
EspEcial NaMORaDOs Por Vera Fernandes/Especial*

O jogo do

amor
No Dia dos Namorados, 
a Revista Expansão fez 
uma pesquisa qualitativa, 
na Internet, para descobrir 
qual a percepção dos 
internautas a respeito 
dos relacionamentos 
contemporâneos

O
s namorados têm se conhecido no trabalho, faculda-
de ou colégio, querem amor completo, duradouro, 
prezam a inteligência, a fidelidade e o bom beijo e 
não toleram o ciúme e a traição. Este é o desenho 
dos relacionamentos atuais, feito pelos internau-
tas que responderam às perguntas da pesquisa da 
Revista Expansão, por meio de Facebook, Orkut e 

e-mail. A pesquisa apontou ainda que a palavra “namoro” parece ter per-
dido um pouco a definição. Alguns internautas chegaram a definir-se co-
mo “enrolados”. Seguindo este traçado, a pesquisa teve afirmações do tipo: 
“os pecados (erros) dos relacionamentos contemporâneos são os mesmos 
da idade da pedra”, o que deixa claro que ainda não foi conquistado o for-
mato do relacionamento perfeito. A confirmação se dá quando o assunto 
são as maravilhas: antes do amor, é o respeito o mais citado, e quando o 
assunto são os pecados, é a falta dele a mais lembrada.
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Sete opções de relacionamento foram apresenta-
das para os entrevistados. Destas, apenas quatro tiveram 
votação. As opções foram: gostar - só intimidade; amor 
romântico - intimidade e paixão; amor completo - intimi-
dade, paixão e compromisso; amor companheiro - intimi-
dade e compromisso; amor louco - só paixão; amor tolo 
- paixão e compromisso; e amor vazio - só compromisso. 
O tipo mais citado foi o amor completo, com 60%. Amor 
companheiro foi apontado por 20%; amor vazio foi citado 
por 15% e gostar foi a opção de 5%. 

Também foram apresentadas outras sete questões, 
que se referiram à prioridade de relacionamento. A inteli-
gência foi o item mais importante no parceiro, para 55% 
dos internautas. Na sequência, por ordem de votação, fica-
ram a fidelidade, bom beijo, desempenho sexual, situação 
financeira, beleza, e por último, o status. Na questão “tem-
po de namoro”, foi constatado que 55% dos entrevistados 
namoraram por mais de dois anos. Para terminar um rela-
cionamento, a falta de paciência com o ciúme do compa-
nheiro foi motivo em 30%. A traição do parceiro foi identi-

Como são os namoros 
contemporâneos?

ficada por 20% dos entrevistados como o principal motivo que os 
levaram a terminar seus relacionamentos. Falta de comunicação, 
apatia e trabalho também foram citados.

E ao contrário do que muita gente pensa, a Internet ainda 
não bateu outros locais onde os futuros namorados se conhecem. 
Dos entrevistados, 40% se conheceu no trabalho, faculdade, colé-
gio. Amigos comuns, boate ou festa e Internet ficaram empatados 
em segundo lugar, cada um com 15% das respostas. De todos os 
que responderam ao questionário, apenas uma pessoa conheceu 
o último namorado em um site de relacionamentos. Um dos dados 
mais interessantes da pesquisa foi em relação à condição atual. Um 
empate, entre “namorando” e “enrolado”, cada item com 40% das 
respostas. Houve até pessoas que responderam “não faz ideia”.

Outras três perguntas foram feitas para os internautas. As 
perguntas feitas foram: quais as coisas que você considera careta 
nos relacionamentos atuais; quais as maravilhas (acertos) dos re-
lacionamentos contemporâneos, e quais os pecados (erros) dos 
relacionamentos contemporâneos. Nesta ocasião, eles responde-
ram subjetivamente e daí surgiram as respostas mais interessan-
tes. Uma verdadeira aula de erros e acertos.
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A maior reclamação dos internautas nas suas listas de pecados e caretices das rela-
ções foi o desrespeito. Na carona ainda veio desconfiança, descomprometimento, descaso, 
desonestidade. A lista do “des” ficou imensa. A pesquisa mostrou que os namorados que-
rem a confiança completa por parte do parceiro. “Não importa a ocasião, o respeito deve 
sempre estar presente na vida do casal. As pessoas não precisam concordar com tudo, mas 
devem compreender e aceitar a opinião dos outros”, respondeu um entrevistado. 

