos para finalidades 
alheias a nós mesmos, de nós sentirmos e tratarmos como mercadoria, e de 
nossos próprios poderes terem-se tornado estranhos para nós mesmos. 
Nós e nosso próximo convertemo-nos em coisas (FROMM, 1966, p.219). 
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 Existem muitas problemáticas que envolvem essa pertinente temática, 

algumas das quais o presente trabalho pretende enfrentar. Como se dá a relação do 

amor? Quando o homem começou a se atentar a essa questão?  Qual é concepção 

de amor, e como pôde se desenvolver no seio de cada época? Como é apontado, 

primeiramente o homem deve se compreender a si mesmo. Qual é o sentido dessa 

compreensão ou, ainda, em que consiste a natureza humana? Como se constituem 

as condições de existência do homem? Qual é a relação do homem com o mundo 

que está sua volta e como se vê diante de um outro semelhante a si? Quais 

respostas o homem buscou para si, e por quais meios percorreu para alcançá-las? 

Como se constitui o amor na vida social? O que determina a ação de busca do amor 

na vida do homem? Como compreender a interrelação do homem, dentro da 

perspectiva do amor? Como o amor se desintegrou na sociedade? Como está a 

concepção de amor no mundo atual? 

 O objetivo geral dessa investigação é analisar a teoria psico-filosófica do amor 

dentro da interrelação do homem com o mundo exterior a ele (percebido enquanto 

natureza e semelhante), à luz da arte de amar, sob a perspectiva de abordagem do 

teórico Erich Fromm, filósofo e psicólogo alemão. Em suma, trata-se de analisar a 

concepção de amor em Erich Fromm. Os demais objetivos, surgem decorrentes do 

objetivo geral, buscando entender, analisar, levantar e compreender a autenticidade 

da vivência do amor. 

 A partir da bibliografia escolhida, o estudo prosseguirá com o método de 

abordagem indutiva, compreendendo, analisando e, por fim, expondo a concepção 

sobre a verdadeira arte do amor. Os métodos de procedimento serão de cunho 

histórico e comparativo, com fins de apresentar a profundidade e importância da 

filosofia fromniana no âmbito das humanidades, bem como no horizonte da reflexão 

filosófica vigente. 

 O amor se constrói e aplica na sociedade sob várias formas. No primeiro 

capítulo, abordar-se-á a concepção histórico-filosófica do conceito de amor, 

relatando as diversas concepções deste tema no decorrer da história do 

pensamento humano. O segundo capítulo, por sua vez, atina-se a mostrar como se 

estabelece essa relação do amor na vida do homem, apontando a teoria que Fromm 

apresenta e sua sustentação no núcleo da reflexão ética contemporânea. Isso sob o 
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foco da natureza humana e sua condição de existência, o problema da existência 

humana e o amor enquanto união simbiótica e de doação. O último capítulo, enfim, 

baseando-se no capítulo anterior, procura demonstrar como se dá a prática do amor, 

procurando perceber como se compreende a prática do amor na atual sociedade.  

Muitos acreditam que essa forma simples e fácil de amar ainda é encontrada 

com ausência de obstáculos, sendo difícil apenas encontrar o objeto certo para se 

amar. No entanto, este trabalho pretende mostrar que o estabelecimento de uma 

verdadeira interrelação necessita árduo trabalho. Na reflexão e indagação, a 

proposta que ora se apresenta buscará um pensamento seguro e capaz de se 

constituir como importante colaboração para uma abordagem do conceito de amor, 

não o limitando ao âmbito da especulação filosófica, mas demonstrando seu alcance 

real enquanto conceito ativo e dinâmico, característica primordial da existência 

humana. Trata-se, o homem, de um ser para o amor.  
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1 – CONCEPÇÃO E RELAÇÃO HISTÓRICA DO AMOR 

 

“O amor é a mais poderosa e a maior característica das 
emoções humanas por sua capacidade de dar um sentido à vida” 

(Canto-Sperber) 

 

1.1 – FILOSOFIA GREGA ANTIGA 

 

A começar dos primórdios da história foram referidas as diversidades de 

experiências amorosas, não obstante, nem todos dedicaram a devida atenção ao 

fato.   Segundo Incontri (2010, p.361), no século V a. C. as principais figuras da 

filosofia estavam vinculadas a Atenas. Essa Cidade marcou em si momentos 

promissores de grande expansão comercial e de enriquecimento das classes 

populares, como os comerciantes e os artesãos. Houve um fortalecimento da 

democracia, a qual permitiu aos cidadãos participarem da vida política, delineando 

em todos igualdade perante a lei. Os jovens tinham como almejo tornar-se um 

virtuoso político. Com isso, houve o enriquecimento da educação, a qual começou a 

visar à formação do sujeito de modo integral, ensinando-lhe o uso retórico. Ante 

essa ocasião, muitos professores se mudaram para Atenas, com a finalidade do 

ensino. 

 Se, antes, o pensar estava voltado ao kosmos, sendo a Natureza o foco dos 

pensadores, agora o conhecimento estava voltado à contribuição para a vida 

democrática da polis. O homem e o universo humano grego tomam parte, nesse 

instante, na reflexão filosófica.   

  Se a verdade entre os filósofos antigos naturalistas era contraditória, não 

considerando a possibilidade de um consenso ou uma conclusão, no humanismo, os 

sofistas velejam sobre o relativismo e o ceticismo, no qual não se busca a verdade, 

pois esta, para eles é temporária e incerta.  

Abbagnano (2007, p.39), num sentido histórico, entende o amor como a 

característica também grega que unifica e harmoniza a ação do homem. 1) Na ação 

humana ele se enquadra no Ato Sexual, sendo sua principal relação à 

homossexualidade - compreendida através do contato entre partes iguais, homem e 
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homem, por exemplo1. 2) Na política, o amor se dá no ato de fazer o bem a Polis. 

Amar a pátria: ser um bom cidadão é amar a sua terra, os outros e a si próprio, 

sendo que o bom cidadão visa o bem a tudo e a todos. 3) Na amizade, o amor se dá 

como força que mantém o elo, no qual a união se mantém. Trata-se dos verdadeiros 

amigos, que se prezam no cuidado da relação afetiva que os envolve. 

O que leva os homens poetas, dramaturgos, pais, filhos e outros, a expressar 

o que sentem, quando dizem viver amor? Os filósofos são instigados a saber o que 

é isso. O Amor seria um sentimento que trás perturbações ao ser humano, retirando-

o, por vezes, do eixo racional. No entanto, isso significa trazer a almejada felicidade? 

A vivência do Amor sempre está presente no ser humano. Contudo, se o 

Amor é uma grande problemática, seguindo o homem desde seus primórdios, 

quando esse pertinente tema se encetou a reflexão na sociedade?  

 “Poder-se-ia pensar que foi Hesíodo o primeiro a buscar uma causa desse 

tipo, ou qualquer outro que pôs como princípio dos seres o amor e o desejo, como o 

fez, por exemplo, Parmênides” (ARISTÓTELES, 2002, p.22). Nota-se que na 

Metafísica, Aristóteles apontará Parmênides e Hesíodo como os primeiros a 

perfilharem o Amor como força capaz de mover todas as coisas. Como se lê: 

 

Este 
2
, com efeito, ao reconstruir a origem do universo diz: Primeiramente 

entre todos os deuses <a deusa> produziu o Amor; enquanto Hesíodo diz: 
Antes de tudo existiu o caos, depois foi à terra do amplo ventre e o Amor 
que resplandece entre todos os imortais. (ARISTÓTELES, 2002, p.23). 

 

Verídica ou não, a afirmativa requer a compreensão do que seria o Amor 

neste período grego. Nada obstante, há outras compreensões que eram refletidas 

no meio e a partir do social. 

Segundo Empédocles, haveria uma força capaz de mover todas as coisas (a 

água, o ar, o fogo e a terra). Os quatro elementos eram movidos harmonicamente, 

pressupondo uma união entre si. Empédocles (1989, p.34) diz: “Ali nem de sol são 

distinguidos ágeis membros, nem tampouco de terra força hirsuta, nem mar; de tal 

                                                 

1
 Somente nesta relação homossexual o amor poderia se dar plenamente, pois nela se envolve amor 

por amor, sem qualquer forma de interesse. 

2
 Aqui Aristóteles se refere a Parmênides.  
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modo em cerrado invólucro de Harmonia está fixado Esfero torneado, alegre em sua 

solidão circular”. 

O Amor poderia ser essa força que mantém até mesmo os mais perfeitos 

elementos que existem na terra? A água no seu devir perfeito poderia ser fruto do 

Amor? Se ele é uma ação humana, qual era a ativa influência do homem? Questões 

como essas, eram apresentadas e estudadas, mas, deveria haver uma certeza, pois 

os elementos existiam e estavam em harmonia por si. Seria fruto de uma força 

divina?  

Segundo Incontri (2010, p.336), dentro deste contexto histórico, Sócrates, foi 

impulsionador da filosofia à busca da verdade e da virtude, acreditando ser este o 

caminho para chegar à felicidade. Seu principal discípulo foi o grande expoente 

grego, Platão. Além de trabalhar noções de ética, política, teoria do conhecimento e 

a construção da metafísica, foi ele o primeiro a fazer tratamento filosófico ao tema do 

Amor (inclinando-se a uma ideologia que percorre os caminhos do amor sexual, fato 

presente em seus diálogos). De modo particular, três são os diálogos que se 

destacam sobre a temática do amor, quais sejam: o Banquete, Lísis e o Fedro. 

O Banquete, diálogo no qual me aterei, é composto de três partes essenciais. 

A primeira parte consiste o „‟discurso convidado por Agáton‟‟. A segunda parte é o 

„‟discurso de Sócrates‟‟ e por fim, o „‟discurso de Alcebíades, que é um elogio a 

Sócrates‟‟. 

 Havia inúmeros pré-conceitos sobre a mulher na era Grega. Sócrates propõe 

inovar a concepção de amor, como também exemplifica que a mulher possuía sua 

importância, pois o que aprendeu sobre a nova doutrina do amor, advinha de uma 

“dama de Mantinéia, Diotima” (PLATÃO, 2006, p.73). 

 O Banquete se dá com uma festa promovida por Agáton, na qual reuniu 

alguns amigos para celebrar o dia em que havia recebido um prêmio por um triunfo 

teatral. Nesse banquete, segundo Platão, estariam presentes, entre outros, 

Aristodemo, discípulo de Sócrates, Fedro, jovem retórico, Pausânias, rico da 

sociedade de Atenas, Erixímaco, médico, Aristófanes, teatrólogo e comediante, 

Alcebíades, rico e belo político ateniense, e Sócrates, o filósofo. 

 O encontro prossegue de um modo distinto ao usual naquela época. 

Pausânias diz: “Vejamos, senhores, qual será a maneira mais agradável de 
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bebermos” (PLATÃO, 2006, p.44).  A sugestão de Fedro era que cada um fizesse 

um discurso ao Eros, diante do que argumentou dizendo que estranhava que “os 

poetas hajam composto hinos e poemas a alguns deuses, mas ao Amor, divindade 

tão poderosa e tão grande, jamais, de tão grande número de poetas, nenhum tenha 

composto um encômio” (PLATÃO, 2006, p.45). Sendo esta acatada por todos. 

“Fedro foi o primeiro a discorrer” (PLATÃO, 2006, p.46). 

 Fedro diz que “só os que amam estão prontos a morrer por outrem; não só os 

homens, também as mulheres” (PLATÃO, 2006, p.47). Seu discurso inspira um tipo 

de amor ao espírito do outro. Esse amor somente acontece verdadeiramente entre 

seres humanos3. Posteriormente, Jesus será exemplo desta expressão, que, morreu 

pelo teu próximo. Esse foi o maior exemplo, um amor que foi direcionado ao espírito 

do outro (Cf. Mateus 27; João 19). Haja vista, no pensamento de Fedro ele 

reconhece que “o Amor é uma grande divindade, admirável entre os homens e entre 

os deuses por muitos diferentes motivos” (PLATÃO, 2006, p.46). Sendo o Amor o 

mais antigo dos deuses, ou seja, o mais digno de homenagens. 

 O segundo discurso é de Pausânias. Ele acreditava que se houvesse um só 

amor, o elogio a Eros era viável, “mais eis que não é um só” (PLATÃO, 2006, p.49). 

Ele propõe corrigir esta falha dizendo qual Amor deve ser louvado e depois fará um 

elogio digno do deus. Pausânias fez uma distinção da duplicidade do Amor; O amor 

acontece pelos homens fortes e inteligentes. Aqui evoca uma questão na qual as 

materialidades corporais não são as principais atividades, eis que, as virtudes do 

outro são o mais importante.  

 O próximo discurso é tecido por Erixímaco, que faz uma continuação e 

conclusão do discurso de Pausânias. Ele diz, que, “assim é que o amor, seja qual 

for, contém em conjunto um poder múltiplo, imenso, digamos universal” (PLATÃO, 

2006, p.57). O amor é algo Universal, que se estende a todos. “Mas aquele que se 

realiza no que é bom, com moderação e justiça, assim entre nós como entre os 

deuses, esse possui o máximo poder, aparelha-nos com os outros e para com os 

nossos superiores, os deuses.” (PLATÃO, 2006, p.57). Aquele que faz suas ações, 

                                                 

3
 Dentro das fábulas gregas, há o retrato de relações de amor entre sexos opostos. Como no caso de 

Orfeu, trata-se de um amor entre um homem e uma mulher. 
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deve procurar se tornar um grande mestre. Pois, este possuirá o poder, sendo 

mestre e, não somente aprendiz.  

 O quarto é o de Aristófanes que exalta o poder de Eros, dizendo que este é o 

melhor e maior amigo dos homens, mesmo que “os homens não se dão conta 

nenhuma do poder do Amor” (PLATÃO, 2006, p.58). O Amor é a força que 

impulsiona um ser na direção do outro. Um ser somente se completa no encontro 

com o outro. Sendo que, o desejo dos amados é serem apenas um único ser. A 

felicidade para Aristófanes era encontrada por quem dedicasse sua vida ao Eros. 

 Agatão, também elogiou o Eros. Seu discurso se baseou na concepção de 

que este deus possuía a juventude eterna. Eros é ágil, delicado, fino e belo. É 

virtuoso, possui temperança, justiça e sua força mantêm os laços entre os seres 

humanos, pois, o Amor é “regente o mais belo e capaz, a quem devemos seguir 

todos os homens entoando com harmonia seus hinos, participando dos cantares 

com que ele enfeitiça a mente de todos os deuses e homens” (PLATÃO, 2006, p.68). 

 O último a se pronunciar sobre o Eros foi Sócrates. Ele explicita a todos a 

ideia que a sacerdotisa Diotima lhe havia dito. A diferença entre esta ideologia e as 

anteriores, é que Eros, para Sócrates, era um meio-termo entre os humanos e os 

deuses.  A figura do Eros é aquela que deseja o bem, o belo e a verdade; o filósofo, 

por sua vez, é aquele que se assemelha ao Eros. 

Para Platão, o amor é “filosófico-pedagógico” (INCONTRI, 2010, p.338), no 

qual pressupõe uma evolução. O homem começa a amar as coisas físicas, isto é, o 

que é corporal, depois percebe que existe a beleza das almas, ele a procura, em um 

espaço que não é o físico, mas ideal. “Esse amor à alma do outro motiva o ser que 

ama a cuidar e a zelar pela felicidade do amado, procurando levá-lo ao bem, ao belo 

e à verdade” (INCONTRI, 2010, p.338). Sendo que, em outro diálogo também 

platônico, Fedro, falará de um amor que se dá à sabedoria [filosofia]. Um amor que 

se estende ao saber, ao conhecer. 

 No decorrer do Banquete o amor tem uma “dimensão de falta, de 

necessidade e de insuficiência” (PLATÃO, 2006, p.338), portanto, é a base da 

busca, é o desejo de ter o que não se tem. Eis que, pedagogicamente, o amor é o 

que impulsiona um ser na direção do outro para levá-lo a zelar pela felicidade alheia. 
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O educar, o esclarecer, o despertar, o conduzir, o exemplificar, apresenta-se como 

características do amor pedagógico. 

 É um amor deserotizado, como era percebido ou vivido por uma cultura 

grega, para a qual as atitudes explicitadas anteriormente eram comuns. O amor é 

colocado em um nível espiritual, o que representou uma grande evolução para o 

pensamento grego em sua segunda fase de elaboração. 

O diálogo Platônico Banquete é base de todo o enredo fromniano, no qual 

destaca aspectos que Platão havia pensado como o amor a si próprio, ao próximo e 

ao transcendental (deus/divindade). Outro aspecto é o medo do homem estar 

sozinho, ou seja, a superação da dimensão da angústia de se estar só. 

 Os gregos possuíam uma experiência de mundo completamente diferente 

daquela que se entende hoje. Compreende-se que o amar é característica da 

liberdade do homem, que pressupõe a vontade. A experiência da liberdade grega 

condiz somente com o espaço livre do mundo. Era impensável a escolha de como 

amar ou até mesmo de não-amar.  

 Platão teve discípulos, dentre eles Aristóteles foi que se destacou, contudo, 

ao elaborar suas idéias, muitas foram contrárias ao mestre, dando pressupostos a 

caminhar a uma ideologia que não se pautaria somente em um mundo ideal. Há um 

mundo físico e este precisa de atenção.  Interpretações surgiram, dentre elas a de 

Tomás de Aquino, que se aflorou na Idade Média. Aristóteles destacou-sena lógica, 

ética, política, física, metafísica e poética.  

Para Aristóteles o ser divino (deuses) e o homem viviam a edaimonia. “Pues 

que la divindad no fuera tal que necesitara um amigo, exigiría que el semejante a 

Ella fuera lo mismo4” (ARISTÓTELES, 1986, p.632). A diferença constituía no 

homem ter que buscar a sua felicidade no outro, enquanto a divindade não precisa 

da amizade, pois ela é o seu próprio bem para si.  

Sendo assim, o Amor é um fenômeno humano. Ele é uma feição, ou seja, é 

uma modificação passiva. Enquanto amizade é um hábito, que exige esforço e 

                                                 

4
 Tradução: Pode que a divindade não fosse tal que necessitasse de um amigo, exigiria que o 

semelhante a ela fosse o mesmo.  
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disposição ativa. A amizade é uma concepção trabalhada na Ética a Nicômaco de 

Aristóteles.  

Aristóteles evocará em sua ética um importante argumento, que é a “amizade 

entre os dessemelhantes”, (ARISTÓTELES, 2009, p.195) sendo este, um 

pressuposto ou sinal de união que iguala as partes. O Amor é uma afeição que pode 

ser trabalhada, de modo principal, na relação de amizade. 

Destaca-se outro ponto no pensamento aristotélico que se estriba no anseio 

em que todas as coisas possuem, no alcançar a perfeição. “As pessoas se amam 

pelo que elas são, do contrário, a relação humana se esvai da reta integridade e se 

torna ilusão” (ARISTÓTELES, 2009, p.195).  Eis que nada segue diferente. O 

homem deve buscar a perfeição do Amar, fazendo-se mestre em todas as suas 

ações. 

Como obter essa perfeição contínua no homem? Como buscar essa relação 

que não se dá sob o modo da individualidade? Nos escritos Aristotélicos, termos 

como os citados ainda não tomavam parte do vocabulário. Ainda assim, sua 

ideologia está muito ligada à atualidade. 

O homem é um modelador de sonhos, possui projetos e procura a felicidade. 

“Cada um quer aquilo que espera obter” (ARISTÓTELES, 2009, p.196). Não faz 

parte do homem algo que não lhe é apetecível. Para que ele receba o almejado, 

segundo Aristóteles (2009, p.196), em troca doa o que possui. A relação acontece 

por interesse ou por Amor. 

Quando não amamos por aquilo que literalmente as pessoas são, depois de 

um tempo as pessoas começam a se tornar diferentes na relação de amizade.  

Aristóteles (2009, p.199) procurou examinar a questão. Pois, a amizade deve ser 

desfeita quando a outra parte não permanece a mesma? 

Obtemperou-se na resposta e, não obstante, teve precisão, sendo capaz de 

indagar novas problemáticas. Seria possível o amor se acabar? Para o homem a 

morte é o limite da existência do amor? Se a amizade 5 pode ou não se romper, ele 

diz: 

                                                 

5
 Conceito no qual se traduz um Amor-Amizade. Palavra grega: Philia. Tradução: Amizade 
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Talvez se possa dizer que não há nada de estranho em romper uma 
amizade baseada na utilidade ou no prazer quando nossos amigos já não 
possuem tais atributos, já que foi por causa destes que nos tornamos 
amigos, e quando eles deixam de existir é razoável que não se sinta mais 
amor (ARISTÓTELES, 2009, p.199). 

 

Não se pode amar todas as coisas. Mas, o que amar? Aristóteles (2009, 

p.199), concerne que se deve amar somente aquilo que é bom. Sendo que o mal 

não deve ser amado, pois o amor também nos faz semelhantes e ninguém “deve se 

tornar semelhante a ele” (ARISTÓTELES, 2009. p.199). 

