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RESUMO 

Este breve ensaio visa abordar algumas tessituras do amor na contemporaneidade. Não 

há um conceito que possa definir o que é o amor. Parte-se do princípio de que é um 

sentimento que enlaça os seres humanos nas suas mais variadas dimensões e que só se 

faz existir quando conjugado com o outro. Já no primeiro mandamento da Bíblia falava-

se “em amar ao próximo”. O pai da Psicanálise, Freud, escreve em 1930 a importância 

do amor na vida dos seres humanos: “nunca nos achamos tão indefesos contra o 

sofrimento como quando amamos, nunca tão desamparadamente infelizes como quando 

perdemos o nosso objeto amado ou o seu amor (p.90).”Assim, o tema do amor perpassa 

gerações, sendo expresso nas artes em geral como uma busca de compreensão deste 

fenômeno, que desperta inúmeras reações. Infidelidade, violência, casamento... são 

alguns dos temas por ele motivados. Com os conceitos atuais de “ficar”, “amor  líquido” 

(Zygmunt Bauman) e a inerente presença das patologias do vazio na sociedade atual, 

tenta-se inferir algumas idéias sobre o significado do amor na contemporaneidade. Para 

tecer essas considerações,  utilizaremos as idéias psicanalíticas de “compulsão” de Joel 

Birman e “concern” de Winnicott. Além disso, recorremos a história dos anos 60 e 80 

no que tange a revolução sexual para tentar compreender o elo sexualidade e amor. 

Espera-se assim poder melhor compreender os vínculos amorosos atuais. 

 

Amor... Como definir o amor? Alguém tem essa resposta? Não. Apenas se sabe 

que se passa pela via do sentir. Como saber se é preciso sentir? 

Este é um mero ensaio sobre algumas tessituras do amor. Amor que une, liga, 

tece redes, destrói, mata, que sente ciúmes, que é egoísta... O que pode ser chamado? A 

única coisa que podemos afirmar é que ele nasce da presença ou ausência do outro, 

sebretudo é preciso o outro para ele ser conjugado. 

Artes, crônicas, música, religião... O amor foi tema de grandes paixões, casos 

policiais e até mesmo do cinema.  Mas por onde ele anda na sociedade contemporânea? 

Bauman (2004) introduz o conceito de “Amor Líquido”. Ele traz a idéia de que a 

sociedade atual tornou seus relacionamentos descartáveis, como ações de investimento 

que, quando estão em menor valor no mercado financeiro, simplesmente são 

descartadas. Ele refere que a sociedade não é mais movida pelo desejo e sim por 

impulso (autodestrutivo), e faz uma comparação com os shoppings centers onde o 

indivíduo permite que estes impulsos o comandem. Render-se aos impulsos é algo 
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transitório, com uma curta expectativa de vida onde não há idéia de que haverá 

conseqüências que impeçam que isso se repita.  

Há quem diga que amar nos dias atuais, pertence ao mundo masoquista. Cada 

vez mais se observa pessoas evitando se relacionar com intimidade, pois a idéia de 

compromisso causa pânico. Ao mesmo tempo, as pessoas criam e incentivam o conceito 

de ficar, de breves encontros com contato físico.  

Segundo Matarazzo (1989) a geração dos anos 60 e 80 tiveram principais 

transformações nos papéis masculinos e femininos, na qual a mulher expressou sua 

sexualidade de forma mais livre e consciente. A entrada da pílula anticoncepcional nos 

relacionamentos proporcionou, indiretamente, uma maior troca de parceiros sexuais 

“uma verdadeira epidemia de transas coloridas” (Matarazzo, 1989, p.22). O 

envolvimento ficou limitado colocando o desempenho como o objetivo principal, 

substituindo o sentir. Por algumas horas havia a ilusão de ter encontrado o que se 

procurava, mas logo o vazio se instaurava.  

O sexo e o amor tornaram-se desvinculados, diz a autora. A partir daí, criaram-

se compulsões onde se transa para não se sentir, e quanto mais se transa, menos se torna 

capaz de amar. Homens e mulheres se “transformam numa linha de produção de 

orgasmos ou talvez simples colecionadores” (p.23). O sexo tornou-se robotizado, 

buscando maior rendimento, oferecendo menos do que se recebe.  

Para Matarazzo (1989), as pessoas passam a trocar de parceiros quando se 

deparam com os sentimentos como ciúme, culpa, dependência e posse. Isso sugere que 

talvez as pessoas não estejam conseguindo se desenvolver emocionalmente. Parece que 

há uma fixação na fase da adolescência onde são revividos os conflitos edípicos, bem 

como uma regressão a fase da latência onde os recursos de ego ainda são frágeis. Dessa 

forma, a capacidade de tolerar as angústias que a vida impõe é prejudicada. A idéia de 

encontrar o príncipe encantado prepondera na medida em que se pode experimentar uma 

vasta quantidade de pessoas até encontrar a verdadeira “alma gêmea”. Seguindo esse 

pensamento, a idéia do parceiro (a) perfeito é uma exigência acentuada e errar nessa 

escolha implica em uma perda de tempo significativa. Aqui podemos falar das 

dificuldades para tolerar o que é diferente e poder construir uma vida em comum, com 

falhas também. Através de inúmeras experiências breves, muitas vezes insatisfatórias, 

evita-se deparar—se com o risco de perder, e com seus sentimentos mais primitivos 

como ciúme, raiva, projeção. O vazio se instaura causando um grande mal estar, e o 



 

outro passa a ocupar o lugar de objeto de consumo, descartado assim quando se 

encontra algo aparentemente mais vantajoso 

Não se pretende ser pessimista. Esses questionamentos estão em voga 

justamente porque as pessoas estão cada vez mais se deprimindo e consumindo 

(alimentos, drogas, roupas) para conseguirem ter um mínimo de alegria. E se existe mal 

estar, existe a esperança. Cabe então falarmos da idéia de “concern” de Winnicott. 

