
    O            e o Laço
A L F R E D O  S I M O N E T T I

DESAFIOS DE UM
RELACIONAMENTO AMOROSO



A L F R E D O  S I M O N E T T I

    O            e o Laço
DESAFIOS DE UM

RELACIONAMENTO AMOROSO



Copyright © 2009 Alfredo Simonetti
Copyright © 2009 Integrare Editora e Livraria Ltda.

Publisher
Maurício Machado

Supervisora editorial
Luciana M. Tiba

Coordenação editorial
Miró Editorial

Edição  de texto
Márcia Lígia Guidin

Revisão de provas
Daniela Braz
Adir de Lima

Projeto gráfico de capa e de miolo / Diagramação
Nobreart Comunicação

Dados internacionais de Catalogação na publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Simonetti, Alfredo
O nó e o laço / Alfredo Simonetti. – São Paulo : 

Integrare Editora, 2009.

Bibliografia.
ISBN 978-85-99362-43-3

1. Amor   2. Atitude – Mudança   3. Casamento 
4. Comportamento afetivo   5. Felicidade  
6. Homem-Mulher – Relacionamento   I. Título

09-11473 CDD-158.2

Índices para catálogo sistemático:
1. Guia amoroso: Relacionamentos: Psicologia aplicada   

158.2

Todos os direitos reservados à  
INTEGRARE EDITORA E LIVRARIA LTDA.
Rua Tabapuã, 1123, 7º andar, conj. 71/74
CEP: 04533-014 – São Paulo – SP – Brasil

Tel: (55) (11) 3562-8590
Visite nosso site: www.integrareeditora.com.br



Prefácio 

O casamento é um dos temas mais ricos em biblio-
grafia na terapia familiar. Não só porque o casal é a base da 
família, que hoje passa por inúmeras e frequentes trans-
formações, mas também porque pode ser estudado sob 
diferentes aspectos: escolha do parceiro, diferentes con-
tratos matrimoniais, vínculos conjugais, evolução no ciclo 
vital familiar, separação e muitos outros. De tal forma é 
abundante a bibliografia, que fica difícil para quem escreve 
sobre o assunto conseguir uma abordagem original, ainda 
não explorada.

Penso, porém, que Alfredo Simonetti não só conse-
guiu isso como o fez magistralmente, apresentando o casa-
mento a partir de uma metáfora muito própria, que permite 
que o assunto seja abordado em toda  sua complexidade. 

Mas este livro tem outra peculiaridade. Os autores 
normalmente escolhem um público ao escrever, e o direcio-
nam – por  meio da linguagem que utilizam e do conteúdo 
do texto –  a um grupo  profissional ou leigo. Nosso autor não 
fez isto. Este livro é direcionado a todos os que pretendem 
ser, são ou foram casados, e que têm interesse em pensar 
sobre o assunto. Ou seja, a obra tem profundidade para ser 
lida por um profissional de terapia de família, mas  o leitor 
comum  se beneficiará (e muito) com o que vai aprender.

 Alfredo diz que uma das fontes que o levou a escrever 
este livro foram seus alunos. Eu o conheci bem no papel de 
professor, durante as aulas que deu no curso de formação 



para terapeutas de família da UNIFESP/Psiquiatria, do qual 
eu era coordenadora. Conheço sua didática excepcional –  
de encantar os alunos. Por isso concordo que, realmente,  
suas aulas sejam a  fonte de inspiração, donde se apreende 
um estilo coloquial, que encerra, entretanto, profundo co-
nhecimento da psicologia da relação homem/mulher.

A metáfora do “nó” e do “laço” para expressar o ca-
samento com  seus vínculos e problemas, bem como a dos 
“porcos-espinhos” para falar da importância de estarmos 
juntos (embora a  certa distância para não nos espetar-
mos!)  são  muito ricas e fazem do autor  um garimpeiro 
de frases e histórias, que nos encantam e absorvem nossa 
atenção durante a leitura. Realmente ele brinca com as pa-
lavras e é capaz de dizer coisas muito simples com  uma 
profundidade enorme, tal como: “O filho é da mãe. O pai é 
um cargo de confiança da mãe”.

