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O  amor  é  tema  que  constantemente  nos  intriga  abarcando  questionamentos 

infindáveis. Como definir o amor? O propósito deste trabalho não é responder a definições do 

amor ou aos porquês, mas estudar o sofrimento atrelado a um sentimento tão nobre que a 

princípio  justificaria  todo e  qualquer  sacrifício  para  alcançá-lo.  Ao tratar  destas  questões 

utilizarei a bibliografia do grupo de apoio MADA – Mulheres que Amam Demais.

Para isso recorro à perspectiva histórica de Denis de Rougemont pelo amor cortês e 

contextualizo o amor contemporâneo através de Zigmunt Bauman que traz seu conceito de 

liquidez. Prossigo falando do quanto o amor está longe do que idealizamos apresentando os 

conceitos do amor cruel do filósofo Clemént Rosset. Finalizo com a teoria psicanalítica de 

Freud, Lacan e outros que releram estes importantes nomes versando sobre o amor. 

1. MADA

Robin  Norwood,  em  seu  livro  “Mulheres  que  amam  demais”1,  identifica  essas 

mulheres pelo ingrediente principal de um lar desajustado que não supriu as necessidades 

emocionais fazendo com que elas se tornassem superatenciosas especialmente com homens 

carentes. Como são frustradas em transformar os pais procuram em relacionamentos futuros 

uma  oportunidade  de  transformar  alguém.  E  assim,  por  não  terem  suas  necessidades 

emocionais satisfeitas na infância, essas mulheres se acostumam á falta de amor, e por medo 

de  serem abandonadas  farão  qualquer  coisa  para  não se  verem sozinhas  e  não  passarem 

novamente pela frustração. 

Para isso, a forma de fazer dar certo o relacionamento e não ser abandonada será a de 

fazer tudo pelo outro, o que na verdade é uma maneira de exercer o controle e de tentar mudar 

o outro alcançando a tão sonhada transformação. A autora aponta que o interesse focado no 

outro  é  uma  forma  de  não  olhar  para  si,  ser  prestativa  significa  esquecer  seus  próprios 

problemas para cuidar dos outros.

1 NORWOOD, Robin. Mulheres que amam demais. São Paulo: Editora Best Seller, 1985. 303 p.



2. Amor Cortês

A origem do amor cortês, suas influências, não é algo unânime, Rougemont coloca o 

amor  cortês  como  “uma  reação  contra  a  anarquia  brutal  dos  costumes  feudais”2.  Para 

Campbell3,  os  trovadores,  que  iniciaram  esta  reação,  seriam  os  primeiros  a  pensar,  no 

ocidente, o amor como fazemos ainda hoje, uma relação entre duas pessoas. 

O mito de Tristão e Isolda exemplifica bem as questões apontadas pelo amor cortês 

que refletem no jeito de amar ocidental, Wisnik em seu artigo, A paixão dionisíaca em Tristão 

e Isolda, analisa este mito e o conceitua assim: “Tristão e Isolda é a matriz das histórias de 

amor em que os apaixonados se amam loucamente e morrem de amar, contra tudo e todos, 

contra o mundo.”4 

A história se resume em obstáculos externos e internos, como o casamento e a morte, 

o obstáculo maior, que nos leva a conclusão de Rougemont: “precisam mais da ausência do 

que da presença do outro. A separação dos amantes resulta assim de sua própria paixão e do 

amor que tem por sua paixão, mais do que seu contentamento mais do que seu objeto vivo.” 5. 

Então, na verdade o que se quer é a morte, a morte de amor, uma morte voluntária como 

vingança contra o filtro que os fez apaixonar, a paixão fatal tornou-se objetivo, o próprio fim. 

