
AMOR LÍQUIDO

4103125_AmorLiquido_miolo.indd   14103125_AmorLiquido_miolo.indd   1 07/06/21   15:1007/06/21   15:10



Obras de Zygmunt Bauman:

 44 cartas do mundo  
 líquido moderno

 Amor líquido

 Aprendendo a pensar  
 com a sociologia

 A arte da vida

 Babel

 Bauman sobre Bauman

 Capitalismo parasitário

 Cegueira moral

 Comunidade

 Confiança e medo na cidade

 A cultura no mundo  
 líquido moderno

 Danos colaterais

 O elogio da literatura

 Em busca da política

 Ensaios sobre o  
 conceito de cultura

 Estado de crise

 Estranho familiar
 Estranhos à nossa porta

 A ética é possível num  
 mundo de consumidores?

 Europa

 Globalização:  
 as consequências humanas 

 Identidade
 A individualidade numa época  
 de incertezas
 Isto não é um diário
 Legisladores e intérpretes
 Mal líquido
 O mal-estar da  
 pós-modernidade
 Medo líquido
 Modernidade e ambivalência
 Modernidade e Holocausto
 Modernidade líquida
 Nascidos em tempos líquidos
 Para que serve a sociologia?
 O retorno do pêndulo
 Retrotopia
 A riqueza de poucos  
 beneficia todos nós?
 Sobre educação e juventude
 A sociedade individualizada
 Tempos líquidos
 Vida a crédito
 Vida em fragmentos
 Vida líquida
 Vida para consumo
 Vidas desperdiçadas 
 Vigilância líquida

4103125_AmorLiquido_miolo.indd   24103125_AmorLiquido_miolo.indd   2 07/06/21   15:1007/06/21   15:10



Zygmunt Bauman

AMOR LÍQUIDO
Sobre a fragilidade dos laços humanos

Tradução:
Carlos Alberto Medeiros

4103125_AmorLiquido_miolo.indd   34103125_AmorLiquido_miolo.indd   3 07/06/21   15:1007/06/21   15:10



Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (cip)
(Câmara Brasileira do Livro, sp, Brasil)

Bauman, Zygmunt, 1925-2017
Amor líquido : sobre a fragilidade dos laços humanos / Zygmunt 

Bauman ; tradução Carlos Alberto Medeiros. – 1a ed. – Rio de Ja-
neiro: Zahar, 2021.

Título original: Liquid Love : On the Frailty of Human Bonds.
isbn 978-65-5979-013-5

1. Distanciamento social 2. Isolamento social 3. Relações inter-
grupais 4. Relações interpessoais i. Título.

21-63347                 cdd:   302.5

Índice para catálogo sistemático:
1. Relações do indivíduo na sociedade : Sociologia 302.5

Cibele Maria Dias – Bibliotecária – crb-8/9427

Copyright © 2003 by Zygmunt Bauman

Tradução autorizada da primeira edição inglesa publicada em 2003 por  
Polity Press em associação com Blackwell Publishers Ltd., de Oxford, Inglaterra

Grafia atualizada segundo o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 1990, 
que entrou em vigor no Brasil em 2009.

Título original 
Liquid Love: On the Frailty of Human Bonds

Capa e imagem 
Bruno Oliveira

[2021] 
Todos os direitos desta edição reservados à 
editora schwarcz s.a. 
Praça Floriano, 19, sala 3001 – Cinelândia 
20031-050 – Rio de Janeiro – rj 
Telefone: (21) 3993-7510 
www.companhiadasletras.com.br 
www.blogdacompanhia.com.br 
facebook.com/editorazahar 
instagram.com/editorazahar 
twitter.com/editorazahar

4103125_AmorLiquido_miolo.indd   44103125_AmorLiquido_miolo.indd   4 07/06/21   16:5607/06/21   16:56



. Sumário .

Prefácio  7

1. Apaixonar-se e desapaixonar-se  15

2. Dentro e fora da caixa de ferramentas da sociabilidade 56

3. Sobre a dificuldade de amar o próximo  99

4. Convívio destruído  145

Notas 187

4103125_AmorLiquido_miolo.indd   54103125_AmorLiquido_miolo.indd   5 07/06/21   15:1007/06/21   15:10



4103125_AmorLiquido_miolo.indd   64103125_AmorLiquido_miolo.indd   6 07/06/21   15:1007/06/21   15:10



7

. Prefácio .