Quando chama a atenção para a dificuldade de as 
pessoas conversarem, para a arte da conversa e para a 
importância do silêncio, expressa um de seus  mais lindos 
pensamentos: “A conversa é a linguagem do casamento e 
não do sexo, pois o sexo frequentemente requer silêncio”.  
Da mesma forma, ao definir o “diálogo interno”, como a for-
ma de falar consigo mesmo enquanto o outro fala conosco 
– e  isso  nos impede de ouvir o que nos é dito –, revela 
conclusões  brilhantes, que implicam uma observação mui-
to perspicaz de si e do outro. 

Aliás, essa é uma grande qualidade do autor, que se 
evidencia em todo o texto. Nesta obra encontramos todos 
esses momentos agradáveis, mas quando, além disso, en-
tremeia o texto com poemas, casos clínicos e trechos de 



canções, temos um autor perfeito  na arte de ser didata e 
agradável. Para mim, mais do que toda a sabedoria exis-
tente neste livro, o encantamento está no fato de Alfredo  
falar com o maior realismo possível sobre o casamento, 
mas  conservar,  do começo ao fim,  respeitosa considera-
ção com  o  viver a  dois.

Ao escrever um prefácio, devemos motivar os leito-
res, contando o que há no livro sem tirar o prazer de o autor 
apresentar a sua criação. Assim, não me estendo, mas devo  
ainda dizer uma coisa: quando pensamos ter já recebido  
muito, somos  novamente premiados, ao final do livro, com 
uma bibliografia  comentada de maneira excelente.

Infiro que esta forma de ser, de escrever e de nos 
premiar de Alfredo Simonetti decorre de uma vivência ín-
tima – como convém a um grande terapeuta – construída 
e reconstruída com a personagem principal desta obra: a  
PALAVRA.

Profª Dª. Maria Rita Seixas
Professora Doutora em Psicologia Clínica,

Presidente da Associação Paulista de Terapia Familiar - Unifesp
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 Una-se 

“ Una-se o que é completo e o que 
não é, o que concorda e o que dis-
corda, o que está em harmonia e o 
que está em desacordo.”

Heráclito



O fio que tece o laço amoroso de encanto e paixão 
é o mesmo fio que se contorce em forma de nó nas fases 
difíceis do relacionamento. É fácil observar que todo rela-
cionamento amoroso carrega em si a possibilidade de virar 
um nó, e que o casamento, então, tem uma forte tendência 
para transformar o lindo laço inicial em um nó. 

Nó é o nome que damos às crises e as dificuldades 
naturais do casamento: desencontros, brigas, sentimento 
de não sermos amados, insatisfação, ciúme, tédio, falta de 
liberdade e de privacidade, questões sexuais ou de fideli-
dade, problemas financeiros, divisão do trabalho domés-
tico, problemas de convivência com as famílias etc. Meu 
objetivo neste livro é comentar a arte de desatar estes nós 
do casamento, ou de afrouxá-los, criando um laço novo, um 
novo amor. 

Este não é, porém, um livro do tipo Como ser feliz no 
casamento. É muito mais um livro do tipo O casamento é assim, 
pois apresenta uma coletânea de ideias interessantes so-
bre o casamento – interessantes e úteis. 

O que pude descobrir ao longo desses anos traba-
lhando como psiquiatra e psicanalista – com pessoas que 
se queixavam de algum sofrimento amoroso – foi que o 
conhecimento sobre como funciona o nó do casamento é 
capaz de aumentar enormemente a habilidade das pes-
soas para alcançar um casamento feliz. Entretanto, cada 
um fazia isso de um jeito singular, nunca encontrei uma 

Introdução ao nó
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grande verdade que servisse para todos indistintamente, 
nenhuma mesmo.