“As amizades parecem derivar das relações de um homem para consigo 

mesmo” (ARISTÓTELES, 2009. p.200). Esta pode ser uma das definições da 

Amizade. Como se a amizade fosse um amar o outro, como um amor a mim mesmo. 

O Amigo é aquele que visa o bem deste seu próximo (Ex.: Relação de amizade 

entre Pai e filho). Aristóteles trouxe para a história grandes avanços, sobre os quais, 

propriamente, antes não se havia pensado. 

Com o alvorecer do século IV a. C. houve o início do período helenístico. 

Deste período, destaca-se Alexandre Magno. Reale (2003, p.249), apresenta 

Alexandre como o promotor de mudanças políticas, filosóficas e culturais no seu 

reinado até o final do século I a. C. As tradições culturais e religiosas, vindo da Ásia, 

África, China e Índia (esses dois países estão na Ásia, já mencionada) começavam 

a misturar-se. A polis desapareceu. “De cidadão no sentido clássico do termo, o 

homem grego torna-se súdito” (REALE, 2003, p.250), ou seja, há “uma nova 

identidade” (REALE, 2003, p.251) presente nesta era helenística. Aqui o monarca 

possui um papel muito importante, sendo responsável por arbitrar sobre tudo. 

De acordo com Reale (2003, p.250), as velhas filosofias platônicas, 

aristotélicas e mesmo socráticas entram em declínio. Agora havia um individuo 

isolado dentro de si próprio. Alexandre fez o homem grego descobrir um mundo 

interior, pois o externo estava em declínio. Houve a instrução de várias pessoas com 

as novas escolas (estoicismo, epicurismo, ceticismo e cinismo). 

Conforme Incontri (2010, p.366), havia traços comuns nestas escolas. Dentre 

esses traços, três se destacavam. O primeiro deles se estabelece por uma 

centralização no campo ético-individual. O segundo, com um novo impulso às 
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pesquisas filosófico-científicas. Por último, o tratamento de temas referentes à 

liberdade.  

 

1.2 – FILOSOFIA MEDIEVAL 

 

 O Império Romano iniciou poucas décadas antes do nascimento de Jesus, 

cuja mensagem iria mudar o pensamento ocidental. Segundo Incontri (2010, p.372), 

durante trezentos anos o Império se manteve intacto, sendo caracterizado por um 

enorme contingente de escravos e miseráveis. O tempo se passou e a mensagem 

cristã ganhou aristocracia. Como se lê: 

 

O novo testamento não é um relato histórico objetivo, mas o testemunho da 
fé de comunidades primitivas. Tal testemunho se expressa inteiramente 
segundo ideias daquela época. Nada seria mais equivocado, portanto, do 
que criticar as narrativas sobre os milagres de Jesus, por exemplo, 
tachando-as de „falsificações‟ (nossos conceitos de “natureza” e 
“objetividade” certamente ainda não existiam nessa visão de mundo) 
(HELFERICH, 2006, p.70).  

 

 Os relatos bíblicos encontram sua fonte na oralidade, a qual também 

expressa o perfil de um povo. Como era possível transmitir a um povo judeu ou 

pagão a mensagem de um certo judeu, com o nome de Jesus, que foi crucificado 

pelos romanos? Helferich (2006, p.73), acreditou ser necessária, em primeira 

instância, a comunicação na língua do próprio povo. Em Incontri (2010, p.373), 

percebe-se esse espalhamento do cristianismo com Paulo de Tarso, o qual 

experimentou essa via por primeiro em suas viagens ao Oriente e ao Ocidente, 

formando núcleos cristãos. Paulo foi o primeiro a lançar bases de uma filosofia 

teológica, posteriormente desenvolvida pelos patrísticos. Está escrito: 

 

O termo filosofia cristã é controvertido, porque, em ultima instância, trata-se 
de um pensamento submetido à fé e muitos não a aceitam como Filosofia, 
pois carece da liberdade racional própria do indagar filosófico. O 
cristianismo não é considerado uma Filosofia, pois não partiu de um método 
de investigação racional, e sim de uma revelação divina que se deu por 
meio da mensagem de um profeta judeu, considerado pelos seus 
seguidores como a encarnação de Deus (INCONTRI, 2010, p.374). 
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 Segundo Helferich (2006, p.74), com o aparecimento de muitos padres da 

Igreja, surge uma nova etapa na história do cristianismo, na qual há certo confronto 

com os pagãos. Esses padres procuram defender a fé contra a falta de fé. Muitos 

filósofos desta época procuraram integrar o que sabiam e acreditavam, com a 

filosofia cristã.  

 Orígenes possui notáveis interpretações alegóricas da Sagrada Escritura. “No 

que se refere à filosofia, o aspecto mais importante e original de sua especulação é 

a tentativa de dar uma interpretação filosófica à doutrina cristã da origem e do fim 

das coisas” (MONDIN, 1926, p.124). Ele integrou a visão platônica e neoplatônica 

com a mensagem revelada por Jesus.  

 Para Incontri (2010, p.375), o pensamento católico, propriamente dito, 

constituiu-se com Inácio de Antioquia, Irineu de Lion e Clemente de Alexandria. 

Contudo, foi Agostinho quem sistematizou esse modo de pensar cristão. 

 A era cristã existe complexamente como um mistério. É um Deus que se 

apresenta como Pai, que é Criador e Ordenador de todas as coisas (Cf. Gênesis). 

 Possuindo o poder religioso (espiritual), a Igreja tinha influências no modo de 

pensar, a psicologia e as formas de comportamento na Idade Média. A igreja 

também tinha grande poder econômico, pois possuía terras em grande quantidade e 

até mesmo servos trabalhando. 

 Além deste Deus que era conhecido como o Pai, Criador de tudo, há aquele 

que era o promotor da verdade, sendo chamado de “o Filho” (Cf. Mateus 17, 5). A 

literatura bíblica o chama de Emanuel, o Deus que está com o povo – Jesus Cristo 

(Cf. Lucas 1, 1ss). 

 “Deus responde com amor, ao amor dos homens” (ABBAGNANO, 2007, 

p.40). Ou seja, o Criador do Ser possuia o seu ser próprio. Contudo, o seu ser era 

amor. Pois, Deus é Amor (Cf. João 4, 7-21). Dele provém o amor como resposta. O 

Filho viveu esse amor. Haja vista, dele também proveio o Amor. Mas há um 

impulsionador deste amor? Quem difundiu o Amor? Como explicar este amor que 

está em Deus e é lançado aos seres humanos? 
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 Abbagnano (2007, p.40), diz que Agostinho identificou o Amor com o Espírito 

Santo, oqual, é o responsavel por impulsionar o amor no coração dos homens.  

 Agostinho ater-se-á em sua obra Sobre a Trindade (De Trinitates), no livro VII, 

à indagação sobre o que é o verdadeiro amor, ou melhor, o que é o amor. Como se 

dá o perfeito amor? Haveria um único amor existente? Haveria ações humanas 

usurpadoras do amor? 

 Amar é “aderir à verdade” (AGOSTINHO, 1994, p.277). O homem que busca 

viver justa e honestamente com o meio no qual esteve disposto a dar de si pelos 

outros homens (Lucas 23, 26-56). 

 A Escritura Sagrada contém dois preceitos importantíssimos que norteiam 

todo e qualquer discurso cristão na filosofia medieval. O primeiro se constitui pelo: 

“amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda tua alma, e com toda 

a tua mente” (Cf. Mateus 22, 37). O segundo: “amarás ao teu próximo como a ti 

mesmo” (Cf. Mateus 22, 39). 

 Agostinho (1994, p.277), não tirou a razão pela qual são expressos esses  

preceitos. Ao contrário, usou a mesma fonte para indagar o por quê de em muitas 

citações dentro do mesmo conjunto de livros considerados sagrados (Bíblia), haver 

referência  somente ao primeiro preceito. 

Haveria contradições na Escritura considerada somo Sagrada? Agostinho 

descobriu que as próprias respostas estavam dentro de nós. Agostinho (1994, 278), 

explicitou que aquele que é capaz de amar a Deus, também segue os seus 

preceitos. Sendo que, se existe a capacidade de amar a Deus, por conseguinte 

haverá também o amor ao próximo. 

Se torna intrigante a Agostinho, perceber que a citação não era mencionada 

em conjuto. Sendo que, muitas vezes havia somente o mencionar do segundo 

preceito. Assim, indagações surgiam. Como é possível somente amar o outro e não 

amar a Deus? 

Agostinho, posteriormente considerou que, “quem ama o próximo, como 

consequência, há de amar principalmente o próprio Amor” (AGOSTINHO, 1994, 

p.278). Depois de toda investigação se chega a conclusão de que “Deus é Amor”. 
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Pois, aquele que permanece no Amor, permanece em Deus e Deus permanece 

nele” (1 João 4, 16). 

É possivel o não saber o que amar? Para Agostinho (1994, p,280), não é 

cabível, alguém afirmar que não sabe o que amar. Observa-se que, o homem está 

em um meio social cercado de homens. Ao amar o próximo estará amando o próprio 

Amor. 

Agostinho não desvincula o amor como pressuposto de união. Contudo, dá-

lhe um valor trancendetal. “É esse mesmo amor que une todas os anjos bons e 

todos os servos de Deus pelo vínculo da santidade. É o mesmo amor que nos une 

entre nós e a eles reciprocamente, e ainda nos submete a Deus” (AGOSTINHO, 

1994, p.280). 

O cristianismo pretende “irmanar todos os homens” (ABBAGNANO, 2007, 

p.40) no reino de Deus. Para Agostinho (1994, p.281), portanto, quando amamos o 

irmão com amor, amamos o irmão em Deus, e é impossivel não amar o Amor que 

nos impele ao Amor do irmão. Eis que, são dois preceitos que não podem existir um 

sem o outro. 

Em poucas palavras Agostinho sistetiza toda a sua ideologia sobre o Amor, 

ao dizer que, “quem, pois, não ama o irmão não está no Amor, e quem não está no 

Amor não está em Deus, porque Deus é Amor” (AGOSTINHO, 1994, p.284). 

Necessariamente, para viver no amor, há necessiadade de se voltar à 

realidade alheia. Aquele que não é capaz de se voltar ao irmão, não está no Amor. E 

quem não está no Amor, consequentemente, não está em Deus -  segundo o 

pressuposto de que Deus é Amor. 

Agostinho (1994, p. 282), parte da afirmação lógica, na qual, se o homem não 

é capaz de amar o próximo que está sensivelmente ao seu lado, não poderá amar a 

Deus, que não é dado à nossa sensibilidade visual. 

O Amor que é tão exaltado e louvado na Sagrada Escritura, é o Amor do 

Bem. Pois, em Agostinho (1994, p.284), o Amor pressupõe que haja aquele que 

ativamente ama e aquele que rebece, não passivamente, esse Amor. O Amor é, por 

assim dizer, uma certa vida que amarra dois seres. 
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Essa Arte, exige relação. Sendo que ele se dá na relação sujeito a sujeito. 

Viver o amor, é expressão daquele que amam algo. Isto é, se o homem é capaz de 

amar, logo ele ama alguma coisa. E quando se dedica ao amor ao próximo, equivale 

a amar a Deus. Sendo que, o Amor fraterno é via de acesso ao Deus que é 

Trindade. 

Agostinho no livro Sobre a Trindade simplismente explana um conceito de 

Amor. Eis que o Amor é capaz de unir os homens em Deus, mas não os faz o 

homem perder a identidade. Somos os mesmos, mas acrescentamos ao nosso ser a 

arte do Amar. O critério que pauta a diferença é o Deus que é Amor e os homens 

que têm a possiblidade de estar no Amor. 

Este Amor que Agostinho escreve, é um amor introduzido no caráter divino, 

haja vista sua noção de Amor não desvincula do pensamento grego. Mas, Helferich 

(2006, p.88), afirma que o pensaemnto só recebeu novos impulsos no início da 

escolástica, no período que, durante o século XI, também a vida social na Idade 

Média toma um impulso significativo, devido a uma série de fatores econômicos e 

culturais.  

Contudo, antes de propriamente entrar no garnde expoente da escolastica 

(Tomás de Aquino), é preciso mencionar ainda o nome de João Erígena. 

“As ideias de Agostinho são retomadas frequentemente durante todo o 

desenvolvimento de umas das principais correntes da escolástica medieval, o 

agnosticismo: por João Scotus Erigena” (ABBAGANANO, 2007, p.40). O amor é o 

vínculo que liga todas as coisas. Com toda justiça se diz que Deus é Amor, sendo 

ele a causa. Contudo nos seus escritos ele tende a “uma forte tendência panteísta” 

(HELFERICH, 2006, p.89). 

Percebe-se que a filosofia antiga não é deixada de lado. Aristóteles entra em 

“palco” novamente. Principalmente com Tomás de Aquino, pelo qual as ideias sobre 

a amizade serão moldadas e dadas como características doAmor. 

“Na escolática, a ciência consiste em versões e comentários” (HELFERICH, 

2006, p.89).  “Em toda a escolática, são repetidas as ideias de Aristóteles sobre a 

amizade, oportunamente modificadas e adaptadas para caracterizar a natureza do 

Amor cristão” (ABBAGNANO, 2007, p.40). O amor cristão é conhecdido também 

como caridade ou doação. 
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Para Tomás de Aquino (2004, p.314), essa caridade sobreexede a 

capacidade da natureza humana. Sendo assim, não provém do homem, é algo 

comum a toda natureza uma certa inclinação que é o apetite natural. 

Esse amor provém “da vontade do Espírto Santo, que distribui os seus dons 

como quer” (TOMÁS DE AQUINO, 2004, p.314). É um amor natural, por ser uma 

inclinação posta por Deus nos seres criados. 

Assim também, há o Amor intelectual, Tomás de Aquino (2004, p.136), diz 

que esta virtude, no qual se está na vida humana presente, possui a capacidade de 

crescer ou aumentar . Sem se contradizer, o amor pode sempre ir se aperfeiçoando. 

Para Tomás de Aquino em “toda natureza é comum haver alguma inclinação que é 

seu apetite natural ou amor” (TOMÁS DE AQUINO, 2002, p.203). 

O que é o Amor intelectual? Tomás de Aquino (2004, p.312), define a 

caridade como a amizade do homem por Deus. Essa amizade, segundo Abbagnano 

(2007, p.41), é, no signifiacdo Aristotélico, o que une ao conceito de Amor 

benevolente, isto é, que quer o bem de quem se ama e que não visa somente uma 

apropriação do outro – Por exemplo a concupiscência.  

Contudo, não é somente esta benevolência, a amizade também supõe um 

Amor mútuo, segundo Tomás de Aquino (2002, p.293). Pois, é preciso que haja 

reciprocidade de Amor, pois amizade é retribuida com amizade. Ora, essa mútua 

benevolência é fundada em alguma comunhão, pois “a mizade é uma parceria, e um 

homem está em relação com seu amigo; para ele, a consciência do seu ser é um 

bem, e tembém o é, portanto, a consciência se torna ativa quando eles convivem” 

(ARISTÓTELES, 2009, p.215). Tomás, bebendo da fonte aristotélica, acreditou que 

a amizade seria comunhão, ou seja, amor mútuo.  

Portanto, amar corresponde a quer bem a alguém. Sendo diferente o Amor de 

Deus e o Amor humano. Pois, para Tomás de Aquino (2001, p.423), o humano não 

cria bondade nas coisas, mas encontra no objeto pelo qual é suscitado. O amor de 

Deus infunde e cria a bondade nas coisas.  

 

 

 



28 

 

1.3 - FILOSOFIA MODERNA 

 

 No século XV, a investigação filosófica assume direção diversa com relação 

ao período medieval. A  especulação sobre o Amor, segundo Abbagnano (2007, 

p.41), é retomada no platonismo renascentista, acentuando a reciprocidade do Amor 

entre Deus e os homens como tal.  

 Para Incontri (2010, p.384), a transição do pensamento medieval para o 

moderno se apresenta como uma longa maturação, que se deu no próprio periodo 

medieval, nos séculos XIII e XIV – os quais possibilitaram ao renascimento firmar-se 

como identidade do novo período que se instauraria no século XVII.  

Historicamente, com a grande decadência do modelo feudal, “os centros 

urbanos renasceram na Europa e, com eles, surgiu a nova classe dos burgueses” 

(INCONTRI, 2010, p.385). 

Mas, se a Igreja detinha sobre o povo o poder, como foi dada a abertura para 

as novas ideologias? Segundo Incontri (2010, p.385), a vida estática do campo, 

regida pela Igreja, foi se modificando a favor de novas mentalidades com as 

influentes universidades da Europa, que estavam a serviço da escolástica, sob o 

domínio da Igreja. No entanto, haviam muitos debates que favoreceram o 

amadurecimento do pensaemnto, sendo que, entre alguns  dos escolásticos haviam 

já ideologicas modernas. Como se lê: 

 

No Renascimento algumas tendências filosóficas se destacaram, como o 
humanismo, o naturalismo e a volta às fontes greco-romanas. Marsílio 
Ficino, afirma que o Amor é o liame do mundo e elimina a dignidade da 
natureza corporea, que é regatada pela socilitude de Deus. (ABAGNANO, 
2007, p.41).  

 

Surge no renascimento o Amor romântico, que se caracterizava como o Amor 

da “impossibilidade de completar-se a falta” (BORGES, 2004, p.15). Esse Amor 

quando não é correspondido leva à tristeza, ao desespero ou mesmo à obsessão e 

à morte. Contudo, quando é correspondido ele acabará, perdendo toda mágica que 

o envolve. 
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 Ficino trabalhou em suas obras, como Theologia Platônica e De Amore, 

questões nas quais Deus é a base de tudo. “El amor considera el disfrute de la 

belleza como su fin 6” (FICINO, 1986, p.30). Quando se fala de Amor, entende-se 

que se diz de beleza. Pois amar é algo belo. “O homem não poderia amar a Deus, 

se Deus mesmo não o amasse; Deus volve-se para o mundo como um livre ato de 

amor, cuida dele e torna-o vivo e ativo” (ABBAGNANO, 2007, p41). Ficino também 

resume a sua definição do amor, declarando-o como desejo de Beleza. 

Assim, nesse período, e principalmente com Ficino, o Amor expressa traços 

das liberdades divina e humana. Abbagnano (2007, p.41), afirma que essa mesma 

forma de pensar está expressa em Leão Hebreu, em sua obra Diálogos de amor.  

Essa época é marcada por “comentários que lembram os de Agostinho” 

(ABBAGNANO, 2007, p.41). É uma contribuição do agostinismo, dentro da tradição 

filosófica, pelo menos até o romantismo. Segundo Abbagnano, 

 

É preciso ter em mente que o uso teológico da noção de Amor implica não 
só que Deus é objeto de Amor (o que não é negado por nenhuma 
concepção cristã da divindade), mas que Ele próprio ama: o que é algo 
completamente diferente e que se encontra só no agostinismo, no 
romantismo e em algumas concepções que, como a de Feuerbach e do 
positivismo moderno, tendem a identificar Deus com a humanidade. Na 
realidade, o Amor, no seu conceito clássico, que tem como modelo a 
experiência humana, tem como condição a carência – e, portanto o desejo e 
a necessidade – daquilo que se ama; dificilmente pode ser atribuído a Deus, 
que, na sua plenitude e infinitude, está isento de qualquer deficiência 
(ABBAGNANO, 2007, p.41). 

 

 Com essa tradição agostiniana, há o relacionamento com várias palavras de 

Pascal (1973, p.178) que afirma que, o Deus Cristão é um Deus de Amor e de 

consolação, sendo um Deus que enche a alma e o coração daqueles que ele possui. 

Contudo, em Pascal não se vê nada além de Deus que é objeto de Amor. 

 Abbagnano (2007, p.41), refere-se a Malebranche dizendo que o seu 

pensamento concentrava-se no Deus que criou o mundo para obter honra digna de 

si. Sendo que Deus criou o homem, e este deve somente amá-lo. No entanto, estas 

                                                 

6
  O amor considera o desfrute da beleza como seu fim. 
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são “palavras que parecem excluir a doutrina de Deus como Amor” (ABBAGNANO, 

2007, p. 42). 

As apreciações de Descartes sobre o fenômeno do Amor são importantes, em 

escala humana. O amor é “uma emoção da alma, produzida pelo  movimento dos 

espíritos vitais que a incita a unir-se voluntariamente aos objetos que lhe parecem 

convenientes” (DESCARTES, 1983, p.243). 

Descartes (1983, p. 248), no seu pensamento, permite ao homem imaginar 

um todo no qual ele faz parte e do qual a coisa amada é a outra parte. A noção do 

Amor como concupiscência e benevolência, trabalhadas na Idade Medieval, não são 

aceitas por Descartes (1983, p. 248), pois, nesse contexto se encontram os feitos do 

Amor, e não propriamente a sua essência. 

 Na mesma linha de Descartes, está Hume, que acredita no Amor que é uma 

emocao indefinivel, mas cujo mecanismo pode ser compreendido, (ABBAGNANO, 

2007, p. 42). 