Complementando a lista, entra a insegurança, o ciúme, a traição, a distância, o ego-
ísmo, a falsidade, a Internet, o machismo, a mentira, a possessividade, a novela, o futebol, 
os vícios, a prioridade ao trabalho e as faltas (de diálogo, de iniciativas, de paciência, de 
tempo, de compromisso, de romantismo e, é claro, de respeito). Até a liberdade apareceu 
como bicho-papão para os namoros. Uma das respostas foi, “os casais modernos querem 
muita liberdade. Ora, ou tu namora ou fica solteiro. Esse negócio de namorar e querer li-
berdade não existe.”

A lista dos “des”

So
neto da f delidade

Vinícius de Moraes

De tudo, ao meu amor serei atento   
Antes, e com tal zelo, e sempre, e tanto   
Que mesmo em face do maior encanto   
Dele se encante mais meu pensamento. 

 
Quero vivê-lo em cada vão momento   

E em seu louvor hei de espalhar meu canto   
E rir meu riso e derramar meu pranto   
Ao seu pesar ou seu contentamento.  

E assim, quando mais tarde me procure   
Quem sabe a morte, angústia de quem vive   
Quem sabe a solidão, fim de quem ama.

Eu possa dizer do meu amor (que tive):   
Que não seja imortal, posto que é chama   
Mas que seja infinito enquanto dure.  
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Costuma-se dizer que depois de uma decepção amorosa, de 
um abandono ou com a dor da solidão, ficamos com o coração parti-
do. Não está errado. Um coração ferido por amor pode, sim, estar par-
tido, inclusive a pessoa que o carrega pode apresentar sintomas idên-
ticos aos de um infarto. E isso tem explicação médica. A dor no peito, 
que ilustra tão bem o sofrimento por amor, pode ser real, é possível 
que a dor seja mesmo física e o caminho deve ser o socorro médico. 
Quem explica é o cardiologista Eduardo Saadi, cirurgião cardiovascu-
lar e ex-presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia.

Este quadro, acrescenta o médico, acomete mais comumente 
mulheres com idade entre 55 e 75 anos. Entretanto, é raro, embora 
não seja impossível. “Os sintomas são praticamente iguais aos do in-
farto do miocárdio, as enzimas também mudam, há toda uma alte-
ração do quadro clínico e físico”, diz o cirurgião, ao ressaltar que es-
tes sintomas, da mesma forma, podem ser desencadeados por ou-
tras situações de estresse.

Diante de um quadro com estas características, o procedimen-
to mais indicado é buscar socorro médico. E, de acordo com Saadi, 
a constatação de que se trata da Síndrome do Coração Partido será 
a partir do cateterismo. Este procedimento, acrescenta, vai compro-
var que as artérias estão desobstruídas, estão em seu estado normal 
e, assim, o diagnóstico correto será feito. O tratamento é de suporte, 
não precisa ser o igual ao de um infarto. “Esta síndrome vai ser tran-
sitória, mas é preciso ficar de olho”, considera o cirurgião, ao mesmo 
tempo em que diz que ela não deixa sequelas.  A Síndrome do Cora-
ção Partido ou Cardiomiopatia de Takotsubo teve os primeiros casos 
diagnosticados por japoneses no início da década de 90. 

A Síndrome 
do Coração
Partido

So
neto da f delidade
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Por outro lado, o “despreconceito” foi um destaque. Essa palavra foi citada por 
muitos para referir-se à ausência de preconceito quanto à opção sexual, à idade, à re-
ligião, à raça, entre outros. “Hoje existe facilidade de comunicação; com a Internet, os 
namoros não têm mais fronteiras; existe a diversidade sexual;  a liberdade de escolha; 
liberdade religiosa...”, argumentou um dos entrevistados.