Acredito na felicidade, no casamento e na vida – 
desde que entendamos que a felicidade não é bem o que a 
nossa intuição nos diz. Não ofereço uma receita de como 
ser feliz pela simples razão de que a felicidade não é um 
bolo cujo modo de fazer está escrito; a felicidade é a sen-
sação que você experimenta quando come o bolo, portanto 
passageira, fugaz, mas passível de ser repetida muitas e  
muitas vezes. 

Vou tentar dizer isto de uma maneira mais poética: A 
felicidade é alguma coisa parecida com a música produzida 
por um instrumento musical; ela é um resultado, uma con-
sequência, não é “uma coisa” em si, um objeto que possa ser 
possuído. Não faz nenhum sentido você sair correndo pela 
vida afora atrás do som, perseguindo-o, querendo possuí-lo. 
É muito mais prático você procurar construir artesanal-
mente um instrumento (no caso, o relacionamento amoroso 
em um casamento) que seja capaz de, quando tocado do 
jeito certo, produzir momentos de felicidade. 

O primeiro passo nessa arte é entender que o nó não 
acontece por falta de amor ou porque as pessoas são neu-
róticas, acontece porque esse movimento em direção ao nó 
é da própria natureza do laço amoroso – bem como é da 
natureza de qualquer relacionamento humano. 

É que, com o passar do tempo e por certas razões que 
veremos ao longo deste livro, o laço de amor, tesão e paixão 
do começo vai se estreitando, apertando, até se transfor-
mar em um nó que prende, sufoca, irrita, frustra, confunde, 
e acaba afastando as duas pessoas que eram tão próximas. 



Um nó que não une, mas afasta – é este o paradoxo no qual 
pode se transformar um casamento.

E quando o nó está feito vem aquela vontade danada  
de simplesmente cortar a linha e ir embora, mas essa é 
uma solução apressada e ingênua, porque quando ela efeti-
vamente acontece, e as pessoas se separam, as duas linhas 
soltas pelo mundo não tardam a se enlaçar novamente, 
seja com a mesma linha antiga ou com uma linha nova... e 
tudo recomeça. 

Ao que parece, a vida amorosa não admite soluções 
tão simples assim, é como se existisse no ser humano uma 
irresistível tendência a criar nós. É claro que existem casa-
mentos nos quais o nó não surge, mas esses relacionamentos, 
verdadeiras epifanias amorosas, são tão raros, acontecem 
com tão poucas pessoas que nem servem de assunto para 
um estudo como este. 

Na vida normal, um casamento feliz não é um casa-
mento sem nós, mas um casamento onde as pessoas apren-
deram a afrouxar os nós. Ou seja, nem todos os casamentos 
viram um nó, apenas os casamentos normais. 

Que o leitor faça o teste: observe à sua volta, pense 
nos casamentos que conhece e perceba se não existe, em 
cada um deles, ao menos um pequenino nó. 

A ambivalência do nó no casamento

Como já disse ao leitor, o casamento é a união de duas 
pessoas através de um fio que assume a forma de laço no iní-
cio, depois pode se transformar em nó, voltar novamente a 



laço para, mais uma vez, virar nó, e assim sucessivamente – 
numa longa alternância que parece não ter fim. 

É que nó e laço não são duas coisas diferentes, são 
apenas momentos diferentes de uma mesma coisa chama-
da casamento. 

Considerando que o laço é um nó folgado, e que o 
nó é um laço apertado, a distinção entre eles não pode ser 
mesmo muito rigorosa. O casamento é mais uma questão 
de laço e nó do que laço ou nó. Na verdade, o casamento é 
uma história de laços, nós, e muitos outros estágios inter-
mediários que nem nome têm.

A palavra nó serve bem para demonstrar esta am-
bivalência intrínseca a qualquer casamento, já que pode 
ter uma conotação negativa (quando se refere àquilo que 
prende) mas também faz lembrar, quando escrita no plural 
(nós), algo de muito positivo, ou seja, o encontro entre o 
eu e do tu. 

