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Parábola: “A cegueira do amor”

• Numa brincadeira de esconde-esconde entre os 
diversos sentimentos e qualidades humanas, a 
loucura é vendada para encontrar o 
Aborrecimento, a Pressa, a Euforia, a Fé, a 
Apatia, a Soberba, o Entusiasmo, etc. Ela vai 
achando um por um, menos o Amor.

• Quando a Loucura estava dando-se por 
vencida, encontrou um roseiral, pegou uma 
forquilha e começou a mover os ramos. 



“A cegueira do amor”

• No mesmo instante, ela ouviu um 
doloroso grito – os espinhos tinham 
ferido o Amor nos olhos.

• A Loucura não sabia o que fazer para se 
desculpar: chorou, rezou, implorou e até 
prometeu ser seu guia. Desde então o 
Amor é cego e a Loucura sempre o 
acompanha.



“Sobre Neurônios, Cérebros e Pessoas”
Editora Atheneu

•Neurologista, Robert Lent: 
exames de Ressonância 
Magnética Funcional  mostram  
a ínsula e o núcleo acumbente, 
regiões relacionadas ao prazer e 
às emoções em geral, ativadas.



“Sobre Neurônios, Cérebros e Pessoas”
Editora Atheneu

•“As desativadas – localizadas 
no lobo frontal do cérebro – 
são justamente aquelas 
responsáveis pelo controle do 
comportamento (associadas 
ao raciocínio).



“A arte da paquera – Inspirações à 
realização afetiva”            Editora Letras do Brasil 

•Psicólogo, Thiago de Almeida 
observa que os circuitos da 
paixão e do amor são diferente. 

•Cega é a paixão e não o 
amor.



     “O que justifica a paixão ser 
cega são os neurotransmissores 
envolvidos no processo – como a 
dopamina, a norepinefrina, etc., 
que faz os ritmos biológicos 
transcenderem ao normal 
aumentando o tônus, o vigor.”



     “Quando estamos apaixonados, 
sentimo-nos energizados, mais bem 
dispostos. Nos beneficiamos muito 
destas alterações de estado, porque 
a vida é uma rotina com relação às 
atividades, ao passo que ao interagir 
com uma pessoa que nos é fonte de 
gratificação sentimo-nos dispostos.”



     Vários estudos revelam que o ser 
humano, influenciado por 
imperativos biológicos, pode se 
comportar de forma a suprimir a 
realidade objetiva e o modo com que 
lida com a pessoa, que é o foco da 
sua paixão, quando está neste estado 
sentimental.



     A paixão é uma espécie de febre 
que acontece em nosso organismo e 
modifica nossos ritmos cardíacos, 
nossa pressão, nossa respiração, 
nosso consumo de energia.
     Se o organismo ficar eternamente 
assim pode entrar em colapso. 
  



Efeitos Colaterais

• Supressão da sanidade objetiva
• No começo do relacionamento  

tudo é um mar de rosas, 
aumentamos nossas expectativas e 
nos deixamos seduzir. Nos 
tornamos pessoas mais “cegas” 
para os defeitos do outro, mais 
tolerante para as características. 



Com o tempo e a familiaridade...

•...começamos a 
perceber que nem 
sempre essas 
características serão 
boas para nós.



     A paixão sim é cega, mas o 
amor, que surge com o tempo, 
vai se transformando em um bom 
par de óculos, colírio para 
enxergarmos de forma mais 
objetiva a pessoa que elegemos 
para fazer parte de nossa vida.



O amor traz comprometimento!

•O amor também tem uma 
química.

•A substância que 
prevalece quando se 
está amando é a 
ocitocina.



     
     Produzida pelo hipotálamo e 
armazenada na hipófise posterior 
(neuroipófise), a ocitocina ajuda 
as pessoas a ficarem juntas por 
muito tempo.
     Está relacionada ao vínculo, 
ao apego.
   



Somos programados para amar!

•Muitos casais ficam juntos no 
começo devido a estas sensações 
que a paixão provoca.

•Depois, quem vai reger o estágio 
posterior é a ocitocina, que traz 
o apego, o comprometimento 



A decisão certa:
• Razão: avalia se a pessoa escolhida tem  tudo o 

que você sonhou, mas em uma lista objetiva de 
prós e contras. Quer ter filhos? Tem religião ou 
religiosidade? Gosta de dançar? Viajar?

• Experiência: lembra os bons momentos do 
namoro e lança dopamina quando você 
imaginar-se na vida de casado.

• Instinto: sensações boas ou ruins virão de 
acordo com cheiros, toque, voz, forma do rosto, 
jeito da pessoa. O cérebro interpreta como 
sentimentos.  
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