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Atemporal, o ciúme é feito de dúvidas e gera uma gama de
sentimentos ambivalentes. Embora seja inútil, porque não se pode impor fidelidade, e
nefasto, porque cerceia a liberdade das pessoas, o ciúme é o pano de fundo de
verdadeiras obras-primas, grandes tratados literários. Dois excepcionais autores
escreveram clássicos que têm o ciúme como tema central: William Shakespeare e
Machado de Assis.
Em Otelo, Shakespeare traçou, como um gênio, uma de suas
tramas mais conhecidas. Otelo é prisioneiro da cor de sua pele. Entretanto, em razão dos
seus feitos militares, é tolerado, mas não aceito de bom grado pelos venezianos, que
nutrem com relação a ele sentimentos racistas. Otelo tem consciência desse preconceito
e se sente inseguro. Para enganar, para dissimular sua insegurança, comporta-se como
um rude, de modo grosseiro e impulsivo, a ponto de intimidar sua própria mulher,
Desdêmona.
Iago, percebendo a insegurança de Otelo, começa a tecer uma
rede de intrigas, insinuando um romance entre Desdêmona, mulher de Otelo, e Cássio.
Otelo não consegue dominar o ciúme, que vai aos poucos crescendo, fica enlouquecido
até matar Desdêmona. Otelo foi o responsável por sua autodestruição. Mas o ciúme,
nesta obra clássica de Shakespeare, não fica circunscrito a Otelo e Desdômona. Iago
sente ciúmes de Cássio, porque este tem uma patente mais alta. Rodrigo, cúmplice de
Iago, sente ciúmes de Otelo porque é apaixonado por Desdêmona. Shaskespeare, em
Otelo, fez a mais genial definição do que é o ciúme: um monstro de olhos verdes.
Outro genial escritor que escreveu magistralmente sobre o ciúme
foi Machado de Assis. Como diz Gustavo Bernardo, no prefácio do livro “Contos de
Amor e Ciúme de Machado de Assis” (Ed. Rocco, 2008), nosso maior escritor construiu
toda a sua obra de ficção – poemas, crônicas, contos, peças de teatro e romances – sobre
os mistérios do amor e do ciúme. Desde seu primeiro romance, Ressurreição, que
Machado já abordou o tema ciúme. No romance Dom Casmurro, o bruxo do Cosme
Velho apresenta o conhecido triângulo amoroso formado por Bentinho, o marido;
Capitu, a esposa; e Escobar, o amante.
Capitu e Bentinho se casam, mas não são felizes. Bentinho
carrega consigo a terrível desconfiança se Capitu o traiu ou não com Escobar, seu

melhor amigo. O sentimento corrosivo aniquila qualquer chance de felicidade. Ainda
hoje há uma discussão intensa para saber se Capitu traiu ou não Bentinho com seu
melhor amigo, Escobar.
Na música popular brasileira o ciúme tem uma presença
marcante. Desde o Brega “Não se Vá”, de Jane e Herondi (“Não se vá, o seu ciúme é o
culpado dessa minha desventura (...) é o ciúme que está nos separando pouco a pouco”
até o clássico “Nervos de Aço”, de Lupicínio Rodrigues (“Você sabe o que é ter um
amor, meu senhor? Ter loucura por uma mulher... E depois encontrar esse amor, meu
senhor, nos braços de um outro qualquer...)”. Chico Buarque compôs “Olhos nos
Olhos” onde o ciúme é explícito: “Quando você me deixou, meu bem, me disse pra ser
feliz e passar bem. Quis morrer de ciúme, quase enlouqueci, mas depois, como era de
costume, obedeci”. Caetano Veloso, outro gênio da MPB, compôs uma música que se
chama “O Ciúme”, onde diz: “Mas, na voz que canta, tudo ainda arde, tudo é perda,
tudo quer buscar, cadê. Tanta gente canta, tanta gente cala. Tantas almas esticadas no
curtume, Sobre toda estrada, sobre toda sala paira, monstruosa, a sombra do ciúme”.
É certo que para quem ama a traição é dolorosamente
inexplicável. O ciúme sempre vem acompanhado de desolação, desencanto e dor. No
fundo, o ciúme mostra o papel do “outro” nas nossas vidas e a impossibilidade de se
saber a verdade plena sobre as pessoas, inclusive as mais próximas de nós, porque em
cada ser habita, no âmago, um universo misterioso que ninguém conhece.
O ciúme exacerbado não denota amor. É que o ciumento
patológico não ama. É egoísta porque sabe, no íntimo de su´alma, que só se perde o que
não se tem. O ciumento tem medo do término da relação não por causa do amor, mas
por sentimentos menores. Querer controlar os passos, as atitudes, até o pensamento do
parceiro, fazendo às vezes suposições absurdas, numa tentativa de impedir eventuais
infidelidades sexuais e sentimentais, é terrível. Sobretudo, porque o ciúme alimenta o
ciúme e termina gerando uma insegurança tão grande que obnubila, encobre qualquer
sinal de amor, afeto, carinho e respeito. O ciúme é amargo. É o amor podado. É o amor
pelo avesso. Como diz a música, “o amor só dura em liberdade”.

