O CIÚME (I)
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O ciúme é um sentimento diferente da inveja. Podem ter
semelhanças, mas são estados emocionais diversos. Sentir ciúmes não é considerado
socialmente tão grave quanto sentir inveja. Ciúme pode ser zelo por relacionamentos
com pessoas, situações, objetos. Desejo de preservar a presença e o afeto das pessoas a
quem amamos, de um bem material que nos pertence e que não queremos perder.
Quando sentimos ciúmes de objetos e, por exemplo,
emprestamos um livro que possuímos, nos preocupamos com o estado no qual nos será
devolvido: bem conservado, sem amassos, no prazo combinado. Isso é o zelo da posse.
Como queremos que outras pessoas leiam o livro, este sentimento diverge da inveja.
Esta não é apenas o desejo de possuir algo, mas o de ter raiva, ódio, pelo que o outro
possui, a ponto de, muitas vezes, querer destruir, seja a pessoa, seja o que ela possui,
para que ele não possua o objeto desejado. A diferença é que a inveja não envolve o
sentimento do medo da perda presente no ciúme. Aí reside a diferença, mas há,
inegavelmente, semelhanças.
O ciúme, como um sentimento humano, é a sombra do amor. Há
diversas espécies de ciúme. Há o ciúme retroativo (do passado), há o ciúme nas
amizades, das amizades do outro, há o ciúme entre irmãos, etc. Para algumas pessoas o
ciúme é uma manifestação de amor. Se sente ciúmes é porque ama. Não é bem assim. O
ciúme é uma fonte de angústias e pode atingir formas doentias. O ciumento é, em geral,
exigente, inseguro e carente emocionalmente. 2 noticiário policial está sempre repleto
de crimes passionais. Alguns ficaram famosos, como o assassinato da repórter Sandra
Gomide pelo ex-namorado e também jornalista Antônio Marcos Pimenta Neves.
Rubem Alves define o ciúme como aquela dor que dá quando
percebemos que a pessoa amada pode ser feliz sem a gente. Em geral o ciumento sofre
muito. Como diz Roland Barthes, o ciumento sofre por ser ciumento, por se culpar por
ser assim, às vezes por temer que seu ciúme prejudique o outro, por se deixar levar por
uma banalidade. Sofre por se sentir excluído, por ser agressivo, por ser louco e por ser
comum. É um ser em permanente angústia. É um infeliz.
Observando a atual tendência das pessoas solteiras optarem, em
vez de namorar, por “ficar”, percebi que eles também sentem ciúmes dos “ficantes”.
Embora o relacionamento seja transitório, efêmero, volátil, aparentemente com baixo
envolvimento emocional, ainda assim o ciúme aparece, revelando um sentimento de

posse em relação ao “ficante”. O que isso significa? Significa que o ciúme sempre
existiu e sempre existirá e de que ninguém é imune a esse "monstro de olhos verdes".
Os amores saudáveis sentem ciúmes, sim, mas a este sentimento
não se soma a desconfiança. A comunicação do amor saudável é direta, sem
interlocutores. Os amores neuróticos, no entanto, inventam um terceiro que transforma
uma linha reta em triângulo e ameaça a relação. O ciumento desconfia do outro, mas
desconfia primeiro de si, pois não se julga capaz de merecer a amizade, o amor, o afeto,
o carinho e a atenção do outro. Ninguém suporta viver muito tempo ao lado de um
ciumento patológico. Muitos ciumentos, incapazes de evitar esse sentimento, e porque
não buscam ajuda terapêutica, acabam, como último recurso, e para não enlouquecer,
optando por uma vida solitária.
Uma boa saída para os muito ciumentos é mudar de foco,
transferindo a atenção da necessidade de possuir o outro para a construção do seu
próprio bem estar, da sua felicidade. No fortalecimento das demais relações, sejam com
Deus, consigo mesmo, com sua profissão, com seus familiares e amigos, encontra-se
uma salvação. Para que o afeto não adoeça com o ciúme e venha a perecer, é necessário
deixar esta erva-daninha morrer de inanição. Percebendo que existem outros
relacionamentos na vida capazes de promover a satisfação, torna-se possível relativizar
o receio da temida perda, relaxar e ser feliz.
PS: O artigo de hoje é dedicado a três figuras humanas singulares: Eudes Moura, Dalton
Melo e Ernani Rosado, de quem sou admirador incondicional. Além de patrimônios
moral e intelectual do Rio Grande do Norte são três “gentlemans”.