 Em geral, os escritores do seculo XVIII,posteriores à Reforma e ao 

Empirismo, insistem no Amor como benevolência aristotélica, ou seja, amizade. Para 

Incontri, 

  

Seguindo os passos de Descartes, destacaram-se mais dois filósofos: 
Espinosa e Leibniz, que criaram grandes sistemas racionalistas metafísicos. 
Espinosa identificou Deus e a natureza em uma perfeita ordem universal, na 
qual a vontade humana se encontra determinada, poruqe é animada pela 
centelha divina, que está em toda parte. Apesar de seu racionalismo, 
Espinosa atribuiu grande valor às emoções, identificando-as inclusive como 
fonte de ação moral” (INCONTRI, 2010 p.390). 

 

 Essa razão que se desponta, é uma tendência filosófica que também nasce 

no século XVIII, no Iluminismo. Tal período é marcado pela ideolgia da emancipação 

do homem, da valorização da razão e do espírito crítico em relação às tradições e 

ideias liberais na política e na economia. 

 “Leibniz exprimiu a noção de Amor de forma mais clara” (ABBAGNANO, 

2007, p. 42), pois dizia que, “quando se ama sinceramente uma pessoa”, “não se 

procura o próprio proveito, nem um prazer desligado da propria pessoa amada, mas 
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procura-se o próprio prazer na satisfação e na felicidade da pessoa” (ABBAGNANO, 

2007, p. 42) . Vive-se um amor sincero e puro. 

 Trata-se de um Amor que não é mercenário, mas que envolve uma 

benevolência universal. Ainda nesse período, destacam-se Wolff e Vauvenangues 

que também não duvidam do fundamento sensivel do Amor. Sendo que o Amor 

pode se voltar somente ao que é capaz de prazer ou felicidade. 

 Segundo Abbagnano (2007, p.43),  Kant distingue o Amor baseado nos 

sentidos do Amor prático, que é imposto pela moral cristã, que diz aos homens “o 

mandato que ordena: ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti 

mesmo” (KANT, 2004, p.60). 

 Como ainda destaca Kant (2004, p.32), “ordenar, porém, a moralidade sob o 

nome de dever, é inteiramente razoável, porque aos seus preceitos não querem, 

antes de tudo, obedecer de bom grado aqueles que veem na mesma um contraste 

às suas inclinações”. 

Entre os homens, o amor é possível, não porque é imposto, mas por opção 

irrenunciável. A ninguém se ama por preceito.Os homens já podem, mas não por 

que é imposto, porque ninguem tem o poder de amar o outro por preceito. “Um ideal 

de santidade é inexequível para toda criatura, é também, apesar de tudo, o protótipo 

para o qual devemos propender a igualá-lo em progresso ininterrupto mas infinito” 

(KANT, 2004, p.66). 

 Para Kant, o amor a Deus pode significar cumprir de bom grado os seus 

mandamentos, e amar o próximo, por sua vez, pode simplesmente ser uma ação 

pessoal para cumprir um dever para com ele. Desse modo, o ideal de santidade, que 

é o preceito evangélico, não é atingível por nenhuma criatura. Contudo, é exemplo 

de que devemos procurar aproximar-nos pelo progresso ininterrupto, mas infinito.  

Espinosa (1983, p.184), apresenta dois conceitos de Amor.  O primeiro, é 

pauta o Amor como qualquer outra emoção, ou seja, como um afeto da alma, sendo 

acompanhado pela ideia exterior de felicidade. Assim, “Deus não ama” (ESPINOSA, 

1983, p.286) ninguém, pois não está sujeito a afecções. O segundo, é o Amor 

intelectual de Deus, que é a visão da ordem das coisas, na qual estas derivam da 

essência de Deus. 
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 Outro conceito trabalhado por Espinosa (1983, p.295), o qual equivale à 

nossa salvação ou bem-aventurança, ou, ainda, à liberdade, é a Glória, que nos 

livros sagrados é chamada de Amor. Não é uma afecção, nem mesmo uma emoção. 

“É uma contemplação a Deus” (ABBAGNANO, 2007, p.43). É um conceito que deixa 

de referir-se à experiência humana, por ser conceito metafísico da unidade de Deus 

consigo mesmo e com o mundo em todas as suas manifestações, inclusive os 

homens. 

Na primeira metade do século XIX, período conhecido como o romantismo 

alemão, o conceito de amor se torna central, tanto na filosofia quanto na literatura, 

procurando demostrar a unidade entre finito e infinito. Abbagnano (2007, p.44), diz 

que foi essa unidade o que permitiu aos romanticos elaborarem uma teoria do Amor 

segundo a qual, o Amor, mesmo que voltado para as coisas ou criaturas finitas, vê 

ou colhe nelas os símbolos do infinito, isto é, de Deus. Ainda no mundo finito, essa 

unidade entre finito e infinito pode ser satisfeita. 

Abbagnano (2007, p.42), ao citar Schlegel, afirma que este foi quem melhor 

expressou o conceito do Amor. O Amor para Schlegel é a fonte de todas as 

emoções. Como por exemplo na poesia romântica, que de modo direto ou indireto 

sempre está presente. Esta é um análogo do Amor e o Amor é o anseio ao infinito, 

podendo possibilitar a paz ao finito, nas criaturas do mundo. 

Hegel rigorosa e pregnantemente exprimiu  o conceito de Amor, cujo 

pressuposto se encontra em Schlegel. Segundo Abbagnano (2007, p.44), Hegel, 

exprime o Amor em geral, como a consciência da minha unidade com o outro, de 

modo que o eu não está isolado, mas a minha consciência só se afirma como 

renúncia ao meu ser por si e  através do saber-se como unidade de mim com o outro 

e do outro comigo. 

Hegel admitiu que a morte de Cristo foi o mais alto amor, pois foi capaz de 

exprimir a identidade entre divino e humano. Assim, é a intuição da unidade no seu 

grau absoluto, a mais alta intuição do Amor. 

Para Abaggnano (2007, p.44), a concepção romântica do Amor, encontra-se 

em filosofias e tendências diferentes do romantismo ou que não compartilham suas 

características. Por exemplo Schopenhauer, que distingue o Amor sexual do Amor 

puro. O primeiro é a emoção que serve ao “gênio da espécie”, para favorecer a obra 
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obscura e problemática da propagação da espécie. Mas, o “gênio da espécie” não é 

senão a cega, maligna e desesperada “vontade de viver”, que constitui a substância 

do universo, o seu número. 

Quanto ao Amor Puro, este é compaixão e conhecimento da dor alheia. Pois 

a dor alheia é também a dor do mundo, a dor da própria vontade da vida dividida em 

si mesma e lutando contra si mesma nas suas manifestações fenomênicas, nas 

quais esse amor é a percepção da unidade fundamental. 

 Freud (1969, p.107), acreditou que uma pequena minoria se entendia como 

capaz de encontrar a felicidade no caminho do Amor. Essa é uma questão que 

permeia grande parte da filosofia, desde a democratização da Pólis, aos posteriores 

séculos. 

Uma das exigências ideiais da sociedade civilizada, segundo Freud (1969, 

p.114), é o preceito,  “amarás a teu próximo como a ti mesmo‟‟. Trata-se de algo 

muito mais antigo que o cristianismo que o apresenta como reivindicaçao gloriosa. 

Mesmo nos tempos antigos esse preceito tornava-se estranho à humanidade. 

Indagações como: por que agir desse modo? Que bem isso trará? Como o homem 

conseguirá agir assim? Acenam como fortes. 

„‟Meu amor, para mim, é algo de valioso, que eu não devo jogar fora sem 

reflexão‟‟ (FREUD, 1969, p.114). Essa máxima me impõe, de certo modo, deveres 

que, para serem cumpridos, se exigirá sacrifícios e disposição. O amor ao outro se 

dá de alguma maneira por merecimento 7. “Ela merecerá meu amor se for de tal 

modo semelhante a mim, em aspectos importantes, que eu me possa amar nela; 

merece-lo-á também, se for de tal modo mais perfeita do que eu, que nela eu possa 

amar meu ideial de meu próprio eu‟‟ (FREUD, 1969, p.114). Estas são 

características de um amor egoísta. Onde eu amo o outro se este for semelhente a 

mim. 

O amor, para Freud (1969, p.114), é algo que deve alcançar a todos e, haja 

vista, não cabe a todos o mesmo amor. Por Exemplo, não posso colocar um 

estranho no mesmo plano de amor que dedico aos meus familiares. No entanto, 

                                                 

7
 O caminho aqui não se norteará, em hipótese alguma, ao uso da outra pessoa, fazendo-a meu 

objeto sexual.  



34 

 

devo amá-lo, pois ele é um habitante da terra. Todos homens merecem o Amor. 

Freud clarifica a questão citando um exemplo que diz a acerca de um estranho. Uma 

pessoa que Freud nunca tenha visto. E suas conclusões é que, este também é 

merecedor do amor. Segundo Freud, mesmo o estranho sendo indigno de seu amor,  

é o tipo que mereça muito mais de sua hostilidade e, até mesmo, de seu ódio, pois   

não demostra o mínimo de amor por Freud e muito menos consideração. No 

entanto, mesmo que ele possa aferir algo, Freud não o prejudicará. Caso demostre 

tolerância e consideração por Freud, que também se dará a ele como um estranho,  

estará pronto a agir da mesma forma. 

 Além deste mandamento, citado anteriormente, Freud (1969, p.114), diz que 

há outro, a saber: “ama teus inimigos”. Todavia, este representa certa oposição, 

ainda mais forte, de si seguir. Contudo, é um erro não segui-lo, pois no fundo é a 

mesma coisa que o anterior. 

 “É precisamente porque teu próximo não é digno de amor, mas, pelo 

contrário, é teu inimigo, que deves amá-lo como a ti mesmo” (FREUD, 1969, p.115). 

É possível que o próximo, ao refletir sobre os preceitos, tenha as mesmas atitudes 

de Freud, e o rejeite, pelas mesmas razões. Haja vista, todos quando refletem sobre 

o amor, podem possuir as probabilidades de chegar às mesmas conclusões. 

 “O comportamento dos seres humanos apresenta diferenças que a ética, 

desprezando o fato de que tais diferenças são determinadas, classifica-as como 

„boas‟ ou „más‟”(FREUD, 1969, p.116). Se estas diferenças não forem removidas,  as 

elevadas exigencias éticas acarretam prejuízos aos objetivos da civilização, por 

incentivarem o sentido do mau. 

 A verdade. segundo Freud (1969, p.116), é que os homens não são criaturas 

gentis que desejam ser amadas e que, no máximo, podem defender-se quando 

atacadas. Sendo que o proximo é, para os seres humanos, não apenas um ajudante 

potencial ou um objeto sexual, mas também alguém que os tenta  a satisfazer seu 

instinto de agressividade, a explorar sua capacidade de trabalho sem compensação, 

a utilizá-lo sexualmente sem seu consentimento, a apoderar-se de suas posses, a 

humilhá-lo, a causar-lhe sofrimento, a torturá-lo e matá-lo.  

 Muitos comunistas  “acreditam ter descoberto o caminho para nos livrar de 

nossos males” (FREUD, 1969, p.117). Segundo eles, o homem é inteiramente bom e 



35 

 

bem disposto para com o seu próximo, mas a instituição da propriedade privada 

corrompeu-lhe a natureza. “A propriedade da riqueza privada confere poder ao 

indivíduo, e com ele, a tentação de maltratar  o próximo, ao passo que o homem 

excluído da posse  estará fadado a se rebelar hostilmente contra seu opressor.” 

(FREUD, 1969, p.117). 

  Sendo assim, o mandamento  “ama a teu próximo como a ti mesmo” 

constitui, para Freud (1969, p.145), a defesa mais forte contra a agressividade 

humana e um excelente exemplo dos procediemntos não psicológicos do surpego 

cultural. É impossível cumprir esse mandamento; uma inflação tão enorme de amor 

só pode rebaixar seu valor, sem se livrar da dificuldade. A civilização não presta 

atenção a tudo isso; ela meramente nos adverte que quanto mais dificil é obedecer 

ao preceito, mais meritório é proceder assim.  

 Eis que, a característica  particular do Amor, segundo Freud, está no fato 

deas pessoas se tornarem independentes do assentimento do objeto ao deslocar o 

valor principal do fato de ser amado, para o amar a si mesmo. Isto caracteriza o 

Amor como uma força que está em desenvolvimento. 

 Nesse sentido, o pensamento de Shopenhauer e Freud se relacionam pois, 

como Freud,  Shopenhauer acredita “nas dores do amor e na necessidade 

invencível de um outro ser,  há o reconehecer do suspiro do gênio da espécie” 

(CANTO-SPERBER, 2007, p.72), por onde ele manipula o indivíduo. Muitas pessoas 

não compreedem o que é o Amor e subergem em qualquer paixão sentimentalista, 

que posteriormente gerara ilusão e sofrimento. Mas, mesmo que o futuro seja ilusão 

ou sofrimento, não ha outro caminho senão viver o amor. Pois, acima de tudo o 

amor é prática. 

 Abbagnano (2007, p.45), diz que,  em geral,  todas as teorias que reduzem o 

Amor a uma força única e total ou, às quais, de algum modo, ele devia ter como  

força semelhante, reproduzem uma noção romântica do amor como unidade e 

identidade. 

O amor passa a ser claremente compreendido como algo proprio do homem. 

O homem é pontencializador. Ele pode vir a ser, dependendo da sua ação. Segundo 

Reale, o período moderno (2006, p.03) começa a clarificar  questões de método, 

imagens do homem, teorias do estado e da sociedade, conjecturas sobre a história 
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humana são problemas típicos da tradição da pesquisa filosófica. Sendo assim, 

esses problemas influenciam todo o conjunto de ciência que se denomina 

por“ciências humanas”, desde a“psicanálise à psicologia, à linguistica, à sociologia 

do conheciemento, à antropologia cultural, à filosofia do direito e à economia” 

(REALE, 2006, p.03). 

 O amor deve ser vivenciado pelo homem. O homem novamente abre os olhos 

a mesma realidade, e percebe novas características, que agora merece destaque e 

reflexões. O homem busca uma autenticidade de si. Ele quer enfrentar os fatos. 

Quer compreender de frente o seu próprio Eu.  

 

1.4 – FILOSOFIA CONTEMPORÂNEA 

 

 É perceptível que o Amor, no campo da poesia do romantismo, é bem 

articulado, ocupando um lugar dedestaque. Contudo, poucos sãos os filósofos que 

trataram propriamente esse tema.  

Segundo Abbagnano (2007, p.48), a filosofia contemporânea possui uma 

tendência anti-romântica ao privar o Amor de um caráter de infinidade. Ou seja, de 

qualquer natureza que seja cósmica ou divina, passando a estar em um plano 

limitado, restrito e demarcável.  

 Passa-se de uma época que dois séculos estavam entrelaçados, século XVIII 

e XIX, sendo que a visa filosófica, segundo Incontri (2010, p,392), foi marcada por 

uma filosofia rigorosa, com complexas mudanças nos campos políticos, culturais, 

econômicos e no geral, enquanto social. Esse contexto moldou uma nova 

mentalidade na visão do indivíduo,incluído como sujeito social.  

 Na segunda metade do século XIX, surgem indicações de uma reflexão em 

muito desligada do passado, indicadora de um novo tempo no pensamento 

ocidental. Entre os “visionários”, destacam-se Schopenhauer, Kierkegaard e 

Nietzche, que não amarram seu pensar em um sistema fechado. A grande 

esperança no homem que é encontrada na filosofia antiga e medieval é agora 

dilacerada por um pensar que é “negativo”. Segundo Incontri (2010, p.402), as 



37 

 

concepções de mundo são pessimistas e o ódio impera nas relações de 

emancipação social e igualitarismo. 

 O desvendar-se do século XXI foi uma espécie de prolongamento do século 

antecessor, até surgirem os novos marcos históricos e as novas revoluções do 

pensamento. Este período ainda possui feridas de transformações dráticas com uma 

velocidade muito intensa. De um lado, as influências dos progressos científico e 

tecnológico, vindos do século XX. Doutro lado, fatores que buscavam “imprimir na 

mentalidade das pessoas um cunho notadamente cético e muito mais pessimista do 

que no século XX” (INCONTRI, 2010, p.404). 

 Um tanto embebedecidos do século XX, alguns filósofos tratam de algo 

menos que o Amor, isto é, a sexualidade. Dentre eles destaca-se Freud e 

Schopenhauer. Segundo Canto-Sperber (2007, p.72), as perpectivas no campo da 

sexualidade, pertendiam caminhar a uma perspectiva na qual fosse possível o 

domínio de uma força cega e passional que se opõe à racionalidade.  

 Existe algo de tão profundo no Amor. Shopenhauer, em sua obra Metafísica 

do Amor, acredita que esta fonte profunda é o impulso sexual. Segundo 

Shopenhauer, comentado por Canto-Sperber (2007, p.72), o princípio do Amor 

consiste em que a vontade possui uma tendência que é cega, mas capaz de 

perpertuar a vida. Pois esta faz com que a espécie 8 persista. Sendo que a espécie 

se renova quando esta geração humana é pertetuada no Amor. 

 O Amor aqui é compreendido como aquele que possibilita, ou melhor, está 

relacionado a um instinto fundamental,o qual explica a escolha amorosa. A felicidade 

na qual Aristóteles mencionou, se dá a partir de uma boa escolha, que não é 

ilusória. Quando surgem possibilidades contrarias a essa felicidade, vem a caminho 

do homem a dor, na qual Shopenhauer acredita, sendo que, essas grandes 

decepções, encaminham muitos homens a uma drástica saída, o suicídio.  

 A filosofia contemporanêa, na visão de Incontri (2010, p.406), dentre muitas 

características, se destaca pela desconfiança daqueles grandes sistemas de 

pensamento que pretendiam dar conta de toda a realidade, como foi no idealismo 

alemão (Hegel) e no materialismo histórico (Marx). 

                                                 

8
 Referindo-se a espécie humana. 
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 Segundo Incontri (2010, p.406-410), algumas tendênias gerais foram 

dominantes no século XX, dentre elas, as tendências ao ceticismo, ao subjetivismo, 

ao anti-humanismo, à rejeição da metafísica, à volta da metafisica, à permanência 

de teorias críticas e ao humanismo que perdurou. 

 A tendência ao ceticismo consiste no desconfiar das próprias capacidades da 

filosofia de propor respostas satisfatórias. É o caso do pragmatismo 9, que admite 

que a filosofia devese preocupar somente com o que é prático e útil. Aqui a filosofia 

fica restrita ao útil, não indo além dos limites da prática concreta. 

 A tendência ao subjetivo, consiste no voltar-se para si, isto é, para o 

particular. Dois modos que possuem essa característica são o método 

fenomenonlógico fenomenologia e também o existencialismo. O primeiro, pretende 

deixar de lado os conheciemntos e certezas que supomos possuir sobre as coisas 

para apreender o que é imediato à consciência. O segundo, procura abordar os 

problemas da existência humana e as questões que lhe aferem direta ou 

indiretamente. 

 O Anti-humanismo é a tendência conhecida como aquela que anuncia a 

“morte do homem”, tendo Nietzsche como seu maior expoente. As filosofias desse 

contexto foram: o estruturalismo, com o método de análise da realidade que trabalha 

com estruturas consideradas universais (natureza, linguística, psicologia, 

antropologia...); e o pós-modernismo, que se caracteriza como aquilo que pretendia 

superar a proposta modernista, que tinha um ideal social, político e comprometido; 

ele apresenta tendências céticas, niilistas, descontrutivistas e uma profunda 

desconfiança de qualquer certeza ou verdade. 

 Outra tendência é a rejeição da metafísica. Este aspecto ja vinha  sendo 

trabalhado deste o seculo XVIII. Essa tendência é niilista10, que considera o ser 

                                                 

9
 Pragmatismo: corrente que se iniciou no começo do século XX, nos Estados Unidos, com Charles 

Pierce, William James e John Dewey. Para estes autores, só é verdade o que é útil e prático 
imediatamente. Segundo Incontri (2010, p.406), essa filosofia fica restrita a um utilitarismo, não 
devendo se lançar a buscas especulativas e alçar vôos além dos limites da pratica concreta.  

10
 O niilismo considera a ausência de conceitos absolutos e ressalta a importância do conceito de 

nada. Nega a moral imposta. Nem toda filosofia que relaciona o ser com o nada é niilista, como 
Heidegger, por exemplo. 
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como nada; de esvaziar o mundo e a existência de consistência ontológica e de 

sentido; de relativizar dogmas e conceitos; de aceitar verdades. 

 Mas, Incontri (2010, p.409), percebe que a própria filosofia surpreende, pois, 

nem tudo se tornou cético, niilista ou anti-humanista neste último século. Pois outra 

tendência foi a volta da metafísica, com Husserl, Scheler, Bergson, Maritain, Mounier 

e outros. 

 “O instrumental crítico recebido da tradição socialista e anarquista do século 

XIX não ficou perdido no século XX, apesar das reiteradas afirmações de que todas 

as utopias morerram” (INCONTRI, 2010, p.410). Nesta tendência os principais 

filósofos presentes são, Habermas, Horkheimer, Adorno, Erich Fromm e Marcuse.  