Além disso, olhando para qualquer lado, damos de 
cara com a questão dos nós. O nó não é uma caracte-
rística do casamento em si, mas sim uma característica 
do relacionamento humano. Sempre que uma pessoa se 
relaciona de modo significativo com outra os nós apare-
cem, não tem jeito. Se dizemos que o casamento é como 
um nó, é porque este é o tema em questão, mas bem po-
deríamos generalizar e dizer que a relação humana é um 
nó, seja ela qual for.

Dizem que a vida é simples, a gente é que complica. 
É verdade, mas pense bem, você conhece alguém que não 
complica? Eu não conheço. De perto, parafraseando o poeta, 
todo mundo é normal e dá nó em “pingo d’água”. 



No casamento é mesmo só uma questão de tempo: 
mais cedo ou mais tarde, um dos dois começa a compli-
car as coisas com suas inseguranças, com seus desejos, 
com suas expectativas, ou seja, começa a dar nó em “pingo 
d’água”. E isto é normal, não é neurose. 

Um nó muito especial

O casamento não é um nó qualquer, ao contrário é 
um nó bastante ousado, já que tenta unir o masculino e 
o feminino, que como já sabemos, são bastante diferen-
tes. Evidentemente os homens e as mulheres são iguais 
no campo social e político e devem ter os mesmos di-
reitos e oportunidades, mas, de fato, são muito diferen-
tes nos outros campos: pensam, sentem, falam, agem, 
amam, gozam e sofrem de maneira bem diferentes. E 
são essas diferenças que, na maioria dos casos, fazem o 
laço virar nó.

Este tema sobre as diferenças entre o masculino e 
o feminino vem ganhando bastante destaque hoje. Impul-
sionados pelas descobertas cientificas acerca das espe-
cificidades do corpo feminino – não apenas no aparelho 
reprodutor mas também no cérebro e em outros sistemas 
corporais – estamos descobrindo o que a tradição psica-
nalítica diz há mais de um século: a mulher é diferente, e 
diferente num sentido positivo.    

O feminino, com tudo o que carrega de misterioso, 
de inacessível, de singular e de insatisfação é, talvez, a for-
ça propulsora de desenvolvimento cultural mais intensa. 



Se fosse apenas pelo masculino, com sua objetividade e 
praticidade, provavelmente ainda estaríamos no tempo 
das cavernas comendo, bebendo, transando, dormindo e 
competindo; apenas sobrevivendo, enfim. É o feminino que 
verdadeiramente faz avançar a cultura humana. Diz a psi-
canálise que no feminino a sensação de que “falta alguma 
coisa” é bem mais evidente. E não estamos nos referindo à 
ausência de pênis no corpo feminino. 

É muito mais que isso: trata-se daquela sensação, 
que todo ser humano conhece, de que a felicidade é sem-
pre parcial. Por mais que você lute, conquiste, vença e con-
siga o que você deseja, quando a felicidade chega, é sempre 
fugaz, passageira, nunca é completa. Está sempre faltando 
alguma coisa – e isso é normal, não é neurose; a natureza 
humana é assim, para o bem e para o mal.

O radicalismo do parágrafo anterior é apenas um 
recurso para sinalizar um elogio ao feminino. É claro 
que nos homens também está presente essa marca de 
nossa humanidade: somos seres faltantes, sempre algo 
nos escapa, algo que desejamos e, ao mesmo tempo, 
desconhecemos. Mas sem dúvida é na mulher que isso 
é mais evidente.

A psicanálise começou a existir cem anos atrás, 
perguntando-se “o que quer uma mulher?”1. Os primeiros 
pacientes de Freud, em sua maioria, eram mulheres, e foi 
a partir da análise dessas pacientes que foi ficando claro 

1 ANDrÉ, Serge. O que quer uma mulher? Rio de Janeiro : Zahar, 1998.



para Freud que a neurose tinha a ver com os desejos. O 
problema era que tais desejos não eram claros, e em espe-
cial nas mulheres. 

Hoje, depois de milhares de livros publicados e mi-
lhares de horas de análises realizadas, continuamos a nos 
perguntar: “mas o que quer mesmo uma mulher?”. E o pior 
é que não adianta perguntar isso para elas, as mulheres: 
elas também não sabem a resposta, também continuam se 
perguntando... 