Para Winnicott (1983) preocupação designa um aspecto positivo enquanto o seu 

contrário, a culpa, designa um papel negativo. A culpa implica em certa integração do 

ego, onde há retenção de imagens de objetos bons com a idéia de possível destruição 

dos mesmos. A preocupação pressupõe um crescimento e se relaciona com o senso de 

responsabilidade para com o outro. A capacidade de se preocupar está na base de todo 

brinquedo construtivo, pertence à vida normal e sadia do sujeito. O “concern” inicia 

com a relação mãe-bebê, onde esta mãe propicia um ambiente suficientemente bom para 

que o bebê possa experimentar. As projeções, os aspectos destrutivos que lhe são 

dirigidos, esperam por uma oportunidade para que possam ser reparados. Origina-se 

então a preocupação. Caso não possam ser reparados, a culpa vem à tona. Winnicott 

postula a mãe objeto como sendo aquela que provê de imediato as necessidades do 

bebê, e a mãe ambiente, que evita o imprevisto provendo o cuidado e o manejo global. 

Uma figura materna de confiança que ajude o bebê na reparação é fundamental para que 

a culpa possa ser tolerada e para que se desenvolva a capacidade de preocupação. 

A transicionalidade que Winnicott postula, refere Silva (1997), implica no 

espaço entre o eu e o ambiente onde o sujeito pode ser nutrido sem se fusionar com ele. 

É um espaço no qual o sujeito pode ser. Se falha a transicionalidade, surge a transação. 

Essa pode ser entendida como quando no outro vê o objeto alheio a si, como um ser 

estranho, esse outro se torna objeto de uso. Objeto no sentido de poder ser explorado 

sem direito a existir como indivíduo. Há sistemas defensivos que foram estabelecidos 

para evitar a aproximação e assim manter o controle. Aqui pode haver a negação do 

outro e, portanto não haver “concern” nem culpa. 

Aratangy (2007) conta que somente no século XX surgiu o ideal romântico do 

amor associado ao casamento. A escolha do companheiro passou a ser feita pelos 

parceiros recaindo sobre eles a responsabilidade sobre as suas escolhas. Atualmente, as 

pessoas se escolhem a partir de mistérios pouco conscientes e têm a fantasia de que o 

amor vai lhe dar forças para colocar em prática o que criaram na sua imaginação 

(Aratangy, 2007). A autora identifica que uma relação amorosa nasce da curiosidade 



 

sobre o outro, da sensação de sentir-se competente e agradar o outro, da continência de 

pode ouvir e compreender o outro, da admiração do conhecimento e das habilidades que 

o outro possui e do fato de que ao lado do outro emanamos uma luz diferencial, onde o 

que se tem de melhor é ressaltado.  

Por fim, Aratangy (2007), traz a idéia de que apesar dos divórcios terem 

aumentado, ninguém percebe que eles denunciam a esperança de fazer uma nova 

história de amor. Para ela, ainda não se inventou nada melhor do que um vínculo 

amoroso entre pessoas que tem um projeto em comum e que pretendem envelhecerem 

juntas, para enfrentar as dificuldades que a vida impõe.  

Nasio (2007) fala da dor de amar que se situa no espaço instintual de um laço de 

amor, ele resulta de uma ruptura brutal do laço que une o ser com a coisa amada. Isso 

gera um enlouquecimento das tensões pulsionais. É um afeto que expressa na 

consciência a percepção que o eu sofre e por isso é um trauma. 

A Bíblia traz como premissa básica o mandamento: amarás teu próximo... 

Freud fala: “nunca estamos tão mal protegidos contra o sofrimento quando 

amamos, nunca estamos tão irremediavelmente infelizes como quando perdemos a 

pessoa amada ou o seu objeto de amor. Esse é o paradoxo do amor. 

Birman (2006) fala que o mal estar também se passa no registro da ação. Os 

indivíduos nem sabem o que os levam a agir. Parece haver um excesso que os impele à 

ação e se não agirem assim, ficam inundados pela angústia. Essa descarga de 

excitabilidade pode se expressar no ato sexual. E ainda, a compulsão consiste na 

repetição do mesmo, já que o alvo não é alcançado. Há uma ausência de simbolização e 

por isso precisa se manifestar através do acting out. De alguma forma pretende-se 

recriar o trauma para elaborá-lo, porém isso não acontece. As compulsões não 

conseguem remodelar o que aconteceu. A idéia da iminência da morte é imposta, e o eu 

entra em suspensão, não consegue mais dar conta do corpo e do mundo, se esvaziando. 

Começa o medo de se perder e por isso agarra-se a si mesmo 
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