 Por fim, ao que indica a presente investigação, é a tendência ao humanismo, 

pois, mesmo com a morte do próprio homem e portador de direitos, não se 

consumou, pois a vontade de justiça e o clamor pela dignidade permaneceram como 

diretrizes na busca dos direitos humanos. Não foram poucos os pensadores vivos no 

seculo XXI, como por exemplo, Habermas e outros. Estes, acreditavam em uma 

sociedade em que o ser humano seja respeitado como tal. 

 Neste período o filosofar se torna mais claro aos pensadores. Não que antes 

não era clarificado em suas mentes, eis que, a própria filosofia exigiu de si uma 

reflexão. É a filosofia convocada à reflexão sobre si mesma. Seu papel é “tornar 

esse tema audível e compreensível” (CASSIRER, 2005, p.120).  Tanto esse tema, 

como qualquer outro. Sendo que, de tudo aquilo que as ciências se ativeram e se 

atêm, percebe-se a necessidade de unificar ainda mais os saberes. Não no sentido 

de que seja uma única ciência, mas que a razão possa se auto-completar.  

 O Amor, neste tempo contemporâneo, evidenciou, segundo Incontri (2010, 

p.48), a fragilidade do Amor Romântico, que pretende ser a totalidade da vida, mas 

caminha rapidamente em direção à exaustão e ao malogro. Nesta concepção, 

Russell percebeu que o Amor é o que dá valor intrínseco a um matrimônio, como a 

arte e o pensamento, é uma das coisas supremas que tornam a vida digna de ser 

vivida. Isto é, não há bom casamento sem Amor. Eis que aqui está explícito um 

Amor recíproco de duas pessoas. 

 Sabe-se que não há outro tema tão vivido e proclamado do que o Amor, 

mesmo na nossa diversidade cultural. Está presente em todas as épocas, nos 
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diversos países. Do homem é próprio o amar e o ser amado. É uma relação mútua 

do Eu que se esforça em doar do que tem, ao enriquecimento de si e do outro. Este 

aspecto é maravilhosamente exemplificado na oração atribuída a São Francisco de 

Assis, na qual o melhor para o homem é: „„[...] consolar que ser consolado; 

compreender que ser compreendido; amar, que ser amado. Pois é dando que se 

recebe; é perdoando que se é perdoado; e é morrendo que se vive [...]” (apud 

KIRVAN, 2000, p.151). 

É mais que um simples materialismo, vai além das superficialidades, pois não 

há uma maior preciosidade do que o dar de si mesmo ao outro. É dar de sua vida. É 

dar o que tem vivo dentro de seu próprio ser homem, as alegrias, as compreensões, 

o amor. 

A existência humana é, geralmente, pautada por uma forma impulsiva e com 

algumas ideias superficiais que a mídia e o cinema impõem. O homem se apresenta 

ao aparelho midiático, contudo, tal aparelho não é caracterizado por essa 

desenvoltura, mas pela “maneira pela qual, graças a esse aparelho, ele representa 

para si o mundo que o rodeia” (BENJAMIN, 1975, p.28).  

Diante de todas as teorias mencionadas nos diversos períodos históricos da 

história da filosofia 11, Abbagnano (2007, p.48), faz um olhar conjunto e percebe 

duas noções fundamentais de Amor. A primeira é ilustrada por Platão, Aristóteles, 

Tomás de Aquino, Descartes, Leibniz, Scheler e Russell. A segunda noção é 

defendida por Espinosa, Hegel, Feuerbach, Bergson e Sartre. Distintamente, são 

elas: 

1) a relação do amor que,  

 

Não anula a realidade individual e a autonomia dos seres entre os quais se 
estabelece, mas tende a reforçá-las, por meio de um intercâmbio, 
emocionalmente controlado, de serviços e cuidados de todo tipo, 
intercâmbio no qual cada um procura o bem do outro como seu próprio 
(ABAGGNANO, 2007, p.48).  

 

                                                 

11
 Dos séculos VI e V a.C. aos dias atuais. 
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 Essa noção tende à reciprocidade, que também pode ser chamada de união, 

com o pressuposto da igualdade. Essa relação é finita entre dois finitos, que 

assumem a construção de uma base em suas vidas. Obviamente, é um fenômeno 

humano, que contribui na formação, na conservação e no equilíbrio da pessoa.  

 2) a relação do Amor que, 

 

Vê nele uma unidade absoluta ou finita, ou seja, consciência, desejo ou 
projeto de tal unidade. Desse ponto de vista, o Amor deixa de ser fenômeno 
humano para tornar-se fenômeno cósmico ou, melhor ainda, a natureza do 
princípio ou da realidade suprema (ABBAGNANO, 2007, p.49).  

 

 Aquele amor que parte da tentativa de um finito se identificar com o outro 

infinito, é condenado ao insucesso ou fracasso. Isto é, esta segunda teoria acredita 

que todo Amor humano está destinado ao fracasso, pois essa reciprocidade ou esta 

comparticipação não é possível. Mas, esta teoria se contradiz com o mandamento 

de Cristo, que nos pede a amar uns aos outros. Acreditando e fazendo os homens 

acreditarem que está na capicidade do homem o amar. Esta noção é encontrada na 

literatura romântica adiante, que sobre um olhar crítico, assume em si a 

característica contrária ao Amor, que é a indiferença. 

 Nesse capítulo,  destacou-se as diversas concepções e, até mesmo, as 

relações que o Amor apresentou na tradição filosófica. Por vezes, dispares e 

contratantes, por outras, relacionadas e consonantes entre si. 

 Alguns termos são importantes a serem ressaltados na compreensão 

histórico-filosófica do Amor. O Amor de si, e o Amor próprio. Abbagnano (2007, 

p.50), clarifica bem estes termos ao dizer que, o  que parte de si, não deve ser 

confundido, vulgarmente, com o próprio e muito menos, com o Fati, termo usado por 

Nietzsche. 

 Amor de si: “Aristóteles distinguiu a filáucia, que é uma virtude, do egoísmo 

vulgar de quem ama a si mesmo, querendo atribuir-se a maior parte dos lucros, dos 

prazeres e das honras.” (ABBAGNANO; 2007, p.50) Pois, aquele que ama a si 

mesmo, não quer o prazer das honras ou do lucro, mas  a parte do bem e do belo, 

que é em exercício da virtude.   



42 

 

Tomás de Aquino (2004, p.363), afirma que o homem ama a si mesmo 

quando ama a sua natureza  espititual, não a corpórea, e que em tal sentido deve 

amar a si mesmo depois de Deus, mas antes de qualquer outro ser, de modo que, 

por exemplo, não pode tolerar incorrer em pecado para livrar o próximo em pecado. 

Muitos outros filólosofos pesquisados por Abbagnano (2007, p.50), chegaram 

à conclusão de que, quando o homem é capaz de amar a si próprio, a felicidade 

pode  ser encontrada fora dele mesmo. Contudo, também existem aqueles que 

acreditam que esse amor de si é um egoísmo. 

 Amor-Próprio – expressão que assemelha-se com o egoísmo. Aquela atitude 

que dá predoninâcia a si mesmo ou aos próprios juízos, sentimentos ou 

necessidades, sendo que a preocupação com o outro não possui espaço. Aquele 

sujeito que é envolto pelo amor-próprio, não se compreende como o único indivíduo 

no mundo, mas suas atividades estão voltadas para o seu eu, apegado as suas 

próprias qualidades. Essa atitude é contrária ao Amor de si, dirigindo-se, 

principalmente, as qualidades por si mesmas. 

 “A sabedoria humana vai buscar sua inspiração primordial na fórmula do 

oráculo délfico: conhece-te a ti mesmo. O homem deve preocupar consigo mesmo 

em termos de conhecimento” (CANTO-SPERBER, 2007, p.74). Ele somente poderá 

amar aquilo que faz parte dele ou de suas experiências sensoriais.  

 A palavra amor, serve para traduzir três termos gregos diferentes, e estes 

estão explicitos ou implicitos em toda tradição filosófica. A concepção grega se dá 

no Eros 12, Filía 13 e Ágape 14. Haja vista, os gregos não focaram seu pensar sobre 

esses conceitos, haja vista, os trabalharam15, sendo a proposta do presente trabalho 

não os abordar conceitualmente. No trato do Amor, o que possuem em comum é o 

                                                 

12
 Desejo ardente de estar unido a uma pessoa determinada. Neste aspecto, há a necessidade do 

contato com o outro. 

13
 Relação marcada pela reciprocidade e estima mútua. Este termo é traduzido por Amizade. 

Também usado por Aristóteles, que foi além do próprio termo. 

14
 Esse é o Amor dedicado ao outro. Não possui expectativa de reciprocidade, sendo independente 

daquilo que é o amado (tomou essa conotação com o advento do cristianismo). 

15
 Não focaram, mas Platão e os demais teóricos gregos tratam todos esses termos, utilizando-os 

com as devidas distinções, ao longo de seus escritos, basta conferir o texto grego original... 
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que a filosofia procurou se ater. Dentro da concepção grega de Amor, sublinha-se o 

“desejo de fazer o bem de um objeto amado, assim como uma emoção de qualidade 

particular, ligada ao sentido que pode ter uma certa forma de união com uma outra 

pessoa” (CANTO-SPERBER, 2007, p.75). 

 O amor também é descrito como a “irracional das emoções” (CANTO-

SPERBER, 2007, p.64). Mesmo que este leve a agir irracionalmente, sempre, em 

alguma medida que seja, apelará à racionalidade. O Homem quer uma explicação 

de si mesmo. Ele procura em suas ações uma justificativa do por que ele está sendo 

impulsionado a agir daquela forma. O Amor depende do pensamento e do uso de 

procedimentos racionais. Isso é o que Erich Fromm, apontará em sua obra A arte de 

Amar, na qual será aferida a tarefa de o homem se orientar pela compreensão 

teorética do Amor.  

Conforme Fromm (1991, 09), percebe que o amor é algo que exige 

conhecimento e esforço. Não se encontra o amor materialmente nos mercados, nas 

praças, nas lojas... Não é algo que está à venda e, muito menos, se baseia em 

sorte, como prática de diversões ou jogos. O amor é uma arte, nada além e nada 

menos que isto. Essa é a problemática que o próximo capítulo tentará acenar. 
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2 – A TEORIA DO AMOR EM ERICH FROMM  

 

 SEMPRE NECESSÁRIO É O AMOR 
 

Abafado pelo mundo, o homem 
não consegue o amor viver, 

de forma intensa não lhe é possível 
amar sem ter algo a perder. 

 
Contudo é o homem feliz, 

pois, em meio a tantas falhas, 
não desiste. E persiste 

em ser do amor eterno aprendiz. 
 

Mas o reprime a humanidade, 
pois esta é descontente. 

 Para tudo se abre e se fecha infelizmente 
 à verdadeira felicidade. 

 
Pobre homem, porém, não desista! 

O mundo de você necessita, 
pois, enquanto houver alguém que ame, 

ainda haverá sentido para a vida. 
 

(Adelso J. Guimarães) 

 

 

2.1 – A NATUREZA HUMANA E AS CONDIÇÕES DA SUA 

EXISTÊNCIA 

 

O pensamento de Erich Fromm, ao longo de sua vasta obra, concentra-se 

permanentemente sobre os valores humanos autênticos, derrogados ou deformados 

pela irrupção de síndromes patológicas individuais e/ou sociais. Há, nesse sentido, 

um constante clamor pela dignidade do homem, que é posta à margem da vida, com 

o advento avassalador de predomínio cibernético. 

Há uma necessidade vital de humanização das ações práticas, isto é, uma 

ação que sirva à humanidade toda e não ao egoísmo ou aos interesses particulares 

e espúrios. Eis que instaurar essa compreensão do que seja a verdadeira arte de 

Amar exige esforço. Essa é a grande tarefa de todos os tempos, e do tempo 

presente em particular: aprender a amar e dar sentido à vida. 
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Erich Fromm (1991, p.07) atina-se mostrar à sociedade que a equivocada 

concepção de vivência do amor não deveria desabrochar normalmente nos lábios, 

como um sentimento em que qualquer indivíduo possa se comprazer. No entanto, 

não está à procura de uma resposta sobre o que é o Amor, etimologicamente ou em 

sentido histórico. Há, simplesmente, o anseio de ensinar a ilustre arte de amar. 

Como seria possível? 

 O amor é algo que exige o desenvolvimento do homem integralmente, para 

que não haja falhas na tentativa de amar. É necessário, segundo Fromm, que o 

homem busque a sua satisfação pessoal desenvolvendo a sua “capacidade de amar 

o próximo” (FROMM, 1991, p.07) com humildade, coragem, fé e disciplina. Contudo, 

o homem antes deve se conhecer, situar sua existência no universo e reconhecer a 

sua significância.  

 O homem atual está sendo formado em um novo contexto: “uma sociedade 

mecanizada, dedicada à máxima produção e consumo materiais e dirigida por 

computadores” (FROMM, 1981, p.19). Tudo hoje é digital! A tecnologia floresceu de 

tal forma que o homem se descobriu “ligado‟‟ em redes. Prescinde-se da 

possibilidade do contato físico entre seres vivos. Tudo é virtual! O próprio homem se 

faz virtual.  

“Nesse processo social, o próprio homem está se transformado numa parte 

da máquina total, bem alimentado e distraído, porém passivo, não-vivo e com pouco 

sentimento‟‟ (FROMM, 1981, p.19). O homem não encontra unidade com o 

semelhante, está só. Está sozinho por escolha própria? Não, pois tem medo de estar 

sozinho. “O homem – de todas as idades e culturas – vê-se diante da solução de 

uma só e mesma questão: a de como superar a separação, a de como realizar a 

união‟‟ (FROMM, 1991, p.19). O homem possui a profunda necessidade de superar 

a separação, “de deixar a prisão em que está só‟‟ (FROMM, 1991, p.19). 

Qual é a meta da humanidade? Talvez seja o que a economia política insiste 

indicar: o consumir. Erich Fromm (1981, p.19), acredita que temos duas metas. A 

primeira é a de produzir sempre mais e, a segunda, é a de consumir sempre mais.  

Por que, ou melhor, para que tudo isso? A pergunta é lançada:  
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Devemos produzir pessoas doentes a fim de termos uma economia sadia, 
ou podemos usar nossos recursos materiais, nossas invenções, nossos 
computadores para servir aos propósitos do homem? Devem os indivíduos 
ser passivos e dependentes para que tenha organizações fortes e em bom 
funcionamento? (FROMM, 1981, p.20). 

  

 Não há necessidade de procurar respostas, sendo que estas serão diversas. 

Não obstante, a verídica resposta é obvia aos pensadores do pertinente tema. Por 

que falar do amor? Segundo Erich Fromm, em A arte de amar (1991), o amor é a 

única resposta satisfatória e sadia para o problema da existência humana.  

 Mas, o que é o homem? Quais são as condições da existência humana? Para 

saber o que significa ser humano, deve-se estar preparado para descobrir respostas 

que não estão em termos propriamente ao alcance das possibilidades humanas, 

mas como condições da existência humana, das quais tais possibilidades surgem 

como possíveis alternativas. 

 Quais são essas condições? Para Fromm (1981, p.74), existem duas que se 

interrelacionam. A primeira constitui-se pela diminuição do determinismo instintivo à 

medida que avançamos na escala da evolução animal, atingindo seu ponto mais 

baixo no homem, no qual a força do determinismo instintivo se move para a 

extremidade zero da escala.  

 A segunda é o grande aumento, em tamanho e complexidade, do cérebro em 

comparação com o peso do corpo, a maior parte do qual teve lugar na segunda 

metade do Plistoceno 16. Esse neocórtice 17 ampliado é à base da consciência, da 

imaginação e de todas as facilidades tais como a fala e a criação de símbolos que 

caracterizam a existência humana.  

 

 

 

                                                 

16
 Período da era antropozóica, idade dos mamíferos, época em que o homem adquiriu suas características atuais. 

17
 O córtex cerebral corresponde à camada mais externa do cérebro dos vertebrados, sendo rico em neurônios e o 

local do processamento neuronal mais sofisticado e distinto. O córtex humano tem 2-4mm de espessura, com 

uma área de 0,22m
2
 (se fosse disposto num plano) e desempenha um papel central em funções complexas do 

cérebro como na memória, atenção, consciência, linguagem, percepção e pensamento (WIKIPÉDIA). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9rebro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vertebrados
http://pt.wikipedia.org/wiki/Neur%C3%B4nio
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Processamento_neuronal&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mil%C3%ADmetro
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Espessura&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Metro_quadrado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mem%C3%B3ria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aten%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Consci%C3%AAncia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Linguagem
http://pt.wikipedia.org/wiki/Percep%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pensamento
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2.1.1 - O Homem e a Natureza 

 

 O homem é bem preparado instintivamente como os animais, que conseguem 

fugir e atacar à presa. Haja vista, outros instintos, como o sexual, o ao apetite 

alimentar e a vida.  “Essencial na existência do homem é o fato de que ele emergiu 

do reino animal, da adaptação instintiva, transcendeu a natureza – embora sem 

nunca a deixar; é parte dela” (FROMM, 1991, p.16). Sem perder o instinto, isto é, ele 

superou os seus instintos em alguns aspectos.  Como por exemplo, em outra obra 

Fromm (1981, p.75) diz que “suas decisões não são tomadas por ele pelo instinto”. 

O homem não é, unicamente, como os animais instintivos porque possui uma razão, 

é um ser racional. O homem deve pensar sobre o seu agir. O problema é que há 

perigo de fracasso em sua decisão tomada. E “o preço que o homem paga pela 

consciência é a insegurança” (FROMM, 1981, p.75). 

 O homem, no seio materno, encontra-se numa situação definida, tão definida 

quantos os instintos. Não possui, naquele momento, a preocupação com o que 

pensar. Tudo acontece de modo automático pelo sistema fisiológico autônomo. Às 

vezes sete, outros oito, mas, normalmente, após nove meses nesta vida é lançado 

para fora em uma situação que é indefinida, incerta e exposta. Sobre o seu passado 

pode afirmar, pois nele pode haver mais chances de certezas; quanto ao futuro, nele 

há dúvidas. Sua existência é duvidosa. Uma única certeza sobre o futuro o homem 

possui: morrerá! 

 Nestas condições de existência, além de lutar para ser coerente, combater os 

perigos da morte, da fome e dos ferimentos, o homem deve se preocupar com sua 

capacidade racional. Afinal, outro perigo propriamente humano, é o de enlouquecer. 

Em outras palavras, tem que se proteger não só contra o perigo de perder sua vida, 

mas de perder o seu juízo, sua racionalidade. 

 O “homem precisa alcançar os outros homens, unir-se de uma forma ou de 

outra com eles, com o mundo exterior” (FROMM, 1991, p.17). Esse ser que não quer 

estar separado, em momento algum quer sentir a experiência do estar cortado, pois, 

se não está ligado a outro e ao mundo exterior, não poderá usar suas capacidades 

ou as suas capacidades humanas.  “Eis porque ser separado é o mesmo que ser 
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desamparado, inpacaz de apreender o mundo, as coisas as pessoas, de modo 

ativo‟‟ (FROMM, 1991, p.18).  

 Fromm (1991, p.18), acredita que o homem vivente nesta experiência do estar 

separado, ao deparar com um mundo que o interpela poderá não ter condições de 

reagir.  “A separação é a fonte de intensa ansiedade‟‟ (FROMM, 1991, p.18).  

 Existem respostas que são possíveis para as questões formuladas pela 

existência humana. Elas se centralizam em torno de dois problemas: 1) a 

necessidade de um sistema de orientação e 2) a necessidade de um sistema de 

devoção. Há um sistema mais almejado, que é o de orientação. Mas, quais são as 

respostas para um sistema de orientação?  A resposta dominante descoberta pelo 

homem e observada entre os animais é a de “submeter-se a um líder forte que 

admite reconhecer o melhor para o grupo, planejando e dando ordens nas quais 

promete a todos que, seguindo-o, ele age no melhor interesse de todos” (FROMM, 

1981, p.77). De certo modo, haveria uma desarmonia se não houvesse leis que 

fosse apresentada a sociedade. Isto é, o homem acredita e dá seu voto de confiança 

em alguém que possa conduzir um povo. 

 Esse líder deve ser onipotente, onisciente e sagrado. Segundo Fromm (1981, 

p.77), que ele próprio seja um deus ou vice-rei, ou, até mesmo, sacerdote de deus, 

conhecedor de todos os segredos do cosmo e que desempenha os rituais 

necessários para a sua continuidade. Não há dúvidas de que a maioria dos políticos 

usa de promessas mentirosas e ameaças para manobrar a submissão. Esta ideia do 

possuir um líder está presente em países como Estado Unidos ou a União soviética, 

em tribos e outros. Ou seja, um pequeno grupo afeta as condições de vida de todos.  

 Fromm (1981, p.78) admite que o homem possa sozinho compreender a 

realidade, e não como um dado que a sociedade lhe oferece, tanto mais seguro ele 

se sente porque depende menos do consenso geral e, por conseguinte, é menos 

ameaçado pela mudança social. “O homem na qualidade de homem, tem uma 

tendência que lhe é inata a ampliar seu conhecimento da realidade e isso significa 

aproximar-se da verdade” (FROMM, 1981, p.78). 

