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Amores líquidos, amores nômades: sobre as formais atuais da depreciação da 

vida amorosa1 

 

ANA LYDIA SANTIAGO E JÉSUS SANTIAGO  

Resumo: Os novos modos de vida amorosa dos jovens na contemporaneidade são 

explorados, neste trabalho, a partir da figura do “nômade”. A categoria lacaniana da 

“não-relação” serve de guia para o enfoque do fenômeno do nomadismo no amor, 

tomado como uma nova expressão da dissimetria na vida amorosa dos jovens, que 

destaca o fato clinico de que se a mulher equivale a um sintoma para o homem, o 

homem equivale a um fator de devastação para a mulher. 

Palavras-chave: juventude, vida amorosa, psicanálise, inibição, devastação.  

Abstrat: The new aspects of the love lives of the young nowadays are explored in this 

work parting from the figure of a nomad. The lacanian category of ‘non-relation’ 

serves a guide for the approach of the phenomenon of nomadism in love which is 

taken as a new expression of the asymetry in the love life of the Young and highlights 

the clinical fact that if the woman is like a symptom to the man as the man is a 

devastation factor to the woman. 
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O interesse dessa investigação clínica é buscar tratar a especificidade das 

formas atuais da depreciação da vida amorosa nas sociedades em que prevalece o 

fenômeno das vias democráticas do individualismo de massa2. É essencial mostrar que 

tais formas de depreciação não se esclarecem sem o devido tratamento do chamado 

individualismo de massa que, a nosso ver, é parte inerente dos diversos estilos de 

vida amorosa dos jovens, estilos marcados pela fluidez, inconstância e errância. Para 

captar o que vai de um lugar para outro e que se movimenta à vontade entre os 

jovens, utiliza-se, com frequência, a propriedade da fluidez pertencente aos estados 

da matéria líquida e gasosa. Tornou-se, assim, usual empregar a “leveza” ou a 

“ausência de peso” como atributo para fornecer os contornos do caráter lábil, frágil e 

inconstante dos atuais trajetos e rotas que definem a vida amorosa entre os jovens3.  

 

Amores líquidos 

No entanto, não nos parece suficiente dizer – como quer a sociologia 

contemporânea – que o poder de derretimento da modernidade com relação aos 

valores e referências identificatórias que regiam as gramáticas afetivas tradicionais, 

seja fruto de uma mera quebra na verticalidade das relações sociais. Ao contrário de 

tais formulações, importa ressaltar em quê esses novos estilos encarnam uma 

resposta efetiva à manifestação da inexistência do Outro na esfera dos diversos 

modos de gozo. Se o que era a tradição e o padrão dos modelos do relacionamento 

amoroso se desfaz, irrompe, ao mesmo tempo, um variado leque de soluções que se 

traduzem pela interferência do individualismo de massa sobre o discurso e as práticas 

afetivas e sexuais dos homens. O psicanalista deve estar atento ao caráter inovador 

desta multiplicidade de soluções, que se expressa pelo imperativo de que cada sujeito 

deve identificar-se com sua própria diferença. Em outras palavras, o sujeito se vê 

obrigado, nos dias de hoje, a sobrepor-se a inexistência do Outro, com o recurso de 

algum significante-mestre (S1) que se apresenta como individualizado e pulverizado.  
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INDIVIDUALISMO DE MASSA –––––> S1s individualizados e pulverizados 

 

Ao propor que a crise atual de nossa civilização se traduz pela inexistência do 

Outro, não se quer dizer que se trata apenas de uma crise que atinge o domínio do 

saber. Na época das mutações provocadas pelo discurso da ciência, a transformação 

do Outro, de seus ideais e do Nome-do-Pai em ficção, se estendem para o âmbito de 

uma crise que extrapola a ordem dos sentidos e dos valores de uma dada civilização. 