3. Amor Líquido

Zigmunt Bauman, em seu livro6, analisa o amor, tido como líquido, sendo reflexo de 

um contexto social. Em sua análise, e podemos observar isso cotidianamente, há uma súbita 

abundância  e  disponibilidade  para  as  “experiências  amorosas”,  acreditando  assim  que  a 

habilidade de amar é algo que se adquire, e quanto mais se pratica, mais hábil se é. A próxima 

experiência sempre será melhor do que a do presente, sendo portanto outra habilidade buscada 

a de aprender a terminar rápido para poder começar e continuar tentando. Bauman conclui que 

essa aquisição de habilidades tem como efeito o “desaprendizado do amor – uma ‘excitada 

incapacidade’ para amar.” 7 Portanto viver um relacionamento plenamente satisfatório é algo 

que os cidadãos pós-modernos buscam intensamente. 

2 ROUGEMONT, Denis de. História do amor no Ocidente. Rio de Janeiro: Ed. Ediouro, 2003. p. 48.
3 CAMPBELL, Joseph. Histórias de Amor e Matrimônio. In:________. O poder do mito, com Bill Moyers. Cap 
VII. p. 195-214. 
4 WISNIK, José Miguel. A paixão Dionisíaca em Tristão e Isolda. In: CARDOSO, Sergio et al. Os sentidos da 
Paixão. São Paulo: Companhia das Letras, 1987. p. 195.
5 ROUGEMONT, op. cit., p. 58.
6 BAUMAN, Zigmunt. Amor líquido: sobre a fragilidade das relações humanas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 
2004.
7 ibid., p. 20.
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As relações liquefeitas se desfazem ao término do interesse que as mantinha. Vínculos 

e  compromissos  são  considerados  grilhões  que  impedem  diferentes  consumos,  o 

estabelecimento de novas relações pautadas em interesses concretos. “A líquida racionalidade 

moderna recomenda mantos leves e condena caixas de aço. Nos compromissos duradouros, a 

líquida  razão  moderna  enxerga  a  opressão:  no  engajamento  permanente  percebe  a 

dependência incapacitante.”8 No entanto, a solidariedade, fundamental para o bem-estar da 

comunidade, ainda não é consumível, pois é decorrente de laços mais estreitos que envolvem 

obrigações e responsabilidades em relação ao outro.

4. Amor Cruel

O amor, para Clemént Rosset9 é um bom exemplo da crueldade da realidade, o amor é 

cruel.  Segundo Rosset,  “A crueldade  da  realidade  é  ilustrada  de  maneira  particularmente 

espetacular e significativa na crueldade do amor [...]” 10. Cruel porque não há objeto de amor 

verdadeiramente  amável  e  a  dinâmica  do  amor  consistiria  em  deixar  de  amar  para  que 

continue  sendo  amado.  “Pois  o  paradoxo  é  que  nenhum  desses  objetos  de  amor  é 

verdadeiramente amável, se considerado friamente, [...]”11 

 O paradoxo é duplo, pois em sua essência é eterno, mas sua realidade não condiz com 

isso, o real do amor está em ser finito, então ama-se sem amar. A face mais cruel está no fim 

do amor, pois com o apaziguamento da dor lembra-se que o que era pra ser eterno acabou 

sendo finito, comprova-se a sua realidade insuficiente e cruel. 

5. Amor em psicanálise

O amor em Freud é posto como repetição, em Lacan é uma invenção além do Édipo, 

pois só o amor permite ao gozo condescender ao desejo. Goyotá12, em seu artigo Um caso de 

novo amor cita Miller “’O amor é invenção, quer dizer, é elaboração de saber; o amor é um 

modo de dirigir-se ao pequeno a, a partir do Outro do significante. Amor é esforço para dar 

um nome próprio ao a.’”13. Para Goyotá isto quer dizer que o amor invenção se relaciona com 

o fato de que o necessário passa a se localizar no âmbito do sinthoma e o sinthoma entra no 

lugar  do  impossível.  Então  a  questão  do  amor  inventado  é  o  que  é  possível  fazer  desse 