 Este não é um conceito metafísico de verdade; possui como objetivo diminuir 

a ficção e a ilusão. Nos termos de Fromm, 
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O homem não só tem uma mente e necessita de um sistema de orientação 
que lhe permita compreender e estruturar o mundo que o rodeia; ele 
também tem um coração e um corpo que precisam ser ligados 
emocionalmente ao mundo – ao homem e à natureza... A pessoa que não 
tem esses laços é, por definição, louca, incapaz de qualquer ligação 
emocional com seu próximo (FROMM, 1981, p.80). 

 

 O homem precisa aprender que a vida exige atividades que pressupõe 

esforços, mas há uma realização recompensada. Inúmeros filmes, livros, CDs 

retratam perspectivas de vidas amorosas que se encerram ali na matéria, não 

adentrando ao íntimo do ser humano. Quando as páginas dos livros são fechadas, 

ou quando a televisão é desligada, tudo aquilo desaparece. Assim, podem existir 

lembranças que serão substituídas, ou serão obrigadas a dar espaço a outras 

futuras. E aquele lindo momento fictício se esvai – triste fim! O que era poderia ser 

duradouro poder-se-ia tornar conveniente. Assim, o usar, o fazer e o ver, entrariam 

em palco no instante em que me surgir o desejo e, este me for necessário.  

 Desde a antiguidade, a solução para a existência humana não era sempre 

procurada no retorno à natureza, nem a obediência cega a uma paternidade. Como 

expresso anteriormente, os homens devem superar e vencer o medo apavorante do 

sentirem-se na solidão, desenvolvendo os seus potenciais ou poderes humanos. Em 

sua novidade, a teoria fromniana diz que esse poder humano que pode ser 

desenvolvido é a “capacidade de amar” (FROMM, 1981, p.81).  

 Dentro deste imenso campo que norteia a situação humana e suas possíveis 

escolhas, há uma característica inerente e fundamental à existência humana. Isso 

porque, “o homem tem um corpo e necessidades corporais essencialmente idênticos 

a dos animais, ele tem uma luta inata pela sobrevivência física, muito embora os 

métodos que usa não tenham o caráter instintivo” e também é “semelhante aos 

reflexos mais desenvolvidos no animal” (FROMM, 1891, p.82). 

 O corpo humano luta pela sobrevivência. O homem tem que trabalhar ou 

obrigar alguém a trabalhar por ele. O homem, segundo Fromm (1981, p.82), esta 

mais adiante no processo de civilização. Em tempos primitivos, no que se refere ao 

trabalho, o homem agia somente na escolha de alimentos, visando à qualidade e à 

quantidade. Depois vai além, seu trabalho é destinado à confecção de roupas, à 

construção de abrigos e, nas culturas mais adiantadas, ao investimento na produção 

de muitas coisas que não são, estritamente, necessárias à sua sobrevivência física. 
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 A característica deste homem é compreendida somente no contexto do 

ganhar a vida. Não haveria problemas se o homem satisfizesse sua existência como 

o trabalho das formigas, na preocupação da alimentação, por exemplo. Contudo, é a 

própria condição humana que não se satisfaz com a existência ao nível da formiga. 

O homem procura explorar mais de si. “O homem tem percepção e imaginação, e 

porque tem o potencial de liberdade, tem uma tendência inata para não ser, como 

Einstein disse certa vez „lançado fora do corpo‟” (FROMM, 1981, p.83).   

 Percebe-se que o homem não quer saber somente o que é necessário para 

sobreviver. Este homem é audacioso, e luta para descobrir em que consiste uma 

vida propriamente humana. Diante de tudo o que gira no seu processo de 

sobrevivência, vê imerso nas paixões, com um detalhe importantíssimo, estas 

transcendem a função da sobrevivência. “A paixão é o esforço das faculdades do 

homem para atingirem seu objetivo” (FROMM, 1970, p.160). Nestas paixões existe 

uma conexão, a qual liga o homem aos outros homens e o homem ao mundo - a 

interrelação. 

 Entra-se novamente no mecanismo de fuga da separação. Neste aspecto, a 

história da religião e da filosofia torna-se a história dessas respostas e de sua 

diversidade, assim como de sua limitação em número, que só é possível ser dada 

pelo homem, nas várias culturas em que tem vivido.  

Fromm diz, 

 

A raça humana, em sua infância, sente-se ainda mais unida à natureza. O 
solo, os animais, as plantas ainda são o mundo do homem. Ele se identifica 
com os animais e isto se expressa pelo uso de máscaras de animais, pela 
adoração de um totem animal ou de deuses animais. Quanto mais, porém, a 
raça humana emerge desses laços primários, tanto mais se separar do 
mundo natural, tanto mais intensa se torna a necessidade de encontrar 
meios novos de fugir à separação (FROMM, 1991, p.20). 

  

 Este homem é marcado por sonhos, mas não apenas, pois sua expressão 

está nos rituais, nos símbolos, na pintura, na poesia, no drama e na música. O 

pensamento utilitário tenta enquadrar estes fenômenos como servidores à função da 

sobrevivência. Aqui constitui, para Fromm (1981, p.86), a ligação entre beleza e a 
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verdade 18. Sendo perceptível sua presença em grande parte da sociedade 

industrial. 

 “O homem industrial contemporâneo sofreu um desenvolvimento intelectual 

para o qual ainda não vemos quaisquer limites” (FROMM, 1981, p.88). O homem 

sempre está em contato com as experiências de sensações e sentimentos que 

partilham. São os desejos sexuais, o instinto à agressividade, o medo, a fome e a 

sede. Sobretudo com os animais tais experiências se encontram interrelacionadas. 

 “Reconheço que existem muitas experiências especificamente humanas que 

não são nem de caráter intelectual nem idênticas [...] às dos animais” (FROMM, 

1981, p.89). Pois, com a plena razão, deve afirmar, caso considere que experiências 

como o Amor, a ternura, a compaixão e todos os afetos, são efetivamente e 

especificamente humanos. Dentre esses, o Amor 19 e a Ternura, são sentimentos 

que o homem procurou edificar em si durante sua história, e talvez não haja nenhum 

outro que os supere na pura qualidade e característica plenamente humana.  

 

2.1.2 - Interrelação: Compaixão e Empatia 

 

 “Compaixão e empatia são dois outros sentimentos claramente relacionados 

com a ternura, mas que não são inteiramente idênticos a ela” A essência da 

compaixão é a de que a pessoa “sofre com” ou, em sentido mais amplo,  

 

“sente com” outra pessoa. Isso quer dizer que a pessoa não olha para a 
outra do lado de fora – a pessoa sendo o “objeto” do meu interesse ou 
preocupação – mas que se coloca dentro da outra. Isso quer dizer que 
experimento dentro de mim o que ela sente. Trata-se de uma inter-relação 
que não é do “eu” para o “tu”, mas uma que caracterizada pela frase eu sou 
tu – Tat twan Asi (FROMM, 1981, p.93). 

                                                 

18
 O termo Beleza é retratado não como o oposto de “feiúra”, mas em oposição ao conceito de “falso”. É a 

afirmação sensorial da identidade de uma coisa ou de uma pessoa.  

19
 Não se trata de um Amor que intuímos como algo transcendental, que para muitos se origina de Deus. 

Primariamente, refere-se a um amor que possui simplesmente a característica humana. Neste conceito não entra a 

pergunta de onde se originou o Amor, ou de onde o Amor emana. Pressupomos partir das experiências 

caracterizadas como humanas, para posteriormente compreender ou não a sua origem.  
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 Entende-se que faço experiência em mim do que é experimentado pela outra 

pessoa, e que nesta experiência, Eu e Tu somos um. Posteriormente, esse aspecto 

terá maior desenvoltura quando o tema for propriamente o Amor (doação). Fromm 

(1981, p.93), parafraseando Freud (1969, p.114), diz que o Amor deve alcançar a 

todos. O homem deve se libertar da estreiteza de estarmos relacionados somente 

com os que nos são familiares, parentes consaguíneos, amigos. Explanando ainda 

mais a questão, deve ser considerado o fato de que “comemos a mesma comida, 

falamos a mesma língua e temos o mesmo “bom senso” (FROMM, 1981, p.93). 

 Segundo Fromm (1981, p.94), essa capacidade é difícil por alguns modos. 

Em A arte de Amar (1991), é bem expressiva essa deficiência do saber Amar. 

Conhecer os homens não é algo tão simples. São diversos! Fromm atina-se a 

mostrar ao próprio homem que enquanto existente, este deve reconhecer-se que ele 

é homem. Não em sentido pejorativo, mas homem que se reconhece enquanto 

homem. O homem que ama a si mesmo. 

 Há atitudes que não são identificadas como sentimentos, outras são 

sentimentos mais delicados, como a ternura, a compaixão e, propriamente o tema 

deste trabalho. Quase todas as experiências humanas expresam a mesma inter-

relação com outra pessoa. Dentre elas o primeiro é o interesse. Para Fromm (1981, 

p,94), tal termo perdeu a maior parte do seu significado. Do latim, esta palavra 

possui significado de “estar entre”. “Interesse baseia-se na atividade. É a atitude 

relativamente constante que permite que, a qualquer momento, a pessoa 

compreenda, intelectulamente e também emocional e sensualmente, o mundo 

exterior” (FROMM, 1981, p.94). 

 O interesse possui muitos objetos, dentre eles destacam-se alguns como, 

“pessoas, plantas, animais, ideias, estruturas sociais e depende, até certo ponto, do 

temperamento e do caráter específico de uma pessoa quanto ao que sejam aos 

seus interesses” (FROMM, 1981, p.95). Interesse é algo que tudo penetra e faz 

interrelação com o mundo.  

 Outra experiência humana é a responsabilidade. Segundo Fromm (1981, 

p.95), esta é usada na atualidade como sinônimo de dever. Resposnsabilidade é um 

conceito que esta no âmbito da liberdade, enquanto dever está na não-liberdade. 
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 Outras duas experiências são a identidade e a integridade. A questão é se em 

uma sociedade industrial o homem, que é transformado em objeto, é capaz de reter 

a sua identidade. Segundo Fromm, “as coisas podem ser as mesmas ou diferentes” 

(1981, p.96). Mas, quando se fala de identidade refere-se a uma qualidade que não 

diz respeito às coisas, somente ao ser humano. 

 A idendidade é o que permite determinado homem promunciar a palavra “Eu”. 

Este Eu, que é capaz de organizar suas próprias atividades. “A identidade do “eu”  

refere-se à categoria de ser e não a de ter”. “Eu sou “eu” na medida em que estou 

vivo, interessado, relacionado, ativo e na medida em que alcancei uma integração 

entre a minha aparência e o amâgo da minha personalidade” (FROMM, 1981, p.97). 

Ter e ser fazem diferença na vida do sujeito. O homem poderá ter carro, casa, 

emprego, filhos, problemas, satisfações. Mas, a questão é: O que ele é? O que o 

homem se tornou ou poderá se tornar? 

 Identidade e Integridade, caminham juntos, segundo Fromm (1981, p.98), 

pois tais conceitos se pressupõem, Sendo que a integridade é entendida por  essa 

não violação da própria identidade. Posteriormente na história da humanidade, o 

conceito de igualdade se moldará de diferente forma, trazendo ações humanas que 

ferem a reta integridade. 

 Muitas outras experiências humanas poderiam ser citadas como a fé, a 

esperança, a coragem... Mas, é preferível que se permaneça aqui, pois estas já 

serão suficientes para avançar na compreenção teórica do Amor. Não obstante, 

ainda não foi mencionado um dos elementos fundamentais da situação humana, que 

é o homem diante dos valores, sendo que o presente trabalho está situado dentro de 

uma perspectiva existencial do homem. A sociedade possui valores e normas. Há 

valores que são trasnvalorados, como foi perceptível anteriormente, e normas que 

não são devidamente pautadas nas ações do homem. 

 

2.1.3 - O Homem e Seus Valores 

 

 Fromm (1981, p.100), insiste no tratar sobre a necessidade que o homem 

possui de ter valores que orientem as suas ações e sentimentos. Na sociedade 
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industrial, a tradição religiosa  e humanista possui vez com os seus valores (amor, 

compaixão, esperança e outros). Todavia, muitos acreditam que estes são apenas 

ideologias que não são eficazes nas motivações do comportamento humano 20. “Os 

valores não são coisas desestruturadas, mas formam uma hierarquia na qual certos 

valores supremos determinam os outros como correlatos necessarios para a 

realização daqueles” (FROMM, 1981, p.100). 

 Deus se enquadra como uma base dos valores, sendo que, muitos padrões 

não aceitam sua autoridade como base dos valores. Fromm (1981, p.101), destacou 

três padrões: 

 1) O primeiro é o Relativismo. Este afirma que dentre os valores o críterio é 

pautado sobre a questao do gosto pessoal, sendo que, não existe nenhuma outra 

base além desta. O homem escolherá algo que para ele possuira um valor supremo 

e autêntico. 

 2) O segundo consiste nos valores socialmente imanentes. As pessoas que 

se aderem a esta posiçao acreditam que a sobrevivência de cada sociedade, deve 

ser a meta suprema para todos os seus membros e, por conseguinte, que as normas 

que contribuem para a sobrevivência dessa sociedade são os mais elevados valores 

e obrigatórios para cada indivíduo.  

 3) O último conceito de valor é o dos valores biologicamente imamentes. 

Algumas pessoas expressam que as experiências de amor, lealdade e solidariedade 

de grupo estão amarradas aos sentimentos que correspondem aos dos animais. Por 

exemplo, que o amor humano e a ternura possui suas raízes  na atitude da mãe 

animal para com seus filhotes. Neste contexto, o edonísmo, a competição e a 

agressividade, são concebidos como valores elevados, porque são, supostamente, 

os princípios básicos nos quais se apóiam a sobrevivência e a evolução das 

espécies – Darwinismo Social. 

 

A maioria das pessoas vacila entre vários sistemas de valores, e por isso, 
nunca progride plenamente numa ou noutra direção. Elas não tem grandes 

                                                 

20
 Novamente torno relembrar que dos valores mencionados trataremos somente do nosso foco: O Amor. Mas, 

desde já, justificamos o uso de outros conceitos, pois estes são essenciais. Não existe um amor que se encontra 

isolado de quaisquer outros íntegros valores.  
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virtudes e nem grandes vícios. São, como Ibsen o expressou de maneira tão 
bela em Peer Gynt, como uma moeda cuja face foi gasta; a pessoa não tem 
personalidade, nem identidade, mas teme fazer esta descoberta (FROMM, 
1981, p.104). 

 

 Não existem muitas escolhas, a não ser, o admitir que o homem precisa se 

consevar. Deve haver uma conservação de seus próprios valores. Deve haver uma 

luta insessante para permanecer racionalmente mediante suas escolhas. Deve 

haver um Eu que grita insessantemente para ser íntegro. 

 

2.2 – RESPOSTA AO PROBLEMA DA EXISTÊNCIA HUMANA  

 

 Fromm (1991, p.16), não está distante em seus estudos ao perceber que 

qualquer teoria do Amor deve começar com uma teoria do homem. Pois amar é 

próprio do homem. O homem é conservador de potenciais. Dentro da sua existência 

é capaz de desenvolver em si essa capacidade de ser mestre no que faz.  

 Há um problema no homem que se pode dividir em três premissas. A 

primeira: “A maioria das pessoas vê o problema do amor, antes de tudo, como o de 

ser amado, em lugar do de amar, da capacidade de alguém para amar” (FROMM, 

1991, p.09). A preocupação é que essas pessoas querem ser amadas, um meio 

muito característico da atualidade é a fama, isto é o querer ser atraente.  

 A segunda premissa. “É a ideia de que o problema do amor é o problema de 

um objeto e não o de uma faculdade” (FROMM, 1991, p.10). Amar não é simples, 

mas muitos homens tendem a pensar contrários a esta ideologia. O século XX foi 

marcado também por mudanças culturais. Por exemplo, se antes o casamento era 

contratado por convenção ou por famílias respectivas sem o auxílio de 

intermediários, depois costumeiramente, passou a criar uma ideia de um amor 

romântico, através de busca de experiências pessoais de amor que levava ao 

matrimônio.  

A última premissa é o não estar sozinho, isto é, “consiste na confusão entre 

experiência inicial de cair enamorado e o estado permanente de estar amando, ou, 

como poderíamos dizer melhor, de “permanecer em amor” (FROMM, 1991, p.12). 
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Homens tendem a se unir com outra pessoa, simplesmente pelo medo de ficar 

sozinhos. Popularmente, temos a expressão do estar “beato”. Neste aspecto o 

homem entra em uma concepção de que o amar é algo simples e fácil e sua ação 

não é duradoura. 

Deve haver uma resposta para estas problemáticas. Deve haver uma solução. 

O que fazer? Primeiramente, compreender o que é o amor. Onde encontrar esse 

amor? Realmente, só o homem é capaz de amar, ou os animais também 

conseguiriam? Como é esta relação do homem com o meio em que ele esta 

inserido? Porque o amor é tão essencial para o homem? 

Enquanto existencialismo humano é essencial o fato de que “ele emergiu do 

reino animal, da adaptação instintiva e transcendeu a natureza” (FROMM, 1991, 

p.16). O homem transcende a natureza, mas ainda é parte dela, pois ainda é um ser 

animal. Haja vista, seu transcender se deu no desenvolvimento da capacidade 

racional. A vida do homem é incerta, indefinida e exposta, mas é uma vida 

consciente de si mesma. O homem possui consciência de si, de seus semelhantes e 

consegue ter possibilidades para o futuro.  

 Para Fromm (1991, p.17), ser separado significa ser cortado. “A consciência 

da separação humana, sem a reunião pelo amor, é a fonte da vergonha. É ao 

mesmo tempo, a fonte da culpa e da ansiedade” (1991, p.19). Separação é esta 

fonte intensa de ansiedade e, além disso, dá origem a vergonha e a culpa. Dentro da 

história bíblica, no Gênesis é perceptível essa experiência com Adão e Eva 21.  

                                                 

21
  História da Criação de Adão e Eva:  

“E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida; e o homem 

tornou-se alma vivente. Então plantou o Senhor Deus um jardim, da banda do oriente, no Éden; e pôs ali o 

homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda qualidade de árvores agradáveis à vista e 

boas para comida, bem como a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do 

mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim; e dali se dividia e se tornava em quatro braços [...] Tomou, 

pois, o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Édem para o lavrar e guardar. Ordenou o Senhor Deus ao 

homem, dizendo: De toda árvore do jardim podes comer livremente; mas da árvore do conhecimento do bem 

e do mal, dessa não comerás; porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor 

Deus: Não é bom que o homem esteja só; far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea (idêntica) [...] Então o 

Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu; tomou-lhe, então, uma das costelas, 

e fechou a carne em seu lugar; e da costela que o senhor Deus lhe tomara, formou a mulher e a trouxe ao 

homem. Então disse o homem: Esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne; ela será chamada 

varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua 

mulher, e serão uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher; e não se envergonhavam [...] 

Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável 

para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu, e deu a seu marido, e ele também comeu. Então foram 
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2.2.1 – Mito Criacional: Experiência de Culpa e Vergonha 

 

 Adão e Eva desobedeceram e degustaram do conhecimento do bem e do 

mal. Houve uma emancipação do estado original em detrimento do que estavam 

antes. Ou seja, seus olhos se abriram novamente, perceberam que estavam nus e 

se sentiram envergonhados.  

 Fromm (1991, p.18), diante de tamanha magnificação indagou-se: Por que de 

um mito “tão antigo e elementar‟‟, é possível perceber uma moral vergonhosa da 

concepção do século atual? Eles não concebiam o estar nus diante do outro. Haja 

vista, a problemática não gira em torno deste aspecto. Fromm não quer perder o 

foco principal do trecho bíblico.  

O ponto principal é:  

 

O homem e a mulher ficaram conscientes de si mesmos e cada um do 
outro, tiveram a consciência de que eram separados, de sua diferença, 
tanto quanto de permanecerem estranhos. (Que é também tornado claro 
pelo fato de que Adão se defende culpando Eva, em vez de tentar defendê-
la). (FROMM, 1991, p.18). 

 

Havia uma consciência racional no homem desde o princípio. O homem não 

era privado da razão. Ele pode nomear os animais, como também dizer: “A mulher 

que me deste por companheira deu-me o fruto da árvore, e eu comi‟‟ (Cf. Gênesis 3, 

12). Mesmo antes deste rompimento, o Criador percebeu que o homem estava só e 

lhe deu uma companhia. Não foi uma emancipação que faria Adão sentir-se 

diferente. Adão se uniu a Eva, deixando a prisão do estar sozinho. 

Se o homem também emancipou da natureza, mesmo sendo parte dela. Na 

escola de Frankfurt, da qual Fromm pertence, se entende que: 

 

                                                                                                                                                         

abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus; pelo que coseram folhas de figueira, e fizeram 

para si aventais.” (Gn 1- 3). 
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“havia a idéia da emancipação humana em relação à natureza. Essa 
emancipação seria possível através da dominação da natureza por parte do 
homem, conquistada através do desenvolvimento de seu potencial racional. 
Para Adorno e Horkheimer, o projeto de esclarecimento foi levado a cabo de 
forma unilateral, acabando por absolutizar a dominação da natureza, fazendo 
dessa dominação o fim último do saber” (SGRILLI, 2008, p.312).  