Vale dizer, também, que, além se fazer esta pergunta, 
a psicanálise também vem propondo uma outra questão: 
“O que tanto o homem quer saber sobre o que quer uma 
mulher?”.

 
Amar resolve?

Então, se o casamento é mesmo feito de nós, quem 
é que vai desatá-los? O amor, é claro! – gostaríamos de 
responder rápido, mas, infelizmente, não é assim. O amor 
não desata nada, sua tendência natural é, ao contrário, 
unir, reunir, ligar, atrair, e isto tanto no bom como no mau 
sentido. Eros é uma força de ligação, de união, não de 
libertação. 

Na mitologia grega, Eros é considerado o deus do 
amor, mas também deveria ser considerado o deus do nó, 
dada a sua tendência ao estabelecimento de ligações, de 
laços que podem se apertar. É por amor que queremos viver 
bem junto de alguém, queremos fazer carinho, cuidar, dar 
prazer etc.



Mas também, quantas bobagens e maldades fazemos 
em nome do amor? É por amor que queremos possuir, 
controlar e dominar o objeto amado. Por amor ou pelo que 
parece ser amor, até se mata. 

Então não é o amor que nos salvará do nó, haverá 
de ser outra coisa, já que, como diz Djavan, “O amor é um 
grande laço, é um passo para uma armadilha”.2

Mas este é um livro esperançoso, está baseado na 
ideia de que existe mesmo alguma coisa capaz de afrouxar 
o nó e fazer com que ele recupere sua beleza de laço. 

Esta coisa é a palavra, a conversa, e nenhuma outra 
coisa, até onde sabemos. Por isso, digo que este livro é so-
bre o uso da palavra em forma de conversa amorosa, como 
forma de lidar com os nós do casamento e de outros rela-
cionamentos que, apesar do amor, evoluem de seu estado 
inicial de laço para um estado de nó. 

É exatamente porque o amor não basta que precisa-
mos tanto das palavras no casamento. 

Nós e as palavras

Insisto em lembrar: o amor é sempre maravilhoso, 
mas não é suficiente. No casamento, o amor põe o time em 
campo, mas não garante o resultado. Sem ele, é claro, não 
há jogo, ou o jogo é sem graça. Com ele, o amor, consegui-

2 Faltando um pedaço, Seduzir, 1981.



mos apenas o direito de jogar a partida, o resultado vai de-
pender de muitas outras coisas. 

O jogo do casamento não é apenas jogo de amor, 
é jogo sexual, jogo financeiro, jogo familiar, jogo de po-
der, jogo psicológico, jogo social, e em todos eles a palavra 
é “aquele” jogador que faz a diferença. Existe uma certa 
força nas palavras, uma espécie de “magia atenuada” que faz 
com que elas se transformem em boas desatadoras de nós. 

Como o amor não é capaz de anular as diferenças en-
tre homem e mulher, sobra mesmo para a palavra a tarefa 
de contorná-las, favorecendo a vida a dois. Ou seja, a con-
versa também não anula as diferenças, mas nos permite ir 
além delas – juntos.

A palavra não é apenas um instrumento a serviço dos 
humanos, é ela que o caracteriza como ser humano: somos 
seres feitos de “carne-e-palavra”, e estejamos ou não cons-
cientes disto, é ela que verdadeiramente nos humaniza e 
forma os nossos laços afetivos. Sem a palavra, em nada nos 
distinguiríamos dos animais. 

Além do mais, de que nos serve sermos amados se 
não nos dizem, com palavras, “eu te amo”?

 Uma das teses defendidas neste livro é a de que não 
basta amar, é preciso falar.

Mas não é qualquer palavra que serve para a tarefa 
de desatar os nós. A palavra pode ser monólogo, pregação, 
aula, debate, bate-boca, solilóquio, reunião, narração, en-
ganação, confissão, argumentação, discurso, comunicado, 
sedução, xingamento, enunciação, análise, revelação, verso 
e prosa. Pode ser tudo isso, e mesmo assim não ser capaz 
de desatar os nós. 