Ao contrário disto, ambiciona-se com a tese da inexistência do Outro, evidenciar que 

tal crise concerne o real inerente aos modos de gozo do sujeito, imerso no mundo em 

que o Nome-do-Pai e seus ideais se transmutam em semblantes. É por isso que, sob o 

fundo de uma angústia, o sujeito moderno introduz um questionamento que se 

repercute nas mais diversas esferas da vida, sob a forma do que é o real. É nesse 

sentido que não se deve privilegiar apenas a face negativa dos efeitos da inexistência 

do Outro. A conexão desses dois termos conflitantes e contraditórios, entre si – o 

individualismo e a massa –, constitui uma maneira de interpretar a face positiva, ou 

seja, as vias de respostas possíveis ao real do gozo, por meio de uma identificação 

com algum significante solto e isolado. É visível que o emprego desse sintagma 

paradoxal surge para aprofundar, ainda mais, o diagnóstico que compreende o mal-

viver atual entre os sexos como uma resultante da inexistência do Outro4.  

A homossexualidade é exemplar do que vem a ser essa injunção do enxame de 

significantes-mestre individualizados, sobre as relações amorosas e sexuais em geral. 

Não é sem razão o fato de que a investigação sociológica universitária sobre os 

gêneros se mostre dominada, em escala mundial, pelos chamados “gay and lesbian 

studie” ou o “queer studies”5. O modo como a homossexualidade se configura, nos 

anos sessenta, por meio do movimento gay é uma prova de que a oferta de um 

significante-novo, capaz de captar o que transita no mercado do gozo, é suficiente 

para efetuar-se uma identificação que se designa como comunitária6.  

Com a emergência da nova norma homossexual gay, com o que se designa por 

essa identificação comunitária, fica para trás uma visão homossexualidade fortemente 

impregnada pela noção de inversão, cuja prática se exerce, de forma clandestina e, 

com o uso de uma fantasia particular7. A montagem discursiva que se instaura com a 

adoção do significante gay assume consequências para as práticas sexuais em geral, 

inclusive para os jovens, pois, o amor homossexual afirma-se como o ícone de um 

estilo de vida hedonista moderno, orientado pelo binômio prazer e liberdade. O 

sintoma social da homossexualidade gay torna-se, assim, modelo da representação 

máxima do casal igualitário em que não se exige a regra da coabitação, e não apenas, 
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por não estar condicionada pela exigência da procriação, mas, também por estar 

desembaraçada das contaminações sentimentais das acepções românticas do amor.  

Em suma, fica-se com a impressão que se do lado da rotina dos héteros, tem-se o 

tédio, a tristeza; do lado do gay, a festa, o carnaval e as coisas divertidas.  

Não há dúvidas de que a propagação desta nova norma homossexual, na vida 

social, contribuiu para tornar pouco credível a inclusão da sexualidade em uma ordem 

natural fixa e pré-estabelecida. É cada vez mais fora de moda, não admitir a 

homossexualidade como um estilo de vida similar a outros, como uma escolha de 

objeto que, apesar de ser minoritária, é tão defensável quanto outras. Como se pode 

constatar, não é à-toa, o fato de que o movimento dos homossexuais que, realizou e 

adotou a construção do gay, pôde desalojar do saber psiquiátrico, qualquer alusão 

diagnóstica normativa baseada na categoria de perversão. E o psicanalista, que 

posição ele adota com relação a essa repercussão subversiva, até então inédita, das 

práticas homossexuais com relação às normas que fixam e regulam os laços afetivos 

já existentes. 

 

Amores nômades 

É possível ainda, na abordagem das configurações atuais da depreciação da 

vida amorosa, tomar um outra direção, para apreender o que vem a ser uma tal 

inovação nos estilos de vida e nos modos de relação afetiva das novas gerações. 

Trata-se do que Gilles Deleuze e Félix Guattari designam com a marca 

contemporânea do discurso capitalista, a saber, o nomadismo, que como se sabe é 

concebido como uma máquina de guerra8. Refere-se ao caráter não-sedentário das 

relações amorosas como uma máquina de guerra porque estas agenciam do exterior 

e independente do moralismo centralista e falocêntrico do Estado, outras 

intensidades, fluxos territórios e enunciações.   