Ulrich, o herói do grande romance de Robert Musil, era – como 
anunciava o título da obra – Der Mann ohne Eigenschaften: o 
homem sem qualidades. Não tendo qualidades próprias, herdadas 
ou adquiridas e incorporadas, Ulrich teve de produzir por conta 
própria quaisquer qualidades que desejasse possuir, usando a pers-
picácia e a sagacidade de que era dotado; mas nenhuma delas tinha a 
garantia de perdurar indefinidamente num mundo repleto de sinais 
confusos, propenso a mudar com rapidez e de forma imprevisível.

O herói de seu livro é der Mann ohne Verwandtschaften – 
o homem sem vínculos, e particularmente vínculos imutáveis 
como os de parentesco no tempo de Ulrich. Não tendo ligações 
indissolúveis e definitivas, o herói de seu livro – o cidadão de 
nossa líquida sociedade moderna – e seus atuais sucessores são 
obrigados a amarrar um ao outro, por iniciativa, habilidades 
e dedicação próprias, os laços que porventura pretendam usar 
com o restante da humanidade. Desligados, precisam conectar- 
se… Nenhuma das conexões que venham a preencher a lacuna 
deixada pelos vínculos ausentes ou obsoletos tem, contudo, a 
garantia da permanência. De qualquer modo, eles só precisam 
ser frouxamente atados, para que possam ser outra vez desfeitos, 
sem grandes delongas, quando os cenários mudarem – o que, na 
modernidade líquida, decerto ocorrerá repetidas vezes.

4103125_AmorLiquido_miolo.indd   74103125_AmorLiquido_miolo.indd   7 07/06/21   15:1007/06/21   15:10



Amor líquido8

A misteriosa fragilidade dos vínculos humanos, o senti-
mento de insegurança que ela inspira e os desejos conflitantes 
(estimulados por tal sentimento) de apertar os laços e ao mes-
mo tempo mantê-los frouxos, é o que este livro busca esclarecer, 
registrar e apreender.

Carecendo da visão aguda de Musil, tanto quanto da riqueza 
de sua palheta e da sutileza de suas pinceladas – de fato, de quais-
quer dos requintados talentos que fizeram de Der Mann ohne 
Eigenschaften um retrato definitivo do homem moderno –, devo 
restringir-me a traçar um painel de esboços imperfeitos e frag-
mentários, em lugar de tentar produzir uma imagem completa. O 
máximo que posso esperar obter é um kit identitário, um retrato 
compósito capaz de conter tanto lacunas e espaços em branco 
quanto seções completas. Mesmo essa composição final, contudo, 
será um trabalho inacabado, a ser concluído pelos leitores.

O principal herói deste livro é o relacionamento huma-
no. Seus personagens centrais são homens e mulheres, nossos 
contemporâneos, desesperados por terem sido abandonados 
aos seus próprios sentidos e sentimentos facilmente descartá-
veis, ansiando pela segurança do convívio e pela mão amiga 
com que possam contar num momento de aflição, desesperados 
por “relacionar-se”. E no entanto desconfiados da condição de 

“estar ligado”, em particular de estar ligado “permanentemente”, 
para não dizer eternamente, pois temem que tal condição pos-
sa trazer encargos e tensões que eles não se consideram aptos 
nem dispostos a suportar, e que podem limitar severamente a 
liberdade de que necessitam para – sim, seu palpite está certo – 
relacionar-se…

Em nosso mundo de furiosa “individualização”, os relaciona-
mentos são bênçãos ambíguas. Oscilam entre o sonho e o pesade-
lo, e não há como determinar quando um se transforma no outro. 
Na maior parte do tempo, esses dois avatares coabitam – embora 
em diferentes níveis de consciência. No líquido cenário da vida 
moderna, os relacionamentos talvez sejam os representantes 
mais comuns, agudos, perturbadores e profundamente sentidos 
da ambivalência. É por isso, podemos garantir, que se encontram 
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Prefácio 9

tão firmemente no cerne das atenções dos modernos e líquidos 
indivíduos-por-decreto, e no topo de sua agenda existencial.

