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SÍLVIA LISBOA

D
iante da janela de Julieta, Romeu desa-
fia anos de rivalidade entre as famílias 
Montéquio e Capuleto. Altas doses de 
dopamina, um neurotransmissor que 

favorece a desinibição, circulam pelo seu san-
gue desde o momento em que ele a viu em um 
baile à fantasia. Estimulado pela noradrenalina 
que irradiou da amígdala, uma região cerebral 
onde nascem os sentimentos mais instintivos, 
Romeu invade o jardim do clã inimigo sem 
medir o risco só para ver a bela Julieta.

– Teu olhar é mais perigoso que 20 das espa-
das de teus parentes. Basta que me olhes com 
doçura, e estou a salvo da inimizade deles – diz.

A força misteriosa que cerca o amor começa 
a ser explicada pela neurociência. O que fez com 
que Romeu e Julieta abdicassem da própria vi-
da após um romance proibido é fruto, em boa 
parte, de uma tempestade bioquímica. Autora 
de Natureza do Amor (Editora Atheneu, 2007), 
a psiquiatra italiana Donatella Marazziti se de-
dica há décadas a entender por que o amor nos 
deixa com um estado mental alterado.

Para investigar por que a paixão é capaz de 
obscurecer as mentes mais lúcidas, a hipótese 
foi considerar que esse sentimento tem cará-
ter doentio. Para provar a tese, Donatella e sua 
equipe selecionaram 20 pessoas apaixonadas 
e mediram o nível de serotonina no sangue. 
Notaram semelhanças entre a paixão e o trans-
torno obssessivo-compulsivo (TOC). Os níveis 
do neurotransmissor eram 40% mais baixos 
do que o normal entre os portadores de TOC e 
os indivíduos que relataram pensar na pessoa 
amada, no mínimo, quatro horas por dia.

– Todo o apaixonado tem uma dimensão ob-
sessiva que se traduz em pensamentos intrusi-
vos e recorrentes sobre o ser amado. Se a paixão 
acaba, os níveis voltam ao normal – diz Dona-

tella, que esteve no 25º Congresso Brasileiro de 
Psiquiatria, na semana passada, na Capital.

Na pesquisa, a professora da Universidade de 
Pisa, na Itália, também identificou o que cada 
um de nós sabe na prática: a paixão arrefece 
sim, e não há como ir contra essa determina-
ção da natureza. O arrebatamento típico dos 
apaixonados não dura mais do que 18 meses, e 
manter a chama acesa dependerá de uma nova 
corrente de reações neuroquímicas que devem 
ocorrer até culminar no amor. 

No plano biológico, a atração é um mecanis-
mo para perpetuar a espécie e está ligado às 
zonas primitivas do cérebro. É o que leva dois 
desconhecidos a se encontrarem, copularem e 
gerarem filhos. Ela ocorre de forma espontânea 
e involuntária. Isso esclarece também a razão 
pela qual os apaixonados não conseguem dar 
explicações lógicas sobre o que os levou a se 
enamorar de uma pessoa estranha. Em geral, 
atribuímos esse sentimento à cor dos olhos ou 
à fala macia. Mas isso, são apenas tentativas de 
refletir sobre o que não pode ser racionalizado 
e mostra como não somos livres para amar.

– A paixão aciona estruturas do cérebro li-
gadas à memória como o hipocampo. Somos 
atraídos por pessoas que nos lembram aqueles 
que nos cuidaram no início da vida. Aflora re-
cordações enterradas por anos – diz Donatella.

Shakespeare não escreveu como seria a união 
de Romeu e Julieta caso tivessem sobrevivido, 
mas a ciência tem uma resposta. O casal passa-
ria por uma nova descarga de substâncias neu-
roquímicas. Ativados por beijos e abraços, seus 
cérebros seriam inundados por oxitocina e vaso-
pressina – dois neurotransmissores (substâncias 
que conduzem o impulso nervoso) responsáveis 
por suscitar o desejo do vínculo. E assim vive-
riam felizes para sempre.
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paixão
Como a neurociência explica o amor

A química da

Cena de Romeu e Julieta (1968), dirigido por Franco Zeffirelli
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