Sob esse ponto de vista, o nomadismo, segundo Deleuze, 

 “(...) é uma forma de estar no mundo que subverte as expectativas sociais e 

as estruturas hegemônicas identificadas com o Estado. Esta “máquina de guerra” 

nômade apresenta três aspectos: um aspecto espacial-geográfico, um aspecto 

organizacional e um aspecto afetivo. A caracterização do nomadismo como um modo 

de ser específico está ligada à territorialidade, ou seja, à espacialização da experiência 

(social e subjetiva) em termos de deslocamento e não de fixação, como é o caso das 

existências sedentárias.” 9 

 Em vez de fixar-se em um ponto do espaço, transformar-se em um lugar, 

como faz o sedentário –, o nômade não tem um território fixo e delimitado, pois, 

segue trajetos contingentes e vai, incessantemente, de um ponto a outro10. Para os 
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filósofos, o deslocamento e a não fixação da existência sedentária nas relações 

afetivas exibe algo voltado para o mundo exterior e se prolifera na forma de descargas 

rápidas de emoções. Se os afetos são tanto projéteis, como armas, é porque, não 

apenas se diferenciam, mas desterritorializam a pretensa solidez dos laços e 

sentimentos amorosos do passado. A multiplicidade da máquina de guerra nômade, 

presente nos afetos, não se exprime pela simples via da pluralidade, mas, sim, pela 

capacidade de “desterritorializar” os anseios e as estruturas das relações instituídas 

pelo Estado e suas diversas formas de agenciamento das intensidades e dos fluxos da 

vida. A pluralidade, segundo eles, não é a multiplicidade.  

O nomadismo deleuzeano suscita inúmeras e variadas reflexões em diversos 

âmbitos do pensamento contemporâneo. É possível tomar contato com o diagnóstico 

que ao buscar interpretar a componente nômade do discurso amoroso atual, privilegia 

o seu viés de impasse, fazendo sobressair o pessimismo. Sob essa ótica, o nomadismo 

revela a falência do referencial histórico para a compreensão dos fenômenos, a 

falência das categorias de emocional e racional para sua análise e, mesmo, a 

insuficiência da referência ao amor ao pai, para dar conta das transformações que se 

processam na vida íntima das novas gerações11.  

É visível a dificuldade destas análises para captarem os amores nômades, visto 

que se baseiam em uma perspectiva calcada no fio contínuo e linear da história do que 

tem sido os nomes infinitos do amor. Acrescenta-se, ainda, que a ideia de progresso e 

de razão mostram todo o seu limite quando há algo do passado, que retorna e se 

instala com certo vigor. Em relação à análise desse fenômeno, tudo leva a crer que as 

categorias racionais sobre as quais se edificam tais interpretações são instáveis e 

imprecisas, pois, a emergência do nomadismo, na esfera do amor, mostra que este 

deixou de constituir-se como exceção, para tornar-se uma realização efetiva e 

independente de suas expressões tradicionais12.  

 

O amor e a “não-relação” 

Importa, contudo, abordar o nomadismo na vida amorosa tendo como guia, 

para o enfoque dos fenômenos de dessimetria no amor, a categoria lacaniana da “não-

relação”. A maneira como a “não-relação” entre os sexos se exprime no contexto dos 

amores nômades assume consequências, até então, inéditas, para o psicanalista. 

Chama a atenção, para além da desterritorialização, as expressões não-sedentárias do 

amor que agudizam o fato clínico de que se a mulher equivale a um sintoma, para o 

homem, este último, por sua vez, é para uma mulher, fator de devastação. Ao 
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contrário do que muitos podem pensar, para dar conta das vias atuais das relações 

sintomáticas entre os sexos, não cabe ao psicanalista simplesmente abandonar as 

categorias do inconsciente, do amor ao pai, do Édipo e outras, com o argumento de 

que se tornaram caducas13. Na verdade, elas estão mais vivas do que nunca, desde 

que, evidentemente, saibamos refundá-las e retratá-las com o que a clínica nos 

fornece cotidianamente como a marca do real próprio do sintoma que dissolve, sem 

cessar, o seu envoltório formal. Já conhecemos o que o último ensino de Lacan fez 

com o amor ao pai: mais do que desfazer-se dele, buscou-se mostrar em quê ele se 

mostra insuficiente e em quê é preciso ir além. É o que se traduz pelo aforismo: 

prescindir-se do pai, com a condição de saber servir-se dele.  

