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A fluidez das relações amorosas contemporâneas é tema recorrente entre aqueles 
preocupados o contexto  atual.  Um dos autores  mais  lidos  atualmente  é  o  sociólogo 
Zygmunt Bauman, que propõe a ideia de “modernidade líquida” e aborda a questão do 
amor em um livro chamado “Amor Líquido. Sobre a fragilidade dos laços humanos” 
(2004).

Para Bauman há uma contraposição entre o desejo como impulso de destruição, 
como aniquilação do objeto, que ele relaciona ao apetite consumista contemporâneo, e o 
amor  como vontade  de  exercer  domínio  e  preservar  o  objeto  do  cuidado.  Bauman 
relaciona o amor à transcendência, à abertura ao destino, à criação que comporta riscos 
e que funde medo e regozijo num “amálgama irreversível” (p. 21). 

Ao  pensar  o  tema  das  relações  amorosas  a  partir  da  psicanálise,  podemos 
encontrar alguns pontos de reflexão em comum com este autor, apesar da diferença com 
que o psicanalista  considerará o conceito de desejo.  Tais pontos dizem respeito, por 
exemplo, ao fato de que os efeitos que a sociedade contemporânea colhe - em termos de 
modelos de relações eróticas e amorosas, depois de ter-se distanciado dos ideais ligados 
à tradição do casamento burguês romantizado, no qual pais e filhos conviviam sob o 
mesmo teto com os parâmetros de comportamento, atitudes e funções mais delimitados 
num casamento indissolúvel -  são a tolerância às variações do comportamento sexual, a 
possibilidade da experimentação da vida sexual e dos prazeres a ela relacionados,  a 
troca  de  parceiros  e  as  famílias  refeitas  mais  de  uma  vez  a  partir  do  fim  dos 
relacionamentos e do início de outros. 

Tudo isso levou à modificação dos laços  de parentesco,  que Bauman afirma 
estarem mais frágeis, e à dificuldade de renúncia frente as várias possibilidades que são 
oferecidas de prazeres e de promessas de satisfação. Não é simples permanecer fiel ao 
parceiro quando pode-se ou deve-se aproveitar as oportunidades. 

Curiosamente, a promessa de aprender a amar é hoje uma ótima mercadoria de 
venda, diz Bauman. É fato a proliferação da literatura que tenta produzir um saber sobre 
o sexo e o amor e que dê conta de apontar saídas e entradas. Completaríamos dizendo 
que  neste  mercado,  o  verbo  “amar”  pode  significar  seduzir,  conquistar,  transar  ou 
manter. Bauman chega a dizer que o próprio filho se tornou um objeto de “consumo 
emocional”.

Este quadro é complexo e teríamos muito o que debater  em cada um destes 
pontos. Contudo, vamos nos ater à questão da fluidez do amor nos relacionamentos de 
casal  citada  por  Bauman.  Antes  é  interessante  citar  uma frase de Wood Allen,  que 
remete tanto às questões que Bauman levanta sobre esta fluidez quanto ao peso do amor 
de que vamos tratar. A frase é mais ou menos a seguinte: o amor é a resposta, mas 
enquanto ela não vem, o sexo traz perguntas interessantes.

Se podemos também diferenciar desejo e amor via psicanálise, tal diferença não 
é tão simples. Para a psicanálise, o desejo, como movimento ou como questão, é o que 
resta da necessidade transformada em demanda, é o enigma cuja causa se ancora no 
corpo do outro e que se articula com o sujeito na sua fantasia. O desejo se relaciona às 
pulsões ligadas aos restos fragmentários das experiências de satisfação. Como não tem 
objeto, o desejo é insatisfação.



O amor é criação significante, é uma resposta à impossibilidade de satisfação e à 
inexistência da relação sexual. Como o ser-falante é um ser em falta, ou seja, uma falta-
a-ser, o amor aparece como a possibilidade de concretizar o ser pela via de uma resposta 
à  demanda  do/pelo  Outro,  por  onde  se  pode  escutar  também  a  busca  pelo 
reconhecimento  do  desejo.  Por  isto,  apesar  de  muitas  vezes  recíproco,  o  amor  é 
impotente, pois ignora que é apenas desejo de ser. O outro, o ser amado ou de quem se 
demanda o amor, oculta duas dimensões importantes sob o véu das identificações, do 
narcisismo e do significante, ambas relacionadas aos caminhos do desejo percorridos no 
Édipo: o objeto a e o falo. O amor é a possibilidade de não querer saber sobre o desejo 
correlato a estas dimensões e suas relações com o que podemos chamar de sexualidade 
infantil.