 

 

Percebe-se que há uma relação entre homem e natureza e, logicamente, 

entre homem e semelhante. No entanto, a separação completa não é possível, a 

não ser que o mundo exterior desapareça do homem. Sendo isto nunca possível! 

Os acontecidos de Adão e de Eva ressoam na sociedade até os tempos 

hodiernos. Segundo Fromm (1991, p.19), os homens se perguntam “como superar a 

separação‟‟, Como “realizar a união‟‟ e, também, “como transcender a própria vida 

individual e encontrar sintonia‟‟. Isso há de universal tanto para judeu como para 

gregos, tanto para escravos como livres. A situação é a mesma porque o campo é o 

mesmo: “a existência humana‟‟. 

 

2.3 – EFETIVAÇÃO DA UNIDADE: RESPOSTAS PARCIAIS AO 

PROBLEMA DA EXISTÊNCIA HUMANA 

 

2.3.1 – Estados Orgíacos 

 

 Segundo Fromm (1991, p.20), a história da religião e a história da filosofia são 

a resposta desta grande problemática para a qual o homem deve se atentar. Como o 

homem pode ter consciência de sua própria existência? Como ter consciência do 

outro?  

 O homem está à procura de meios para compreender a sua existência. Pois, 

muitos se apegam às ideologias que pautam as suas ações. Dentre as experiências 

usadas pelo homem, Fromm (1991, p.20) cita os estados orgíacos. Neste aspecto o 

homem procura transcender de si, com ajuda de drogas. É um transe auto-
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provocado. Nesse sentido, o mundo exterior não desaparece, mas o homem postula 

uma exaltação de si, e assim sente-se separado de tudo. 

 Semelhante a esta solução orgíaca, Fromm (1991, p.21) cita exemplos da 

experiência sexual.  Como que, “o orgasmo sexual pode produzir um efeito 

semelhante ao produzido por um transe, ou pelos efeitos de certas drogas‟‟. Como a 

experiência do dependente de bebidas alcoólicas, pois, para este, quando surge a 

depressão, a angústia ou a solidão, a ingestão de álcool torna-se iminente. Seria 

também a mesma relação da que pessoa que excessivamente engorda, muitas 

vezes por efeitos emocionais, como a raiva ou a tristeza. Todos com um mesmo 

intuito: de reverter o que sentiam com esta fuga para esquecer o que passou. Desde 

já se pode direcionar o olhar para o amor, onde muitos homens o usam como meio 

de satisfação momentânea ou simplesmente como fuga.  

 Como buscar algo que seja duradouro? Analogamente, pensa-se o seguinte 

exemplo: Precisa-se de uma chama de fogo! Em determinado lugar X (sujeito) 

possui álcool. Mas, se ele se deslocar deste lugar, X encontrará madeira. X precisa 

urgentemente do fogo e revolve usar o álcool. No entanto, o álcool acabou e 

conseqüentemente a chama se apagou. Haja vista, se X houvesse desenvolvido em 

si a capacidade do labor, sua atividade tornaria duradoura. Poderia ter ateado fogo à 

madeira. A madeira, em potência de ser brasa, capaz de manter o calor e conservá-

lo. Este esforço último seria mais exigente, mas a satisfação seria duradora. 

 

2.3.2 – Igualdade 

 

 O homem deve aprender ardorosamente a amar. Não é fácil porque existe um 

Eu que está em uma inter-relação com o mundo e o semelhante. Entre um sujeito e 

outro, há um abismo, que exige que uma ponte seja construída para que a ação não 

seja enganosa. Fromm (1991, p.24), acredita que o aspecto da separação e também 

dos estados orgíacos levam a um ponto essencial dentro desta grande problemática 

da existência humana – A igualdade. 

 No primeiro capitulo deste trabalho, se percebe que existia um povo no qual 

partilhava a mesma terra e o mesmo suor. A cultura, por sua vez, desenvolveu-se 
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fazendo com que o grupo ou a comuna se desenvolvesse. Era uma comunidade 

formada por cidadãos de uma polis. Havia orgulho em ser cidadão. Era a comunhão 

que ali prevalecia. Por isso,o Amor possuía a característica unificadora, pois este 

também englobava a amizade - característica fundamental na solidificação de uma 

união.  

 Posteriormente, na sociedade moderna, podia ainda se perceber essas 

características, por vezes até mais marcantes. No entanto, não mais uma grande 

comuna, mas grupos (Religiosos; Familiares; Políticos; Educacionais e outros). 

Aparentemente, é uma união na qual o ser individual pertence a um rebanho. Isto é, 

o homem está em „‟conformidade com os costumes, idéias, vestes, padrões do 

grupo‟‟ (FROMM, 1991, p.23) e está salvo. Salvo de que? Salvo da „‟terrível 

experiência da solidão‟‟. 

 O fato é que, as ações humanas devem ter um por quê.  Sua existência é 

marcada na história, mas, quais são as bases que o ser humano usa para edificá-la 

neste seio histórico? “É preciso haver uma resposta ao anseio de união‟‟ (FROMM, 

1991, p.23). O homem não deveria ter medo de ser diferente. “Mas, na realidade, as 

pessoas querem conformar-se em grau muito mais alto do que são forçadas a 

conformar-se, pelo menos nas democracias ocidentais” (FROMM, 1991, p.24). 

 Há uma tendência muito forte em eliminar as diferenças e, segundo Erich 

Fromm, esta tendência se aproxima do conceito de uma pseudo igualdade. “A ideia 

de que os seres humanos são fundamentalmente iguais entre si é, em contraste, 

muito antiga” (OUTHWAITE, 1996, p.372). Durante séculos essa ideia encontrou 

expressão na crença religiosa, para a qual “todos somos filhos de Deus, 

participamos da mesma substância humano-divina, sermos todos um” (FROMM, 

1991, p.25). 

 Igualdade também significa que as diferenças entre os indivíduos devem ser 

respeitadas. A verdade que os homens são um, não invalidará que são, ao mesmo 

tempo, entidade única e irrevogável. O grande erro é a procura de eliminar as 

diferenças. Para Fromm (1991, p.25), na sociedade capitalista contemporânea o 

significado de igualdade transformou-se. Atualmente, ao se referir a esta palavra 

vem em mente homens que perderam a sua individualidade. “Igualdade, hoje 

significa “mesmice”, em vez de “unidade” (FROMM, 1991, p.25). São homens que 
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procuram trabalhar no mesmo emprego, ter as mesmas diversões, ler os mesmos 

livros e jornais, experienciar os mesmos sentimentos e as mesmas ideias.  

 A conquista da igualdade das mulheres é um grande marco que, aos poucos, 

perde sua verdadeira essência. Não é preciso dizer que este trabalho vai contra a 

igualdade das mulheres, mas alguns aspectos não devem enganar uma sociedade 

viva. Essa tendência da eliminação das diferenças parte deste, se assim se pode 

dizer, “movimento”.  Para a corrente contemporânea, o ser igual é o oposto ao ser 

diferente.  

 Segundo Fromm (1991, p.26), na filosofia das luzes, surge uma proposição 

que diz “l’ame n’a pás de sexe - a alma não tem sexo” (FROMM, 1991, p.26), e isto 

se tornou uma prática em geral. “A polaridade dos sexos está desaparecendo e com 

ela desaparece o amor erótico”. São homens e mulheres que se tornam o mesmo 

pólo, e não pólos iguais, mesmo sendo opostos.  

 Os homens querem cada qual seguir os seus próprios desejos. A mulher, por 

sua vez, acredita não mais precisar de um homem. Até o engravidar já é possível 

sem o ato sexual. “O processo social quer a padronização do homem, e tal 

padronização é chamada “igualdade” (FROMM, 1991, p.26).  

 

2.3.3 – Atividade Criadora - Arte 

 

 Percebe-se a existência de sintomas de uma falência em relação à 

conformidade da comuna. Pois, “a incidência do alcoolismo, do vício de drogas, do 

sexualismo forçado e do suicídio” estão presentes na sociedade ocidental. Como um 

exemplo de conformidade, pode-se citar um funeral. 

 Até o trabalho se torna alienado, como foi expresso por Marx. Fromm diz, 

“todos realizam tarefas prescritas pela estrutura total da organização, a velocidade 

prescrita, da maneira prescrita” (1991, p.27). Até os sentimentos são prescritos 

(Cordialidade; Tolerância; Lealdade; Capacidade de conviver com todos sem atritos 

e outros).  Responde-se agora à pergunta que foi lançada no início do capítulo. O 

homem vive em função das máquinas e não as máquinas a seu serviço.  

 Quase todas as atividades são rotinizadas e pré-fabricadas.  
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Como poderia um homem apanhado nessa rede de rotina deixar de 
esquecer que é um homem, um indivíduo único, alguém a quem só é dada 
esta oportunidade única de viver, com esperanças e decepções, com 
tristezas e temores, com a ânsia de amar e o horror ao nada e à 
separação? (FROMM, 1991, p.28) 

  

 Outro meio que se pode alcançar a união está na “atividade criadora” 

(FROMM, 1991, p.28). O homem procura representar o mundo que lhe é exterior. 

Percebe-se, novamente, que o homem está uno ao mundo que lhe é exterior. O 

homem que cria se une ao seu material – une-se ao mundo.  

 Neste aspecto “o homem deixou de ser ele mesmo” (FROMM, 1991, p.28). A 

máquina que molda o agir do homem e ele se torna “organização burocrática”. Se o 

homem se alimenta, descansa e estuda é em detrimento do seu trabalho. Por isso, 

na é possível verificar outra união fora da do conformismo. 

 

2.3.4 – Amor: Resposta ao Problema da Existência Humana 

 

 Fromm (1991, p.29), chegou à resposta do problema da existência humana 

depois de perceber que a unidade realizada na obra produtiva não é interpessoal; a 

unidade consistia na fusão orgíaca é transitória; a unidade alcançada pelo 

conformismo é apenas uma falsa unidade. “Eis porque são todas, apenas, respostas 

parciais ao problema da existência. A resposta completa está na realização da 

unidade interpessoal, da fusão com outra pessoa: está no amor” (FROMM, 1991, 

p.29). 

 “Sem amor a humanidade não poderia existir um só dia. Contudo, se 

chamarmos „amor‟ a realização da união interpessoal, podemos encontra-nos em 

séria dificuldade” (FROMM, p.1991, p.29). Fusão interpessoal é o que possibilita a 

conservação da raça humana. Esta fusão pode ser obtida de diversos modos. Mas, 

quando se refere ao amor, se refere a um tipo de união. Qual seria este amor? 

“Referimo-nos ao amor como à resposta amadurecida ao problema da existência 

humana, ou falamos das forças imaturas do amor que podem ser chamadas de 

união simbióticas?” (FROMM, 1991, p.30). 
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2.4 – AMOR E UNIÃO SIMBIÓTICA  

  

 Antes, propriamente, de se referir ao que seja a fusão simbiótica, convém 

compreender o que é contrário desta questão. O contrário da união simbiótica é 

aquele amor amadurecido, pois ele “é união sob a condição de preservar a 

integridade própria, a própria individualidade” (FROMM, 1991, p.32). 

 Esta caracteriza uma força que é capaz de destruir o abismo que separa os 

homens. Estes não perdem sua integridade, sendo o que são mesmo em contato 

com o próximo, o instalando o processo de ultrapassamento do sentimento de 

isolamento e de separação. 

 No entanto, a união simbiótica possui uma característica essencial, pois, “são 

dois e, contudo, um” (FROMM, 1991, p.30). Isto poderá ser a relação entre a mãe 

grávida e o feto, 22 por exemplo – os quais vivem juntos e necessitam um do outro, 

num co-pertencimento radical. Diante disso, Fromm (1991, p.30) percebeu que 

existem formas que são passivas e outras que são ativas. O masoquismo, por 

exemplo, é uma forma passiva de relação com o outro, enquanto o sadismo é 

exemplo de uma forma ativa. Por isso a constante fusão entre essas duas formas 

explícitas de relação, resultante no conceito de sadomasoquismo. 

 “A pessoa masoquista foge ao insuportável sentimento de isolamento e 

separação tornando-se parte e porção de outra pessoa, que a dirige, guia, protege; 

que, em suma, é sua vida e seu oxigênio” (FROMM, 1991, p.31). O masoquista 

anula em si a necessidade de tomar decisões, de assumir os riscos para si mesmo, 

pois nunca está sozinho. Este é um dos casos que temos na sociedade, na qual 

existem pessoas que são dependentes, e fazem a opção de não usar de sua 

autonomia.  

 O indivíduo sádico constitui-se como a forma ativa da união simbiótica. Este 

tipo de pessoa “quer escapar de sua solidão e de sua sensação de encarceramento, 

fazendo de outra pessoa uma parte, uma parcela de si mesma. Expande-se e 

                                                 

22
 O feto é parte da mãe, e dela recebe tudo o que necessita. Para o feto, o seu mundo é sua mãe, pois dela recebe 

alimentação e proteção, como também, a própria vida.  
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valoriza-se incorporando outra pessoa, que a adora” (FROMM, 1991, p.31).  Ela 

também não pode mais viver sem a outra pessoa. Contudo, ordena, explora, fere e 

humilha. Enquanto o masoquista é subordinado, explorado, ferido e humilhado. 

 A diferença perceptível entre o amor e a união simbiótica é que, “no amor 

ocorre o paradoxo de que dois seres sejam um e, contudo, permaneçam dois” 

(FROMM, 1991, p.32), enquanto na união simbiótica, para que dois se tornem um 

abdicar-se-ão de sua independência e individualidade próprias. 

 

2.5 – AMOR E DOAÇÃO  

 

 Antes de qualquer outra palavra, compreende-se que o amor “consiste em dar 

e não receber” (FROMM, 1991, p.34). Mas, o que significa dar? Como compreender 

este caráter ativo do amor, que se baseia na doação? Segundo Fromm (1991, p.34), 

trata-se de um fenômeno ambíguo e complexo.  

 A compreensão de muitos homens, ao referir-se à terminologia doação, 

entende que sua ação seja de empobrecimento ou abandono de algo. Por isso a 

recusa de doar do que se tem. Para o caráter produtivo, o dar possui sentido de 

colocar em prova a minha riqueza, força e poder. Isto é uma expressão da 

vitalidade, na qual, ao dar, eu estou, em potencial, a encher-me de alegria.  

 

2.5.1 – Sexo  

 

 Fromm (1991, p.35) procura retirar do ato sexual a expressão da vitalidade do 

homem. No sexo pode-se reconhecer, sem muita dificuldade, este princípio no qual 

se compreende maior satisfação em dar do que em receber. O sexo masculino 

culmina-se no ato de dar. O homem dá de si à mulher. Isto é, o homem doa seu 

órgão genital (pênis). Para mulher o processo não é diferente, pois ela abre as 

portas do seu centro feminino, e se dá no ato de receber, aconchegar, acalentar. 

Trata-se de uma característica do feminino que persistirá por toda a constituição de 

sua personalidade. Ambos se complementam na doação de si. O homem, ao seu 
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modo, como invasão consciente, no sentido literal que o termo penetração pode 

aferir. A mulher, como acolhida espontânea e livre, característica de seu ser mais 

próprio. Este ato de dar na função sexual feminina torna-se a se repetir quando ele 

passa a exercer a função de mãe: desde o parto à acolhida da família em seu 

regaço maternal. “Dando de si ao filho que cresce dentro dela, dá o leite à criança, 

dá-lhe o calor de seu corpo” (FROMM, 1991, p.35). A criança torna-se o símbolo da 

família, que gira em torno da dinâmica da doação na gratuidade. A sexualidade 

acena ao nível da ética como parâmetro incontornável da natureza humana. 

 Dentro da psicologia, há o reconhecimento de que o ato sexual é algo 

absolutamente particular e que, por mais que se trate de uma interrelação radical, 

permanece cada indivíduo, focado sob seu prazer individual. No entanto, o amor 

norteia uma diferença nesta interrelação. Pois, “amar requer que nós façamos com 

que alguém se sinta bem, e que nós sintamos bem ao fazer isso” (PEARSALL, 1996, 

p.184). Não é somente um prazer egoísta. Haja vista, é impossível não se preocupar 

com o próprio prazer, mas há relação mútua, onde eu me dou prazer ao dar o prazer 

à outra pessoa. 

 

2.5.2 – Coisas Materiais 

 

 Quando se refere à esfera das coisas matérias, Fromm (1991, p.35), afirma 

que dar significa colocar em rico. Ao contrário do que está em voga, não é rico quem 

muito possui, mais quem muito dá. O pobre é aquele que receia perder alguma 

coisa. Quem consegue dar de si, este é rico. Porque o homem tem medo de doar? 

Porque as coisas materiais possuem tanto significado na vida do homem? A vida 

social é baseada na material? Fromm não se indagou sobre estas problemáticas. 

Mas, os pobres são os mais inclinados a dar do que os ricos. Mesmo não possuindo 

muitas condições de dar em âmbito das coisas matérias, não pode ser privado de 

dar de si ao outro, alegria, por exemplo. 

 

2.5.3 – Dar de Si Mesmo 
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 Esta constitui a mais importante esfera da doação. O que dar ao outro? Sexo? 

Coisas Materiais? Fromm (1991, p.36), descreve que, doar de si, seria resposta às 

tantas indagações. Mas o que o homem possui de mais precioso? A vida! Segundo 

Fromm, na vida se constitui o que é vivo, como a alegria, o interesse, a 

compreensão, o conhecimento, o humor, a tristeza... Isto é, tudo aquilo que vive no 

homem e lhe inspira a vida.  

 O dar enriquece o outro, “valoriza-lhe o sentimento de vitalidade ao valorizar o 

seu próprio sentimento de vitalidade” (FROMM, 1991, p.36). Dar não possui como 

finalidade o receber, mas é algo em si mesmo. Contudo, ao doar, não é possível 

deixar de levar algo da outra pessoa. Dar implica no fazer da outra pessoa um 

doador, no qual ambos compartilham da alegria de haver trazido algo à vida. 

 O que é o Amor? O amor para Fromm (1991, p.36), só pode ser 

compreendido como força que produz amor. Isso envolve uma relação que 

pressupõe amor por amor.  Se amor não é capaz de produzir amor, este é tido como 

impotente, pois ambos devem amar. “Amor é preocupação ativa pela vida e 

crescimento daquilo que amamos” (FROMM, 1991, p.38). 

 

2.6 – FORMAS DE AMOR 

 

 Além da doação, o caráter ativo do amor se torna evidente no fato de implicar 

sempre certos elementos básicos, comuns a todas as formas de amor. Eles são o 

cuidado, a responsabilidade, o respeito e o conhecimento. 

Neste sentido, Fromm (1991, p.38) clarifica que se o amor não possui a 

característica do cuidado, ele não é sincero. Esse sentimento de preocupação (p.39) 

implica o de responsabilidade, que não é o mesmo que possessividade, pois este 

pressupõe ser um ato voluntário que abrange o ser responsável pelo outro e 

também por si mesmo. Poderia compreender essa responsabilidade como 

possessividade, se não houvesse outro elemento, o respeito. Respeito (Fromm, 

1991, p.40) é ver uma pessoa tal como ela é. É querer o desenvolvimento da pessoa 

por si mesma e não para moldar para moldá-la em fatisfação própria. Para que haja 

respeito, é necessário conhecê-la (p.41). Há a necessidade de conhecer a 
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individualidade do outro. De penetrar até o âmago do outro, mesmo que não haja a 

abertura total do outro, pois, posteriormente, será isso o que possibilitará a fusão 

com a outra pessoa.  

Enfim, quando Fromm (1991, p.41-42) chega a essa relação fundamental com 

o problema do amor, há um resultado de uma transcendência da prisão da própria 

separação. Chega-se ao núcleo do problema existencial do homem, contudo, 

resolvido pelo mesmo homem. Não é possível um problema subjetivo ser resolvido 

por outra pessoa. O que, nada obstante, não implica reduzi-la, afinal, sem a outra 

pessoa o Eu não é capaz de dar respostas satisfatórias à tão grande problemática.  

Novamente se retorna ao início do segundo capítulo, com a pergunta: “o que 

é o homem?” Que segredo o envolve?  

 

O homem em seus aspectos humanos é um segredo insondável para si 
mesmo – e para seus semelhantes. Nós nos conhecemos, e, contudo, 
mesmo apesar de todos os esforços que possamos fazer, não nos 
conhecemos. Conhecemos nosso semelhante, e, contudo não o 
conhecemos, porque não somos uma coisa, nem o nosso semelhante é 
uma coisa. Quanto mais penetramos nas profundezas de nosso ser, ou do 
ser de outrem, tanto mais nos escapa o alvo do conhecimento. Não 
podemos, todavia, evitar o desejo de penetrar no segredo da alma do 
homem, no desejo mais interno, núcleo do que “ele” é (FROMM, 1991, 
p.42). 