Ao que parece, é somente a palavra que vai e vem 
entre duas pessoas que se amam, assumindo a forma de 
uma conversa, que possui aquela magia necessária à arte 
de desatar nós. 

Conversa Amorosa é, assim, a livre circulação da pala-
vra entre dois parceiros, e pode ser de dois tipos: a român-
tica e a problemática. 

A conversa amorosa romântica é aquela que acon-
tece nos momentos de paixão, quando a palavra escorre 
feito mel, unindo e acariciando os amantes; ou na sedução, 
quando a palavra flutua suavemente como um perfume, 
produzindo um efeito de encantamento no outro.

A conversa amorosa problemática é mais conhecida 
como “discutir a relação”: ocorre em torno das difi culdades 
do relacionamento, dos nós, e, por sua vez, também pode 
ser de dois tipos: a briga, quando a palavra ricocheteia ve-
lozmente feito bala ferina, e o diálogo, quando a palavra vai 
e vem, mas com um certo silêncio no meio que permite que 
as pessoas escutem o que o outra está dizendo.

Na briga, ou bate-boca, a palavra também vai e vem, 
mas tem um detalhe: tudo acontece ao mesmo tempo, os 
dois falam e ninguém escuta coisa nenhuma. Quando alguém 
nos responde antes que tenhamos terminado a pergunta, 
isso significa que não levou em conta o que falamos: a res-
posta já estava pronta antes de a pergunta ser formulada 
– e isso não é diálogo. 

Na briga só existe o falar; no diálogo, existe o falar e o 
escutar; ele pressupõe um certo ritmo, um tanto de silêncio 
e calma, que são imprescindíveis como forma de elabora-
ção da comunicação. 



A conversa

Este livro, então, versa sobre a conversa amorosa, o 
diálogo e a briga – mais o primeiro que a segunda, porém 
inclui um pouco dos dois. Porque pior que briga, só o silên-
cio da indiferença. 

No campo do casamento, parece que não há muito 
jeito, ou o casal discute minimamente a relação, ou vai 
acabar discutindo intensamente na relação. Quem olha de 
fora e vê um casal discutindo irritada e raivosamente sobre 
pequenas bobagens, sobre assuntos sem importância não 
vê – e o casal na maioria das vezes também não vê – que 
o sofrimento é outro. 

Geralmente há algum tema ou algum sentimento que 
foi evitado, ou que não foi resolvido, que não foi dito, mas 
que insiste em retornar por outros caminhos. Não é assim 
mesmo que acontece no dia a dia do casamento? Pense na 
última discussão que você e seu cônjuge tiveram, veja se 
foi mesmo em torno do verdadeiro problema, será que foi? 
Ou foi apenas uma maneira momentânea de descarregar a 
irritação? O que você acha?

É preciso esclarecer, desde já, um equivoco muito 
comum sobre essa questão de conversa amorosa. Engana-
se quem pensa que “discutir a relação” serve para resol-
ver problemas. Não é nada disso, resolver problemas é 
motivo para reuniões – e olhe lá. Não se discute a rela-
ção para trocar informação ou resolver problemas (os 
problemas são só o pretexto). Discute-se a relação para 
criar um sentimento de ligação, para se sentir ouvido,  
sentir-se amado, pedir garantias, desfazer e às vezes fazer 



fantasias, e coisas assim. Discutir a relação não é uma 
transação cognitiva, é uma transação afetiva, uma espécie 
de relação sexual não corporal, não no sentido do prazer 
evidentemente, mas no sentido da intimidade, do envol-
vimento, do enlaçamento. 

Certa vez um paciente me disse que agora, de-
pois de anos de casamento, ele estava apren-
dendo a conversar com sua mulher, e explicou: 
“Agora eu consigo escutar o que ela tem para 
dizer sem querer ficar resolvendo tudo”. É essa 
a arte da conversa amorosa.