impossível.
8 ibid., p. 65.
9  ROSSET, Clemént. O princípio de crueldade. Rio de Janeiro: Ed. Rocco, 1989. 80 p.
10 ibid., p. 45.
11 ibid., p. 47.
12 GOYATÁ, Francisco José dos Reis. Um caso de novo amor.
13 MILLER, J. A. Seminário Lógicas de La vida amorosa: Jornadas del Campo Freudiano.1989. apud GOYATÁ, 
op. cit., p. 2.
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Amar é dar o que não se tem. Fala clássica de Lacan no seminário A transferência e 

repetida  por  muitos,  fala  de  um desencontro,  pois  o  que  falta  a  um não é  o  que  existe 

escondido no outro. Existe uma falta, e daquilo que se deseja só tem como ter essa falta, é o  

objeto perdido, a falta de objeto e o que causa o desejo inacessível, essa experiência mística.

Os  esforços  femininos  ocorrem  para  uma  identificação  pelo  amor.  “Na 

impossibilidade de ser A mulher, resta ser ‘uma’ mulher, a eleita de um homem.” 14 Então o 

amor pode indexá-la pelo nome do amante, como Julieta de Romeu, Isolda de Tristão. Por 

isso que para mulher a perda do amor ultrapassa a dimensão fálica, “pois o que ela perde ao 

perder ao o amor, é ela mesma, porém como Outro denominado.”15 Soler ainda diz que Lacan 

coloca que o inesquecível para a mulher é o que o amor fez dela.  

O gozo feminino não é identificatório como o do homem, é o gozo outro, esse gozo 

feminino exige que o parceiro fale que a ama, assim segundo Farias16 em seu artigo, Miller 

aponta dois axiomas: para amar é preciso falar e para gozar é preciso amar. Como amar é dar 

o que não se tem, através da fala que isso se presentifica, “falando o sujeito oferece sua falta-

a-ser” 17 

A análise lacaniana, assim como a de Freud, propõe a cura através do amor, mas em 

direção ao  “novoamor”,  que faz  a  possibilidade  de conjugar  amor  com o gozo.  Somente 

quando  se  dirige  o  amor  ao  analista,  recebendo  uma não  resposta,  ou  seja,  acolher  sem 

responder a demanda de amor, que o sujeito pode vir a exercer uma posição desejante. Saindo 

do lugar  de amor,  amor idealizado,  que espera um objeto  adequado para o completar.  A 

verdade sobre seu desejo é o próprio sujeito que a possui, a análise tira o sujeito dessa posição 

de ignorância do amor, e o leva ao saber sobre seu desejo, saber incompleto, pois sempre há a 

falta. 

6. Concluindo

Após abordar quatro aspectos do amor, resta o desafio de articular essas teorias com o 

dispositivo social aqui utilizado, o MADA. No amor cortês vemos a produção de obstáculos, 

o quanto este enaltece o amor, as mulheres que amam demais procuram um homem enquanto 

obstáculo nele mesmo, para que ao conseguir a sua falta, a sua fala de amor, consigam algo 

próximo do impossível, é a busca do objeto perdido, de uma experiência de satisfação que é 

na realidade inalcançável. 

14 SOLER, Colette. O que Lacan dizia das mulheres. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2005. p. 57.
15 ibid., p. 83.
16 FARIAS, Cassandra Dias. O amor como semblante de gozo. p. 4.
17 ibid.
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Essa dimensão do inalcançável é a crueldade da realidade, crueldade que as mulheres 

que  amam  demais  experimentaram  desde  crianças,  segundo  Norwood,  foram  amadas  de 

menos. Não se acham um objeto de amor digno, mas tentam encontrar como todos um objeto 

digno, que traga dignidade para si. Elas estão na exceção da modernidade, que procura um 

amor  liquido,  fácil  de  romper  os  vínculos,  pois  o  que  se  aposta  é  na  multiplicidade  de 

tentativas e não da solidez da persistência encontrada no MADA.    
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