 

 Há um meio de se conhecer o segredo: é o do completo poder sobre a outra 

pessoa. Outro meio é o de desenvolver o caminho de Amar. É uma penetração ativa 

na outra pessoa, em que o meu desejo de conhecer é distilado pela união. “No ato 

da fusão, eu te conheço, eu me conheço, conheço a todos – e nada conheço” 

(FROMM, 1991, p.43).  Descobre-se o homem no ato de amar, no ato de dar-me à, 

no ato de penetrar a outra pessoa, pois ali se encontra a si mesmo e ao outro. 

 “Cuidado, responsabilidade, respeito e conhecimento são mutuamente 

interdependentes” (FROMM, 1991, p.45). Isto constitui uma síndrome de atitudes 

que somente se encontra em uma pessoa amadurecida.   

 

2.5 – A INTER-RELAÇÃO DA ARTE DE AMAR 
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 Amor não é, especificamente, uma relação para com uma pessoa somente. 

Segundo Fromm (1991, p.60), o Amor é uma atitude, deu uma orientação de caráter 

que determina a relação de alguém para com o mundo, com o todo e não apenas 

com um objeto de amor. Se o amor é dirigido somente a uma pessoa , é indiferente 

em relação aos demais homens. Segundo Freud 23 (1969, p.114), o nosso amor 

deve ser dirigido a todos. Não há distinção sobre a quem amar. O homem não tem 

que encontrar o objeto certo que deva amar. “Se verdadeiramente amo alguém, 

então eu amo a todos, amo o mundo, amo a vida” (FROMM, 1991, p.61). O amor 

que Freud expressou não equivale dizer que o mesmo amor é atribuído a todos sem 

diferenças. Pois, depende do objeto que é amado para que surjam as diferenças. 

  

2.5.1 – Amor ao Próximo 

 

 Esse tipo de Amor alicerça todos os tipos de amor. Fromm (1991, p.61), 

entende por Amor fraterno, o sentimento de responsabilidade, de cuidado, de 

respeito por qualquer outro ser humano, o desejo de aprimorar-lhe a vida. É o tipo 

de amor que é expresso na Bíblia, quando se refere a um amor sem exclusividade, 

sendo necessário “amar ao proximo como a ti mesmo” (Cf. Mateus 22, 39). 

 “No amor fraterno há a experiência da união com todos os homens, da 

solidariedade humana, do sincronismo humano” (FROMM, 1991, p.62). Essa 

experiência faz o homem perceber que todos os homens são um. Sendo que, 

haverá diferenças quanto ao talento, à inteligência ou ao nível de determinado 

conhecimento próprios a cada um. Mas tais diferenças são mesquinhas e nos levam 

à indiferença.   A igualdade que foi deixa explícito que mesmo assim, o homem 

precisa ou sente a necessidade de ajuda. Não que um seja mais poderoso que o 

outro.  Amar ao desamparado, ao pobre, ao estranho, é o começo de um amor 

fraterno. Na Bíblia, de modo significativo, o pobre, o estrangeiro, a viúva, o órfão e o 

inimigo, são objetos centrais do amor humano. 

  

                                                 

23
 Ver capítulo anterior. 
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2.5.2 – Amor a Si Próprio 

 

 O amor próprio possui tradição no seio histórico-cultural. A própria Bíblia 

retrata esse amor, e isto está interligando as duas relações: a do amor ao próximo e 

a do amor a si mesmo (Cf. Mateus 22, 39). Existem outras crenças sobre o Amor 

próprio. Segundo Erich Fromm (1991, p.73), há aqueles que acreditam que  o amor 

próprio é egoismo, pois, para estes, quando amo a mim mesmo, não amo aos 

outros. Em que consiste o amor próprio? Trata-se de algo mau?  

 Para Fromm (1991, p.75), se o amar o próximo é uma virtude, logo, amar a 

mim mesmo não seria um vício. Todo conceito que se refere ao homem, inclui o Eu 

próprio. O amor bíblico remonta à mesma concepção, pois Amar o  próximo como a 

si mesmo implica o respeito pela própria integridade e singularidade do amor e da 

compreenção para com outro ser.  

 “A atitude de amor para consigo mesmo é encontrada, em todos aqueles 

capazes de amar os outros” (FROMM, 1991, p.75). Amor é um esforço ativo pelo 

crescimento e felicidade da pessoa amada. O meu Eu deve ser objeto de amor ao 

outro e a mim mesmo. 

  Em aberta oposição ao Amor próprio está o egoísmo, pois estas pessoas 

“são incapazes de amar os outros, mas tembém não são capazes de amar a si 

mesmos” (FROMM, 1991, p.77). Esse sentimento, faz com que o homem se sinta 

frustrado e vazio.  
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3 – AMOR: CAMPO SOCIAL E PRÁTICO 

 

“Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três;  

mas o maior destes é o amor” (1 Coríntios13, 13)  

 

3.1 - A PRÁTICA DO AMOR 

 

 Após tratar dos aspectos teóricos da arte de Amar, o homem está diante de 

uma grande e ardorosa problemática, que é a prática dessa mesma arte. Seria 

possível aprender algo sobre a arte de outro modo que não pela prática? Muitos 

homens, segundo Fromm (1991, p.128), pretendem repostas prescritas de como 

amar. É decepcionante ao leitor que espera essas conclusões.  

 Amar é uma experiência subjetiva que cada qual só pode ter por si e para si. 

Talvez, de algum modo, rudimentar que seja, todos os homens já experienciaram o 

Amor. Essa discussão da prática do Amor pode indagar sobre as premissas da arte 

de amar e o meio que se poderá caminhar ao amor. 

 O desenvolver desta arte exige certos requisitos que são como qualquer outra 

arte, como a carpintaria, a dança, a música, a medicina, dentre outras. “A pratica de 

uma arte exige disciplina” (FROMM, 1991, p.129). As coisas que o homem faz 

somente quando possui “disposição”, estas são aprazíveis, mas o homem nunca se 

tornará mestre no que faz. 

 O problema não é somente o da disciplina, como praticar algumas horas por 

dia, como as aulas de música, “mas é o da disciplina na vida inteira” (FROMM, 1991, 

p.129). Fora do trabalho, Fromm (1991, p.129) acredita que o homem tem pouca 

autodisciplina. Quando não trabalha este quer ficar no ócio, quer repousar. Isso é o 

resultado de uma rotinização na qual o homem vive. Sem disciplina a vida se torna 

estilhaçada, caótica e falha no que diz respeito à concentração.  

 Concentração é algo muito importante para quem quer desenvolver uma arte. 

O homem vive em uma cultura onde a “autodisciplina e a concentração são raras” 

(FROMM, 1991, p.130). O homem faz muitas coisas ao mesmo tempo, como, por 

exemplo, digitar trabalhos, ouvir música, conversar e tomar alguma bebida, 
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simultaneamente. Isso traz a dificuldade de encontrar o próprio Eu, que se perde em 

meio a tantas turbulências. Algumas pessoas não conseguem sentar e ficar quietas, 

logo procuraram “mexer no celular”, ouvir alguma música, conversar ou, até mesmo, 

fazer gestos ou emitir sons com as mãos, os pés ou a boca. 

 Outro fator é a paciência. Esta é necessária para quem quer alcançar alguma 

coisa.  “Quem anda atrás de resultados rápidos nunca aprende uma arte” (FROMM, 

1991, p.130). Tanto a disciplina como a concentração, são questões difíceis ao 

homem hodierno. O sistema industrial pede agilidade. É necessário determinada 

rapidez para atingir objetivos nas indústrias. O homem não consegue alcançar a 

ambição de outro homem em relação ao sistema, sendo substituído por máquinas 

que são mais velozes e atendem a uma demanda muito maior.  

 Enfim, a preocupação com o aprendizado de qualquer arte, “é uma 

preocupação suprema com o domínio dela” (FROMM, 1991, p.131). Em relação à 

arte de amar, têm-se muito mais armadores do que verdadeiros mestres. Quem 

“quer se tornar mestre em alguma arte deve ter a vida inteira devotada a ela, ou pelo 

menos relacionada com ela” (FROMM, 1991, p.132). Com relação à arte de amar, 

equivale ao aprendiz praticar a disciplina, a concentração e a paciência, em todas as 

fases da vida. 

 Como se pratica esta disciplina? Muito santos da Igreja Católica estariam 

aptos a dizer sobre essa questão. Suas vidas deixaram marcadas na história. 

Aspectos que, dentre eles, a característica de que o amor deve surgir como 

expressão da vontade própria do homem. Tal vontade de amar, deve partir do 

próprio Eu e, consequentemente, do querer ser amado.  

A concentração é aprender a ficar a sós consigo mesmo. Isto é ser capaz de 

concentrar-se. “Se me ligo a outra pessoa porque não posso suster-me por meus 

próprios pés, ele ou ela podem ser um salva-vidas, mas a relação não é a de amor” 

(FROMM, 1991, p.133). Ficar é fazer uma ação refletida sobre a vida, isto tornará o 

amor mai difícil de ser desenvolvido, o que, no entanto, lhe fará mais duradouro na 

vida do sujeito.  

Até Fromm se atinou a discutir o momento necessário para a prática de 

qualquer arte. Dentro do que já foi expresso sobre a natureza do amor, “a principal 

condição para realização do amor é a superação do narcisismo” (FROMM, 1991, 
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p.141). Esta orientação é aquela em que só se experimenta como real o que existe 

dentro da pessoa, ao passo que os fenômenos do mundo exterior não têm realidade 

em si mesmos, sendo experimentados somente do ponto de vista de sua utilidade.  

Um ponto oposto a esse é a objetividade, a qual permite “ver pessoas e 

coisas tais como são objetivamente” (FROMM, 1991, p.141). Para o insano, a única 

realidade que existe está dentro de si, é a de seus temores e desejos. Este insano, 

“fala completamente de uma visão objetiva do mundo exterior; mas todos nós somos 

mais ou menos insanos, ou mais ou menos adormecidos; todos nós temos visão não 

objetiva do mundo, falseada pela nossa orientação narcisista” (FROMM, 1991, 

p.141). 

Segundo Fromm (1991, p.143), a faculdade de pensar objetividade é a razão; 

e, por sua vez, a atitude emocional por trás da razão é a humildade.  Ser objetivo, 

usar a razão, somente é possível quando se consegue uma atitude de humildade, 

quando se emerge dos sonhos de onisciência e onipotência próprios à infância. 

Em relação à arte de amar, pode-se dizer que “o amor, por ser dependente da 

relativa ausência de narcisismo, requer o desenvolvimento da humildade, da 

objetividade e da razão” (FROMM, 1991, p.143). Se o homem quer aprender a 

necessidade de amar, deve esforçar-se pela objetividade em todas as situações e 

tornar-se sensível às situações em que não é objetivo.  

A capacidade de amar depende da capacidade de crescer, de desenvolver 

uma orientação produtiva em nossas relações para com o mundo e para conosco 

mesmos. “A prática da arte de amar exige a prática da fé” (FROMM, 1991, p.144). A 

fé se diferencia entre os níveis racional e irracional. A primeira constitui-se de 

compreender uma crença baseada na submissão à autoridade irracional. Esta é a 

qualidade de certeza e firmeza que nossas convicções possuem. A segunda é uma 

convicção enraizada na própria experiência que se tem de pensamento ou 

sentimento. “Fé é um traço de caráter que embebe toda a personalidade, em vez de 

uma crença específica” (FROMM, 1991, p.145).  

Na esfera das relações humanas, Fromm (1991, p.146) diz que a fé é 

qualidade indispensável a qualquer amizade ou amor significativos. Isto é, ter fé em 

outra pessoa significa estar certo de que ela merece confiança, da imutabilidade de 
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suas atitudes fundamentais, do núcleo de sua personalidade, de seu amor. Nos 

termos de Fromm,  

Existe a fé em nós mesmos. Isto é, somos conscientes da existência de um 
ser, de um núcleo em nossa personalidade que é imutável e que persiste 
através de toda a nossa vida. Esse núcleo constitui a realidade por trás da 
palavra Eu, e sobre ele se baseia a nossa convicção de nossa própria 
identidade é ameaçado e torna dependentes de outras pessoas, cuja 
aprovação se torna, então, a base de nosso sentimento de identidade. Só 
quem tem fé em si mesmo é capaz de ser fiel aos outros, porque só assim 
pode estar certo de que será num tempo futuro o mesmo que é hoje e, 
portanto, de que agirá e sentirá como agora se espera que o faça. A fé em 
si mesmo é uma condição de nossa capacidade de prometer, então a fé é 
uma das condições da existência humana. O que importa em relação ao 
amor é a fé no amor que se tem, em sua capacidade de produzir amor em 
outros e em seu merecimento de confiança (FROMM, 1991, p.147). 

 

A fé nos outros se culmina na fé na humanidade. A fé se expressa em termos 

religiosos, na religião judaico-cristã e, em linguagem secular, encontrando a 

expressão mais forte nas ideias humanísticas, políticas e sociais dos últimos cento e 

cinqüenta anos. No entanto, para Fromm (1991, p.148), o homem ainda não 

conseguiu a construção de tal ordem, nem a convicção de que ele o possa fazer 

exige fé.  

Ter fé requer coragem, a capacidade de correr um risco, a disposição de 

aceitar mesmo a dor e a decepção. “Ser amado e amar requerem coragem, a 

coragem de julgar certos valores como sendo de extrema preocupação, de saltar à 

frente e apostar tudo nesses valores” (FROMM, 1991, p.150).  

A fé é algo que pode ser praticado em cada momento. Segundo Fromm 

(1991, p.150), dentro desta perspectiva, criar um filho exige fé; adormecer exige fé; 

começar qualquer trabalho exige fé. A maioria das pessoas faz experiência desta 

espécie de fé. “Quando se tem conscientemente medo de não ser amado, o medo 

real, embora habitualmente inconsciente, é o de amar” (FROMM, 1991, p.151). Amar 

é entregar-se sem garantia, dar-se completamente na esperança de que nosso amor 

produzirá amor na pessoa amada.  

Amar é um ato de fé, e quem tiver pouca fé terá também pouco amor. Para 

Fromm (1991, p.151), uma atitude indispensável à arte de amar e que até aqui só 

tem sentido mencionada de modo implícito, é a atividade. O amor é uma atividade. 

Se o homem é capaz de amar, preocupa-se com o outro ser humano. “A capacidade 

de amor reclama um estado de intensidade, de alerta, de vitalidade acentuada, que 
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só pode ser o resultado de uma orientação ativa e produtiva em muitas outras 

esferas da vida” (FROMM, 1991, p.152). Se não é produtivo em outras esferas, 

também não se é produtivo no amor. 

A atividade de amar, não pode desenvolver no homem as características das 

atitudes descritas neste trabalho, pois, para Fromm (1991, p.153), ela se liga 

inseparavelmente ao reino social e não somente é restringida ao reino pessoal. Pois, 

o amor é uma atitude para com todos, é um traço do caráter, e deve existir em todas 

as relações, não somente na amizade ou na família, mas com aqueles com os quais 

se tem contato em todo o campo social. Como assinala Erich Fromm: 

 

Estou convencido de que a resposta da absoluta incompatibilidade entre o 
amor e a vida normal só é correta num sentido abstrato. O princípio que 
alicerça a sociedade capitalista e o principio do amor são incompatíveis. 
Mas a sociedade moderna, concretamente vista, é um fenômeno complexo. 
[..] o princípio do capitalismo incompatível com o principio do amor, deve-se 
admitir que o capitalismo é, em si, uma estrutura complexa e 
constantemente mutável, que ainda permite boa porção de não-
conformismo e de atitude pessoal (FROMM, 1991, p.156).  

 

Sobre o sistema, as pessoas que são verdadeiramente capazes de amar são 

pouquíssimas. O amor é um fenômeno marginal, segundo Fromm (1991, p.156). 

Aqueles que se preocupam com o amor como a única resposta racional ao problema 

da existência humana devem, então, chegar à conclusão de que importantes e 

radicais mudanças em nossa estrutura social são necessárias, a fim de que o amor 

se torne um fenômeno autenticamente social, e não  restrito à individualidade.  

Os homens são motivados pelos meios de comunicação, especialmente a 

mídia. Seu alvo é produzir e consumir sempre mais. Todas as atividades se 

subordinam às atividades econômicas. Para que o homem desenvolva em sua 

capacidade de amar, para Fromm (1991, p.157), deve ser colocado em seu lugar. O 

homem deve se reconhecer homem e não objeto. A máquina deve servi-lo, em vez 

de servir-se dele.  

A natureza social e amorosa deve ser organizada de tal modo que não se 

separe de sua existência social, mas que se unifique com ela. Na verdade, falar de 

amor não é “pregar sermão”, pela simples razão de que significa falar da última e 

real necessidade de todo ser humano. É papel de uma filosofia procurar 

compreender o porquê do homem não se atinar para essa problemática.  
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Se o homem não mais percebe ativamente o amor na sociedade, não quer 

dizer que ele não exista. “Analisar a natureza do amor é descobrir sua geral 

ausência hoje em dia e criticar as condições sociais responsáveis por essa 

ausência” (FROMM, 1991, p.158).  

 

3.2 – A DESINTEGRAÇÃO DO AMOR NA SOCIEDADE 

 

 A cultura é grande influenciadora do caráter humano. Para Fromm (1991, 

p.101), ao acreditar no amor como uma capacidade do caráter produtivo e maduro, 

também acredita que influenciado pelas interferências exteriores de sua cultura 

local, a capacidade de amar de cada indivíduo, de igual modo, será afetada por esta 

cultura.  

 Ao tratar do amor na cultura ocidental contemporânea, há a necessidade de 

algumas indagações. Qual é a estrutura social da civilização ocidental? Qual é o 

espírito dela resultante? Ela é molde para conduzir ao desenvolvimento do amor? 

Segundo Fromm, nenhum pensador pode duvidar que o fenômeno do amor seja raro 

e que seu lugar seja tomado por falsos amores que, na realidade, referem-se a 

outras tantas formas de desintegração do amor. 

 O princípio da liberdade política, para Fromm (1991, p.102), é o que baseia a 

sociedade capitalista. O mercado das utilidades determina as condições sobre as 

quais os artigos se trocam; o mercado de trabalho regula a aquisição e a venda do 

trabalho. “O capital comanda o trabalho; as coisas acumuladas, que são mortas, têm 

valor superior ao trabalho, às forças humanas, àquilo que é vivo”. (FROMM, 1991, 

p.102). As coisas úteis, como a energia e a capacidade humana, são transformadas 

em artigos de escambo, sem o uso da força e sem a fraude, sob as variáveis 

condições do mercado.  Há uma hierarquia de valores entre o possuidor do capital e 

aquele que é o possuidor do trabalho.  

 Como característica do desenvolvimento deste capitalismo, percebe-se que 

ele esta sendo sempre crescente na centralização e concentração do capital. As 

pessoas não são mais independentes e se “tornam dependentes dos que digerem 

os grandes impérios econômicos” (FROMM, 1991, p.103). Em uma empresa, por 
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exemplo, existem inúmeros acionistas que, que, nada obstante, não são “os donos”. 

De outro lado, existem os trabalhadores, que se organizam nos sindicatos, o qual 

responde e reclama por eles. 

 A organização do trabalho é resultante da concentração de capital 

característica ao capitalismo moderno. Para Fromm (1991, p.103), há empresas que 

levam uma organização na qual o homem perde sua individualidade, não se 

limitando ao nível do objeto, mas, de outro modo, reduzindo-se a um instrumento 

para uso de uma máquina. Os papéis parecem se inverter.  

 Segundo Fromm (1991, p.104), o problema do capitalismo pode ser formulado 

da seguinte forma: há um capitalismo que necessita de homens que ajudem sem 

confusão e em amplo número, que queiram consumir cada vez mais e cujos gostos 

sejam padronizados e facilmente influenciados e previstos. Precisa-se de homens 

que, sentindo-se livres e independentes, sejam submissos a qualquer autoridade, 

sob o intuito de produzir bem, estar em movimento, funcionar, ir adiante.   

 “O homem moderno é alienado de si mesmo, de seus semelhantes e da 

natureza” (FROMM, 1991, p.104). Esse é o resultado deste sistema. O homem usa 

as forças de sua vida para gerar, sob as condições do mercado existente, o máximo 

de lucro possível. “As relações humanas são essencialmente as de autômatos 

alienados, cada qual baseando sua segurança na posição mais próxima do rebanho 

e em não ser diferente por pensamentos, sentimentos ou ações” (FROMM, 1991, 

p.104). Agem como solitários, invadidos pelo sentimento de insegurança, ansiedade 

e culpa, capaz de cercear a autêntica condição humana. 

 “A felicidade do homem, hoje em dia, consiste em divertir-se” (FROMM, 1991, 

p.105). Sua diversão está em satisfazer-se no consumo, obter objetos materiais e 

outros. De alguma forma tudo isso vai sendo engolido pelo homem e a digestão se 

estabelece à duras penas. O homem quer o que está no mundo, quer a moda, quer 

a melhor casa... Quer assumir aquilo que não é; quer apropriar-se, dominar. “Nosso 

caráter é engrenado para trocar e receber, para transacionar e consumir: tudo, os 

objetos espirituais como os materiais, tornam-se objeto de troca e consumo” 

(FROMM, 1991, p.106).  