“Relacionamento” é o assunto mais quente do momento, e apa-
rentemente o único jogo que vale a pena, apesar de seus óbvios 
riscos. Alguns sociólogos, acostumados a compor teorias a partir 
de questionários, estatísticas e crenças baseadas no senso comum, 
apressam-se em concluir que seus contemporâneos estão total-
mente abertos a amizades, laços, convívio, comunidade. De fato, 
contudo (como se seguíssemos a regra de Martin Heidegger de 
que as coisas só se revelam à consciência por meio da frustração 
que provocam – fracassando, desaparecendo, comportando-se de 
forma inadequada ou negando sua natureza de alguma outra for-
ma), hoje em dia as atenções humanas tendem a se concentrar nas 
satisfações que esperamos obter das relações precisamente porque, 
de alguma forma, estas não têm sido consideradas plena e verda-
deiramente satisfatórias. E, se satisfazem, o preço disso tem sido 
com frequência considerado excessivo e inaceitável. Em seu famoso 
experimento, Miller e Dollard viram seus ratos de laboratório atin-
girem o auge da excitação e da agitação quando “a atração se igua-
lou à repulsão” – ou seja, quando a ameaça do choque elétrico e a 
promessa de comida saborosa finalmente atingiram o equilíbrio…

Não admira que os “relacionamentos” estejam entre os 
principais motores do atual “boom do aconselhamento”. A com-
plexidade é densa, persistente e difícil demais para ser desfeita 
ou destrinchada sem auxílio. A agitação dos ratos de Miller e 
Dollard resultava frequentemente na paralisia da ação. A inca-
pacidade de escolher entre atração e repulsão, entre esperanças e 
temores, redundava na incapacidade de agir. De modo diferente 
dos ratos, os seres humanos que se veem em tais circunstâncias 
podem pedir ajuda a especialistas que oferecem seus préstimos 
em troca de honorários. O que esperam ouvir deles é algo como 
a solução do problema da quadratura do círculo: comer o bolo e 
ao mesmo tempo conservá-lo; desfrutar das doces delícias de um 
relacionamento evitando, simultaneamente, seus momentos mais 
amargos e penosos; forçar uma relação a permitir sem desautori-
zar, possibilitar sem invalidar, satisfazer sem oprimir…
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Amor líquido10

Os especialistas estão prontos a condescender, confiantes 
em que a procura por suas recomendações será infinita, uma 
vez que nada que digam poderá tornar um círculo não circular, 
e portanto passível de ser transformado num quadrado… Suas 
recomendações são copiosas, embora geralmente se resumam a 
pouco mais do que elevar a prática comum ao nível do conhe-
cimento comum, e daí ao status de teoria autorizada e erudita. 
Gratos beneficiários dessas recomendações percorrem as colunas 
de “relacionamento” em publicações sofisticadas e nos suplemen-
tos semanais de jornais sérios ou nem tanto, para ouvir o que 
queriam de pessoas que “estão por dentro” (uma vez que são 
tímidos ou envergonhados demais para falarem por si mesmos), 
para espreitar os feitos e procedimentos de “outros como eles” e 
conseguir o máximo conforto possível por saberem que não estão 
sozinhos em seus solitários esforços para enfrentar a incerteza.

E assim os leitores aprendem com a experiência de outros 
leitores, reciclada pelos especialistas, que é possível buscar “rela-
cionamentos de bolso”, do tipo de que se “pode dispor quan-
do necessário” e depois tornar a guardar. Ou que os relacio-
namentos são como a vitamina C: em altas doses, provocam 
náuseas e podem prejudicar a saúde. Tal como no caso desse 
remédio, é preciso diluir as relações para que se possa consumi- 
las. Ou que os CSSs – casais semisseparados – merecem louvor 
como “revolucionários do relacionamento que romperam a bolha 
sufocante dos casais”. Ou ainda que as relações, da mesma for-
ma que os automóveis, devem passar por revisões regulares para 
termos certeza de que continuarão funcionando bem. No todo, o 
que aprendem é que o compromisso, e em particular o compro-
misso a longo prazo, é a maior armadilha a ser evitada no esforço 
por “relacionar-se”. Um especialista informa aos leitores: “Ao se 
comprometerem, ainda que sem entusiasmo, lembrem-se de que 
possivelmente estarão fechando a porta a outras possibilidades 
românticas talvez mais satisfatórias e completas.” Outro mostra-se 
ainda mais insensível: “A longo prazo, as promessas de compromis-
so são irrelevantes … Como outros investimentos, elas alternam 
períodos de alta e baixa.” E assim, se você deseja “relacionar-se”, 

4103125_AmorLiquido_miolo.indd   104103125_AmorLiquido_miolo.indd   10 07/06/21   15:1007/06/21   15:10