Os direitos iguais, a liberdade e o sexo são as maravilhas mais citadas pela pes-
quisa. A flexibilização dos relacionamentos também foi lembrada: “viagens e namoro 
três dias por mês”, foi uma das respostas. “Não é apenas o amor que une duas pesso-
as. Um casal pode ter outras afinidades que os tornam companheiros”, completa a res-
posta. A opção por viver de forma mais independente foi destaque em várias respos-
tas: “cada ser é único e precisa manter a individualidade. É preciso mudar o conceito de 
‘metade da laranja’, pois nascemos e somos cem por cento”, ou “não diga para a outra 
pessoa que ela lhe completa ou que é a sua cara metade, a menos que você seja uma 
pessoa incompleta ou tenha vindo ao mundo pela metade”.

A pesquisa feita pela Revista Expansão entre os internautas mostrou o que to-
dos querem e o que ninguém quer numa relação. Mas o que de fato atormenta ou agu-
ça as paixões, os amores, isso só a intimidade de cada um pode dizer.

O namoro faz bem à saúde. Esta afirmação não 
vem de raras fontes, é popular e compartilhada por es-
pecialistas, já foi inclusive confirmada através de pes-
quisas científicas, como do Departamento de Psicologia 
da Universidade da Flórida, nos Estados Unidos, que le-
vantou que os estudantes que namoram se enquadram 
nas mesmas situações dos casados felizes, com menos 
depressão, ansiedade e estresse, e até menor risco de 
sofrer doenças graves e crônicas. 

Para a psicóloga de orientação psicanalítica Da-
nielle Dias Ribeiro, do Núcleo de Atendimento Psicoló-
gico (NAP) de Novo Hamburgo, namorar pode fazer sim, 
muito bem. “Um namoro é capaz de mudar um quadro 
de tristeza, com um aumento de ânimo da pessoa, crian-
do um sentido diferente para a vida”, afirma. Entretan-

to, conforme Danielle, são necessários alguns cuida-
dos. “O parceiro deve se incluir na relação de forma 
saudável, é preciso que a identidade de cada um se 
mantenha”, explica. Segundo ela, o espaço para pri-
vacidade e independência também é importante na 
relação. “Quando se está muito perto, dificilmente 
se consegue enxergar por inteiro”, opina.

A contemporaneidade, conforme a psicólo-
ga, trouxe consigo coisas boas para as relações. En-
tre elas, Danielle destaca a possibilidade da maior 
experimentação entre os casais. “São experimenta-
ções com comprometimento, que levam a pessoa a 
chegar no seu parceiro ideal”. A isso ela acrescenta a 
transparência dos relacionamentos modernos, a in-
dividualidade e a liberdade de escolha.

Namoro
     Saudável

As maravilhas 
da modernidade 
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CASA EM CONDOMÍNIO 
RESIDENCIAL VILLA MADRI

(próximo a Av. Mauricio Cardoso)

2 dormitórios (1 suíte com closet), opção para 3 dormitório, sala estar 
Cozinha e jantar integrados – varanda com churrasqueira e sacada.

R$ 380.000,00 – válido 30/06/2011.

FELICIDADE É MORAR 
na casa que você sempre quis

SOBRADOS
PRONTOS PARA MORAR – B. GUARANI

3 dormitórios (1 suíte, closet, sacada), sala de estar, jantar cozinha
 integrados, garagem para 2 carros, churrasqueira, murada e gradeada. 

Valor R$ 366.000,00 – válido até 30/06/2011.

LANÇAMENTO
UM LUGAR EXCLUSIVO COMO VOCÊ SEMPRE SONHOU

3 dormitórios, planta flexível com 4 opções de layout
Sacada com churrasqueira. Bairro Vila Rosa.

VENDAS

(51) 3594-7212  |  comercial@dapperimoveis.com.br
w w w . d a p p e r i m o v e i s . c o m . b r

Enquanto a vida vai e vem, 
você procura achar alguém, 
que um dia possa lhe dizer: 
Quero ficar só com você. 
(Renato Russo – Antes das Seis)