 Em meio a tanta turbulência, o homem deixa de preocupar com um Eu que 

vive pelas ruas, tornado objeto pelos “outros”. Onde haverá espaço para descobri-lo, 
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se o amor não foi plantado no homem? Se o amor existe (e a investigação até aqui 

afirma a sua existência), como está sendo moldado? Segundo Fromm, uma das 

expressões que estão fortemente marcadas na atividade do amor é a que se 

evidencia pela relação matrimonial. Assim, segue a estrutura atual do amor: 

 

O marido deve compreender sua mulher e ser-lhe de auxilio. Deve fazer 
comentários favoráveis sobre seu vestido novo, sobre um prato gostoso. 
Ela, por sua vez, deve compreendê-lo quando ele chega cansado e 
resmungão, deve ouvi-lo atentamente quando ele fala de seus 
aborrecimentos nos negócios, não deve encolarizar-se, mas mostrar-se 
compreensiva, se ele se esquece de que ela faz anos (FROMM, 1991, 
p.106). 

 

 

 São pessoas que se tornam indiferentes durante toda relação de vida. É um 

momento superficial em que estão situados. Pode-se afirmar que o ser humano 

assume a relação com o medo de sozinho enfrentar a vida, sendo que, no amor, há 

um porto ao abrigo da solidão. Esse conceito de amor, segundo Fromm (1991, 

p.107), foi desenvolvido logo após a primeira guerra mundial. A base das relações 

de amor satisfatórias, ou mesmo, de um casamento feliz, se dá na satisfação sexual 

mútua. As infelicidades eram frutos de uma desarmonia na vida sexual. Acreditavam 

que a chave para chamar o amor e a felicidade consistia neste simples aspecto, 

sendo a técnica a solução não somente para o meio industrial, mas para o próprio 

homem. 

 Se o pensar estivesse voltado a dar respostas à felicidade sexual, não haveria 

problemas ao referir-se a esta satisfação sexual. Mas existe certo medo, por motivo 

do qual o homem não procura entregar-se por completo ao outro. Cria-se um vínculo 

momentâneo que aos poucos se esfria; a realidade parece contradizer a experiência 

do momento. 

 O casamento se tornou “um egoísmo a dois, de duas pessoas que reúnem 

seus interesses comuns e ficam juntos contra um mundo hostil e alienado” (FROMM, 

1991, p.113). Até é bonito imaginar que o homem vive uma luta incessante. No 

entanto, ao observar a outra face, percebe que não está em uma vida autêntica. 

“Amor como satisfação sexual mútua e amor como trabalho de equipe e como porto 
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ao abrigo da solidão são as duas formas normais da desintegração do amor na 

sociedade” (FROMM, 1991, p.114).  

 Existem muitas formas errôneas do Amor na sociedade atual, todas 

resultantes em sofrimento. O homem aniquila-se com a ausência do amor. Porque, 

havendo tal falta, sua supressão não foi procurada? Depende de como o homem 

compreende o amor. Segundo Fromm (1991, p.115), muitos acreditam viver 

amorosamente, e confundem sua conduta com o desejo de agradar o outro. Amar é 

doar de si e completar o que carece no outro – Amor. 

 A queixa de uma sociedade injusta surge deste homem que não aprendeu a 

verdadeira arte de amar, colocando em “risco” sua própria condição humana. A 

sociedade não é como algumas mães quem quer guardar dentro de si o filho, por 

amá-lo. A sociedade quer ver o filho crescer, deixando-o seguir, permitindo-o 

respirar por meio das próprias narinas. Todavia, o homem parece estar amarrado a 

um sistema, querendo ser dele objeto, ser dependente ad infinitum; como que se 

quisesse voltar ao seio materno, onde recebe tudo e não dá nada de si – suas 

forças. 

 Afinal, o homem é capaz de amar? A reposta é negativa. Pois o homem não 

se torna “independente, mas sim um eterno aleijado” (FROMM, 1991, p.117), que se 

escora e depende das muletas. Existem muitas formas irracionais de amor. Segundo 

Fromm (1991, p.119), existe um amor que é idólatra. Por exemplo, quando o 

homem, em relação ao amor, não é capaz de alcançar um grau de maturidade, seus 

atos podem ser de idolatrar a pessoa amada24. “Aliena-se de suas próprias forças e 

projeta-se no ente amado, que é adorado como o sumo bem, o portador de todo 

amor, toda luz, toda ventura” (1991, p.120). 

 Outra forma é o Amor sentimental. “Sua essência reside no fato de que o 

amor só é experimentado em fantasia e não nas relações concretas com outra 

pessoa, que é real” (FROMM, 1991, p.120). Para muitas pessoas, somente quando 

se vê um amor presente em filmes e contos, acreditam ser algo de verdade e ali 

experimentam o amor. O amor se torna uma utopia, um sonho acordado.  

                                                 

24
 Característica do amor  romântico 
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 Outro aspecto do Amor sentimental é a abstratificação do amor em termos do 

tempo. “O homem vive no passado ou no futuro, mas não no presente” (FROMM, 

1991, p.121). Isso é uma forma abstratificada ou alienada de amor que se constitui 

como um ópio que alivia o sofrimento da realidade, da solidão e da separação do 

indivíduo.  

 Outra forma consiste no “uso de mecanismos de projeção, para fim de evitar 

os próprios problemas e preocupar-se, em vez disso, com os defeitos e fragilidades 

da pessoa amada” (FROMM, 1991, p.121). Há uma preocupação com os problemas 

alheios que acontece simultânea ao esquecimento de própria fragilidade, o que 

indica um clamor constante por atenção.  

 Existem muitas outras formas irracionais do amor, sendo que tal fenômeno 

somente é possível “se duas pessoas se comunicam mutuamente a partir do centro 

de suas existências” (FROMM, 1991, p.124). Isto é, cada homem deve experimentar 

o outro a partir do centro de sua própria existência. Não há análise do exterior para o 

interior, ou do mundo das objetividades para o sujeito cognoscente. A consciência é 

sempre consciência que parte do si mesmo. Parte-se da própria consciência para se 

chegar à consciência de outrem. Em breves palavras, para Fromm, 

 

O amor é um desafio constante; não é lugar de repouso, mas é mover-se, 
crescer, trabalhar juntamente; haja harmonia ou conflito. Alegria ou tristeza, 
isso é secundário em relação ao fato fundamental de que duas pessoas se 
experimentam mutuamente a partir da essência de sua existência, que são 
uma com a outra por serem uma consigo mesmas, em vez de fugir de si 
mesmas (FROMM, 1991, p.124). 

 

 Aqueles que não podem amar-se mutuamente, “também não podem amar a 

Deus” (FROMM, 1991, p.124). Esta desintegração do amor de Deus alcançou as 

mesmas proporções da desintegração do amor do homem. É uma realidade gritante 

na qual nada poderia estar tão afastado da verdade.  

 “O homem moderno transformou-se num artigo” (FROMM, 1991, p.126). Ele 

suga de sua própria energia vital para investir e ganhar lucros. “Seu objeto principal 

é a troca proveitosa de suas capacidades, conhecimentos e de si mesmo” (1991, 

p.126). O homem alienou-se de si, de seus semelhantes e da natureza. A satisfação 

se dá no consumir, no objetificar-se, no tornar-se escambo. 
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Então o que Deus se transformou aos olhos do homem que não desenvolveu 

a capacidade de amar? Bem, o homem “pode tornar-se alguém com Ele, no amor, 

na justiça, na verdade” (FROMM, 1991, p.127). Segundo Agostinho (1994, p.281), 

quando amamos o irmão com amor, amamos o irmão em Deus, e é impossivel não 

amar o Amor que nos impele ao Amor do irmão. Eis que são dois preceitos que não 

podem existir um sem o outro. Não é impossivel não amar, sendo que há o que 

amar neste imenso universo.  

 A característica do amor que realmente se desintegrou na sociedade, foi que 

o amor está restringido, mesmo sendo dado presente do meio social. De certo 

modo, o homem busca a verdade,  buscando o amor o homem busca a verdade, 

pois, amor é “aderir à verdade” (AGOSTINHO, 1994, p.277). O verdadeiro amor é 

aquele que não exclui ninguém (Cf. Lucas 6, 35). Seria o amor da concepção, 

referido por Freud - Amor que abrange a todos. 

 “Amar a Deus no próximo é, assim, o modo de se reconhecer a concretude do 

amor que, como bem se viu, envolve todo o ser do homem” (SCHNEIDER, p.06). Em 

gestos práticos, o homem pode amar ao próximo, amando, concomitantemente, a 

Deus, como autor da criação. Como aponta Fromm, bem como, às sua luz, o 

presente estudo, o amor pode ser a resposta ao problema existencial do homem 

que, por vezes, inconscientemente envolve-se num sistema de amarras, de 

cerceamento de sua liberdade, vilipendiado em suas ações.  Essa emancipação se 

dará com árduo labor e incansável esforço, despertando em si a maestria de uma 

arte da qual, por sua natureza e essência, já é mestre. 
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CONCLUSÃO 

 

 Ao término desse trabalho, é curioso notar a grande quantidade de páginas 

escritas e que, ainda, não são suficientes para expressar a riqueza de nosso tema. 

Como concluir algo que se dá por diferentes experiências na vida do homem? Como 

colocar um ponto final? 

 Muitas histórias são capazes de trazer, de forma bem simples e cheia de 

sentido, algo que não é comumente notado ou expresso. Nesse sentido, Vanderlei 

Soela (2005, p.11) conta uma história que contribuirá para nossa reflexão final. 

Conta o escritor: 

 

Voltou o explorador para seu povo, que o aguardava ansioso por saber tudo 
sobre o Amazonas. Entretanto, com que termos podia ele exprimir todos os 
sentimentos que inundaram seu coração quando viu, na mata, aquelas 
flores de beleza inexprimível e ouviu, à noite, os sons da selva? Como 
contar seus medos e ansiedades ante a ameaça das feras e dos rios que 
ele, em frágil canoa, navegara? 

Eis o que disse, então: “Vão vocês mesmos! Nada melhor do que o risco 
pessoal e a experiência vivida.” Para guiá-los, ele lhes deu um mapa do 
Amazonas. 

O pessoal pegou, então, o mapa, colocou-o numa moldura e puseram-no 
numa sala da prefeitura. Fizeram dele cópias pessoais e, quem possuía 
alguma dessas cópias, já se julgava um bom conhecedor do famoso 
Amazonas, pois no mapa estava cada curva desse rio, os igarapés, as 
cascatas, as corredeiras. 

E o pobre explorador arrependeu-se de, um dia, ter-lhes dado aquele mapa! 
(SOELA, 2005, p. 11) 

   

 Este trabalho convida cada leitor a fazer o seu próprio percurso, degustando 

as belezas do amor e as durezas que encontrará no caminho. Pois, somente a 

leitura das palavras aqui dispostas não será suficiente para dizer a respeito do amor. 

O desafio consiste em vivenciar o amor, de uma forma simples e profunda. Cada 

leitor é convidado a fazer o seu próprio mapa, colocando, ali, seus próprios 

direcionamentos.  

 O amor é algo interessante e inquietante, do qual o homem fala, escreve, 

canta, dramatiza, faz poesia e, acima de tudo, vive. Alguns vivem por amor, outros 

morrem por amor e outros, ainda, matam por amor. Mas porque tanta diferença? Por 
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que as experiências são de tal modo contrárias? Haveria a necessidade de 

compreender melhor o tema e aprimorar a sua prática?  

 Erich Fromm, além de filósofo, é antropólogo humanista renomado nas áreas 

da sociologia e da psicologia. Influenciado por Freud e Marx, era denominado como 

o marxista freudiano. Carregou sobre si os traços familiares judeus de extrema 

religiosidade. O seu nascimento foi celebrado com Naftali Fromm, seu pai, e Rosa, 

sua mãe, na cidade de Frankfurt, no dia vinte e três de março do ano de 1900.  

Sua capacidade cognoscitiva tornou-se um grande marco em sua vida, pois 

com 14 anos de idade presenciou, ainda na Alemanha (1914), o desabrochar da 1ª 

Guerra Mundial. Posteriormente, em artigos e entrevistas, ele diz que havia ficado 

impressionado com a conduta humana, pois não compreendia como o homem 

poderia se envolver em um ato tão irracional como a guerra. 

Em sua cidade natal estudou psicologia e sociologia nas Universidades de 

Frankfurt e Munich, mas sua graduação em Psicanálise foi em um Instituto 

Psicanalítico de Berlim. Na universidade de Heidelberg obteve o seu doutorado em 

filosofia.  

Emigrou para os Estados Unidos, devido ao movimento Nazista para lecionar 

nas universidades e, em seguida, foi para o México, não abandonando, jamais, a 

carreira de professor, psicólogo e filósofo. 

O Célebre pensador, faleceu em 1980 na Suíça, haja vista, perpetuou no seio 

do saber, varias obras, dentre elas The art of loving (1956) – A arte de amar – que 

foi norte para a pesquisa deste trabalho.  

O amor para Fromm (1991, p. 09 ss) alicia algumas problemáticas que 

circundam o homem constantemente. A primeira afirmação é que o amor não é um 

sentimento. Dentro da tradição filosófica, o amor está baseado nas relações 

humanas. Emoldurando-se nas ações que são próprias do homem, isto é, das 

inúmeras relações existentes, as que se destacam no campo social, quais sejam, a 

solidariedade, a caridade e a doação. 

Para os Gregos, o amor possui a característica de unificação e de 

harmonização, tornando-se visível, de modo prático, nos atos sexuais, na política e 

na amizade. Platão, no Banquete, define o amor como “a falta, a insuficiência, a 
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necessidade e, ao mesmo tempo, o desejo de conquistar e de conservar o que não 

possui” (PLATÃO, 1979, p.32 ss). O amor é o desejo do bem e esse amor é algo 

que é próprio do homem. 

Com a Idade Média, o conceito deixa de vincular-se somente com o que é 

natural, sensível e mitológico, agora de certo modo é visto como uma relação ou 

mandamento. Relação esta que se estende ao próximo, partindo, no entanto, do 

transcendental – Deus (Cf. Mt 5, 44 e Lc 10, 29ss). Nesse período o amor toma o 

seu sentido como aquilo que provém do transcendental e que possui mais 

magnificência que qualquer outra coisa (Cf. Romanos 12, 5ss).  

Esses conceitos tornar-se-ão novos na modernidade e no período 

contemporâneo, todavia, alguns pensadores não fugiram das linhas anteriores, 

como Wolff, Scheler, Leibniz, Russel e outros. Será comum na modernidade a 

compreensão do homem como norteador de toda relação. Não é somente a relação 

teocêntrica e, muito menos, somente antropocêntrica. Há uma fusão de relações que 

provém do teocentrismo e do antropocentrismo.  

 Viver o amor é uma árdua e nem sempre bem sucedida atividade. Todavia, é 

algo sumamente necessário. O homem com emerge da natureza, não deixando de 

fazer parte dela. É incrível! Sem o amor, o ser humano perde a referência e o 

sentido das coisas e pessoas. Amar é um caminho desafiante e interminável. 

 Muitos homens acreditam amar, mas não o fazem em plenitude. O 

amadurecimento é contínuo, como um fluxo interminável. Muitas ações humanas 

são errôneas. O problema não é errar! Todo homem está suscetível a errar, mas o 

problema consiste em permanecer no erro.  

 Nosso planeta está se cansando de tanta exploração, e como resultado se 

percebe o esgotamento dos recursos naturais. Para ganhar muito resultado na 

produção, muitos retiram o que há de mais nobre, a vida. As pessoas estão 

trabalhando dia e noite, em dois ou mais lugares... Na vida, há pouco espaço para o 

lazer e o cultivo da espiritualidade, se é que julgam está última importante.  O que 

era para gerar felicidade, transforma-se em ansiedade, tensão, angústia e 

sofrimento. 

  O homem atual está sendo formado em um novo contexto: “uma sociedade 

mecanizada, dedicada à máxima produção e consumo materiais e dirigida por 
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computadores” (FROMM, 1981, p.19). Tudo hoje é digital! A tecnologia floresceu de 

tal forma que o homem se descobriu “ligado‟‟ em redes. Prescinde-se da 

possibilidade do contato físico entre os indivíduos. Tudo é virtual! O próprio homem 

se faz virtual. A máquina faz quase tudo. 

 Por um lado a máquina auxilia muito o homem, mas por outro se torna 

desastroso, pois há uma desumanização do humano. Aos poucos o homem perde a 

necessidade do contato, do toque e do calor humanos.  É evidente que as coisas 

virtuais possuem o seu valor, mas não se constituem como ápice da existência 

humana, sua condição essencial.  

 O que movimenta a indústria são os homens, pois estes são os 

consumidores. O comércio prega o consumismo. Épocas como o Natal, Ano Novo, 

Dia dos Pais, das Mães, dos Namorados, Páscoa, dias para consumo. O desejo não 

surge, pois é enganado. O contexto o impõe sorrateiramente.  

 O amor é algo simples. Está na simplicidade. Muitos valores ainda não foram 

experimentados por que o olhar do homem está desatento e seu coração não 

consegue repousar no que é simples. É preciso cativar o essencial, para que, o 

homem obtenha algo que perdure.  

 Quando se observa os posteriores aspectos, a relação é árdua, mais não é 

ilusória. O amor que não é vivido se torna uma mera teoria. Jesus Cristo é a 

personificação do amor. Suas posturas, sua ética, seu modo de ser e de agir, 

revelam a verdadeira arte de amar. Ele demonstra que o amor não pode ficar 

somente na esfera intelectual.  

 Muitos acreditaram nesta ideologia, poucos conseguiram vivê-la plenamente. 

De forma teórica, foi perceptível em quase toda história da filosofia, trabalhada no 

primeiro capítulo. O homem, diante de si mesmo, nas suas relações e condições 

existenciais, as formas de amor, as relações do homem com o outro que lhe é 

exterior, foram os temas do segundo capítulo. Uma teoria que visa à reta integridade 

de cada sujeito. Que exige do homem um compromisso e uma procura por se auto-

compreender.  

 O amor não possui máscaras, é integro e exige resposta.  São Paulo diz: 
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Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver 
caridade, sou como o bronze que soa, ou como o címbalo que retine. 
Mesmo que eu tivesse o dom da profecia, e conhecesse todos os mistérios 
e toda a ciência; mesmo que tivesse toda a fé, a ponto de transportar 
montanhas, se não tiver caridade, não sou nada. Ainda que distribuísse 
todos os meus bens em sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu 
corpo para ser queimado, se não tiver caridade, de nada valeria! A caridade 
é paciente, a caridade é bondosa. Não tem inveja. A caridade não é 
orgulhosa. Não é arrogante. Nem escandalosa. Não busca os seus próprios 
interesses, não se irrita, não guarda rancor. Não se alegra com a injustiça, 
mas se rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo 
suporta. A caridade jamais acabará. As profecias desaparecerão, o dom das 
línguas cessará, o dom da ciência findará. A nossa ciência é parcial, a 
nossa profecia é imperfeita. Quando chegar o que é perfeito, o imperfeito 
desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como 
criança, raciocinava como criança. Desde que me tornei homem, eliminei as 
coisas de criança. Hoje vemos como por um espelho, confusamente; mas 
então veremos face a face. Hoje conheço em parte; mas então conhecerei 
totalmente, como eu sou conhecido. Por ora subsistem a fé, a esperança e 
a caridade - as três. Porém, a maior delas é a caridade (cf. I Coríntios 13). 

 

 O amor é o que fica e que perdura. Não importa que o homem tenha 

inúmeros talentos, como falar em línguas, ter todo o conhecimento e tecnologia, ser 

doutor, possuir todos os diplomas e títulos; não adianta ter fé, nem mesmo dividir os 

bens com os pobres. Tudo isso só terá valor se for conseqüência do amor. O 

verdadeiro amor exige esforço, gratuidade e cuidado. O amor é o que permite dar 

sentido à existência humana.  

 Nos tempos contemporâneos a nós, o “ser popular” e o “possuir atração 

sexual”; o “ser amável” e “não querer amar”, somente levam o homem a refletir sobre 

o que ele deve amar, como que se o amor fosse um objeto. Assim, entramos noutra 

problemática, que é o medo de estar sozinho. A preocupação da maioria dos seres 

humanos é de não ficar sozinho – popularmente temos a expressão do estar “beato”. 

Neste aspecto, o homem entra em uma concepção de que o amar é algo simples e 

fácil. 

Outra problemática, tem por base o “continuar amando”. Pois, o homem, 

atualmente, une-se para não permanecer desamparado ou solitário, haja vista, que 

sua união não é duradoura. No início se ilude, pois tudo que acontece é algo muito 

jubiloso e excitante, depois de algum tempo, percebe que está enganado, que sua 

ação de unir-se foi uma “loucura”.  

Dentro de todo esse percurso, Fromm atina-se que a solução resultante 

dessas problemáticas é a de haver uma conscientização de que o amor é uma arte. 
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Como? O amor se divide em forma prática e, sobretudo, teórica – sendo mais árduo 

o aspecto prático. Por fim, é perceptível que todo homem que procura exercer uma 

arte, procura ser mestre dela e não somente um especialista. A arte exige 

dedicação! O amor é essa atividade que não se dá somente por satisfação, sendo 

capaz de envolver amor por amor. 
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