Existem pessoas e casais que conseguem afrouxar 
o nó em silêncio, mas estes são alguns poucos sortudos, 
já que a maioria de nós tem mesmo de recorrer à palavra, 
esse instrumento tão frágil e tão confuso. Acontece que 
não é uma coisa simples este negócio de falar-no-amor, al-
gumas pessoas não gostam, e não querem nem saber da 
história de discutir a relação, outras não sabem como fazer 
isso, enquanto outras têm muita ilusão, e outras ainda pa-
recem que só sabem fazer isso. 

Por causa dessas dificuldades, e numa tentativa de 
transformar “a briga” em “um diálogo” este livro apresenta 
algumas ideias sobre como começar uma conversa, onde 
pode ser melhor conversar, quando conversar e quando 
adiar; e também sobre o que conversar e se convém ou 
não evitar algum tema, e finalmente sobre como terminar 
um conversa, se é que existe tal coisa em um casamento. 
Embora estas ideias também possam ser utilizadas no 



relacionamento com filhos, com amigos e na vida profis-
sional, vamos manter o foco nas relações amorosas, que 
é o propósito do livro.

Meu trabalho por trás do livro

É importante deixar clara a fonte, a origem das es-
tratégias e das ideias contidas neste livro. Minha prática 
profissional como psiquiatra e psicanalista concedeu-me 
a oportunidade e o privilégio de acompanhar agruras e 
desavenças da vida amorosa, mas também momentos de 
felicidade e superação conforme iam surgindo na vida 
dos tantos pacientes que se propuseram, corajosamente, 
a compartilhá-los comigo no dia a dia da análise e das 
consultas. 

Ao longo dos anos, no meu trabalho de escutar 
pessoas falando de seu sofrimento e de seus problemas, 
pude confirmar a ideia de que as pessoas só têm mesmo 
três problemas na vida; problemas amorosos, problemas 
profissionais-financeiros e problemas existenciais. Esta 
é a boa notícia; a má nóticia seria que esses problemas 
são tão pervasivos, que acabam invadindo toda a vida da 
pessoa.

Geralmente quem procura psicoterapia ou trata-
mento psiquiátrico por causa de seus problemas amorosos 
o faz por dois motivos: o amor acabou e a pessoa, perplexa 
ou entediada, não consegue encontrar uma maneira de 
lidar com isto, seja pela reconstrução da relação ou pela 
separação; ou então, o que é muito mais frequente em 



quem vai para a análise: o amor continua existindo, mas 
a relação virou um grande nó de desentendimentos, de 
mágoas e de frustrações. 

Em ambos os casos, fui testemunha de como a conversa 
amorosa pode ajudar a desatar ou afrouxar os nós. Dessa 
atividade terapêutica foram nascendo as ideias que agora 
se estruturam de forma mais precisa neste livro. 

 Se a atividade terapêutica forneceu a matéria-prima 
para esta conversa com o leitor, foi o estudo da psicanálise, 
da psicologia e da psiquiatria que forneceu os instrumen-
tos para o entendimento do que se passa neste nó chama-
do casamento. A teoria e a prática são como as duas asas de 
um pássaro: necessárias, as duas.



RELEMBRANDO 

 Introdução ao nó

1. Nó é o nome que damos às crises e às dificuldades 
naturais do casamento.

 2. Todo relacionamento amoroso carrega em si a 
possibilidade de virar um nó.

 3. O casamento é um nó ousado, que une o mascu-
lino e o feminino, tão diferentes entre si. É a arte 
de transformar os nós do casamento em laços 
amorosos.

 4. O amor é sempre maravilhoso, mas não é sufi-
ciente por si.

5. É exatamente porque o amor não basta que preci-
samos tanto da palavra.