Se o desejo é a mola do amor (Lacan,  1992a),  é justamente a diferença  e a 
proximidade ruidosa entre o amor e o desejo, entre a pulsão e o significante, que pode 
nos auxiliar a entender aquilo que, em meio à inconstância das relações, repete-se no 
que não cessa de não se inscrever e opera o modo de gozo que transforma as relações 
amorosas em parcerias sólidas. 

Por  um lado,  a  pulsão  que  visa  aos  objetos  parciais  anônimos,  por  outro  o 
significante que instaura a diferença e a exceção e nomeia o desejo. O encontro (e o 
desencontro) destas duas dimensões no corpo do outro, com seu olhar, sua voz e seu 
nome, produzem o ser (ou a promessa de ser) onde havia falta-a-ser. É a surpresa.

“O amor visa o ser, o que ia ser ou o que por ser fez surpresa”, afirma Lacan 
(1985, p. 55). É esta dimensão do ser, com seu peso e sua promessa falida, que a paixão 
incita e o amor edifica, não tanto para o amante mas para o amado. Apesar da diferença 
destas posições,  mesmo o amante quer ser amado.  Daí que perder o ser amado, ou 
perder ser amado, é uma das dimensões do peso que o amor pode carregar.  Alguns 
perdem o eu quando perdem o amor, outros carregam para sempre a marca do vazio que 
a promessa incitou, marca que na verdade já estava incrita na perda original. 

E quando o ser  surge,  como desconhecimento  da falta-a-ser,  ele  só pode vir 
acompanhado do gozo. Por um lado, ligado aos objetos parciais que o corpo do Outro 
apresenta, por outro ligado ao ser que supostamente existiria no nome que nos liga ao 
outro, ao significante naquilo que ele também implica de gozo.

O gozo que circula pelo casal oscila pela fronteira entre o gozo fálico e o outro 
gozo, fronteira nem sempre discernível no amor a dois ou a três. Daí que o amor inclua 
o gozo, que pode ser regulado pelo significante fálico, mas que sempre comporta um 
risco: pode começar com cócegas e terminar com a labareda de gasolina, na metáfora de 
Lacan (1992b p. 68).

Podemos até dizer que as relações são frágeis ou temporárias, mas o gozo, que 
funciona como um empuxo no desejo, se inscreve solidamente em meio a estas relações 
e se manifesta em situações como os assassinatos passionais, a violência doméstica e os 
litígios judiciais intermináveis. O gozo do casal, antes mais íntimo, mantido dentro do 
círculo familiar, está à mostra. Neste ponto, o texto de Bauman parece nostálgico de um 
tempo em que o amor era diferente.

Portanto,  o  fato  de  que  os  relacionamentos  sexuais  e  afetivos  estejam  mais 
frágeis ou mais rápidos não elimina a força que a parceria amorosa continua a ter no 
enlaçamento  do  sujeito  com  seu  objeto.  A  clínica  contemporânea  demonstra  isso 
facilmente. Não é incomum que as pessoas busquem o analista pouco antes ou depois 
das  separações  amorosas,  quando  o  desejo  está  em questão  e  o  modo  de  gozo  se 
desarranja. A ‘depressão’ moderna pode ser um dos nomes dos efeitos da perda amorosa 
articulada aos ideais de realização do ser.  Quando se encontra o ser, é difícil abrir mão 
dele, mesmo que ele revele seu caráter significante, vazio, vez por outra.



Contra  o  rearranjo  do  ser,  proposto  pelos  saberes-gozo  atuais,  a  psicanálise 
propõe a falta-a-ser, o desejo como resposta e não o amor, mesmo que o amor seja 
inevitável e o acompanhe. 

Para  citar  uma  prática  da  qual  participo  e  na  qual  tento  articular  a  escuta 
analítica, nos litígios conjugais em que um psicanalista pode ser chamado a intervir nas 
Varas de Família, não se trata de encontrar a verdade do conflito, a vítima e o réu e 
indicar a melhor situação ao juiz. Também não se trata de ‘melhorar’ ou modificar a 
dinâmica da família visando ‘ao melhor interesse da criança’. Trata-se de tentar criar um 
espaço no qual o enigma surja na demanda que parece tão assertiva. Um espaço em que 
o sujeito se coloque a questão do que o movimenta, do objeto que o causa. Por este 
espaço, correlato de uma escuta analítica, algo do conflito pode ser modificado, alguma 
coisa do sofrimento que chega pode sofrer uma intervenção que não garantirá nada, mas 
que pode apontar para uma mudança possível. 
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