 6. A palavra tem um certa magia atenuada que a faz 
um boa desatadora de nós.

7. A conversa amorosa é a livre circulação da pala-
vra entre dois parceiros.

8. Ou o casal discute minimamente “a relação” ou 
vai discutir intensamente “na relação”.



Nosso sonho maior está em cada exemplar lido. Ao ler, emprestar, 
indicar este livro, você estará, literalmente, nos ajudando a salvar 
muitas vidas, pois estará colaborando para conscientizar os casais 
da importância de aprenderem a se relacionar muito bem e com 
amor antes de pensarem em gerar filhos.

Rita de Cássia Alves
Coordenadora de captação de recursos  
Instituto Beneficente Viva a Vida

Nó é o nome que damos às crises e às dificuldades naturais 
das uniões amorosas: desencontros, brigas, medo de não 
sermos amados, ciúme, tédio, falta de liberdade, questões 
sexuais, fidelidade, problemas financeiros, divisão do trabalho 
doméstico, problemas de convivência com as famílias etc.

O que fazer quando esse nó parece indissolúvel? Simples-

mente cortar a linha e ir embora? Ou haverá como desatar 

os nós sem destruir a relação? 

Em O nó e o Laço, o psiquiatra Alfredo Simonetti nos sugere 
como transformar nós em novos laços amorosos e duradou-
ros. Para isso, devemos conhecer como eles funcionam. Só 
assim, podemos usar o que há de mais precioso para recons-
truir um laço: A CONVERSA AMOROSA.

 “Ao que parece é somente a palavra que vai e vem entre duas 
pessoas que se amam, assumindo a forma de uma conversa, 

que possui aquela magia necessária à arte de desatar nós”. 

“Na vida normal, um casamento feliz não é um  
casamento sem nós, mas um casamento em que as pessoas 

aprenderam a afrouxar os nós. Ou seja, nem todos os 
casamentos viram um nó, apenas os casamentos normais”. 

Alfredo Simonetti

AO ADQUIRIR ESTA  
OBRA VOCÊ APOIA
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Uma obra acolhedora. Esta é uma 
boa definição para O nó e o Laço, de 
Alfredo Simonetti. O delicioso tom 
de conversa, raras vezes encontra-
do em uma obra que se dispõe a 
lidar com densos conceitos da psi-
canálise, é o primeiro passo para 
nossa esperança.

Se o Nó  – excelente metáfora cons-
tituidora do convívio amoroso – 
existe em todos os casamentos e 
uniões (e, como diz o autor,  isso 
é normal), o que podemos fazer é 
transformá-lo em Laço. Mas como? 

Sem nos iludir com promessas de 
felicidade, sem romancear o amor, 
o autor ressalta e enfatiza a força 
da palavra. Não qualquer uma, mas 
a palavra bem ouvida e bem falada, 
que constitui o que se chama “con-
versa amorosa”. 

“Se existe alguma coisa capaz de 
afrouxar o nó e fazer com que ele re-
cupere a beleza de laço, essa coisa é 
a palavra”.

Alfredo Simonetti

    O            e o Laço
A L F R E D O  S I M O N E T T I

DESAFIOS DE UM
RELACIONAMENTO AMOROSO

Alfredo Simonetti é Médico psiquia-
tra, Psicanalista, Psicólogo Clínico e 
Psicólogo Hospitalar. Desenvolve 
seu trabalho clínico em consultório 
particular e no Instituto de Psiquia - 
tria do Hospital das Clínicas (SP)  
onde é Médico-Colaborador do 
AMBAN (Ambulatório de Ansieda-
de). É coordenador do Núcleo de 
Estudos e Pesquisas em Psicologia 
Hospitalar (NEPPHO-SP) e professor- 
-convidado da PUC-SP para cursos  
na área de Psicologia da Saúde  
(COGEAE-PUC-SP). É coordenador   
do site de informações em saúde 
mental www.mapadamente.com.br  
e autor do livro Manual de Psicolo-
gia Hospitalar (Casa do Psicólogo,  
4a edição).

9   7 8 8 5 9 9  3 6 2 4 3 3

ISBN 9788599362433

www.ibvivavida.org.br 

R
ob

er
to

 S
ta

ja
no

3ª Edição

capa aberta final3.indd   1 3/30/11   3:07 PM