É, nesse sentido, que cabe introduzir a questão: Como não captar, no 

nomadismo da vida amorosa, algo que se apresenta para além das ideias centradas na 

ruptura radical com a verticalidade das relações sociais? Para o psicanalista importa 

ressaltar, no nomadismo, o fato de que ele encarna uma resposta efetiva à 

manifestação da inexistência do Outro na esfera do amor. Como se exprime J.-A. 

Miller, haveriam, assim, labirintos do amor14, o que torna ainda mais difícil a tarefa de 

nomeá-los. À diferença do discurso histérico, as novas formas de discurso amoroso – 

dentre as quais se inclui a homossexualidade masculina ––, não são baseadas e nem 

articuladas pelo amor ao pai.   

O que se evidencia, no discurso atual, a propósito das relações amorosas entre 

os jovens, é que eles não amam. Ouve-se dizer: “Os jovens não conferem duração a 

seus namoros”; “O jovens não constroem frases com sujeito e predicado”; “Não há 

outro adjetivo para qualificar a vida de alguns adolescentes, que o da promiscuidade.” 

Essa atmosfera de mal-estar impregnada nos discursos dos pais e dos adultos em 

geral a respeito da forma de amar na atualidade, destaca o que vem sendo nomeado, 

nas análises da pós-modernidade, como o “pânico moral”. Ora, não cabe ao analista 

ter essa resposta diante do que se apresenta como um novo modo de vida. Até 

mesmo os pais que durante o tempo de suas juventudes introduziram uma verdadeira 

revolução em relação à geração precedente, reagem com um certo espanto. A 

indiferença, o individualismo, a falta de vergonha e pudor, e a perda da condição 

crítica dos sujeitos, apenas escamoteiam a indignação deles, diante da inexistência de 

um sentido referencial qualquer às identificações parentais. Isso vai de encontro com 

a constatação de que, nas últimas décadas, os homens se parecem mais com seu 

tempo que com seus pais15.  

“Na boate, as mulheres saem pra ficar com os caras e os caras saem pra pegar 

mulher. Neguinho já entra na pegação, entendeu? É a guerra.”, testemunha um jovem 

informante nos relatos de pesquisa antropológica, sobre o espaço e a subjetividade 
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nas culturas nômades contemporâneas. Pode-se extrair desta pesquisa, algumas 

outras passagens, que, a nosso ver, caracterizam algumas identificações e posições de 

gozo, que não deixam de gerar uma variedade distinta de mal-estar e sintomas.  

 

A derrisão do amor 

Mais importante do que o caráter de transitoriedade e de intensidade volátil das 

relações dos jovens, que aparecem pelo emprego do “ficar”, parece-nos sugestivo 

ressaltar o lado derrisório e irônico, que se exprime no contexto mais amplo das 

configurações nômades. Muitas vezes, a diversão da night torna-se um “zoar”, que 

também implica um movimento de gravitação. Assim, “zoar” é “estar solto”, perder a 

censura”. “É deixar rolar”16. Zoar é você chegar com um monte de amigo seu e um 

ficar pegando mais mulher que o outro. Isso pode, inclusive, transformar-se numa 

competição, como o testemunha um outro jovem da pesquisa:   

“Mulher que nego pega é o que mais mexe com o ego da pessoa. Se nego pega uma 

mulher gata..., (...). Eu tenho um amigo que a gente saía para pegar mulher feia 

também (...) Os outros é que escolhiam a mulher para o cara: aí, tem que pegar 

aquela. E tinha que passar de mão dada.[risos] (...) Chega num lugar que está 

horrível, o que agente pode fazer para animar a parada, entendeu? Pô, vamos pegar 

um monte de mulher feia, vamos fazer estas mulheres felizes? E você vê que as 

mulheres ficam amarradonas. [risos] E o ambiente fica legal.17  

Esse depoimento mostra que os jovens procuram “ficar de boa”, neste 

turbilhão de gozo, que os faz passar rapidamente de um objeto para outro. O “não 

saber” em relação ao outro sexo, característico do início da puberdade, perdura-se. 

Poder-se-ia pensar que o “ficar” se apresenta como uma solução para este “não saber” 

angustiante: não saber como se aproximar do outro sexo, como aborda-lo, o que 

dizer, o que perguntar, o que conversar. Enfim: “O que fazer com o outro sexo?” 

Entretanto, o que ocorre é uma supressão da palavra, em detrimento de uma prática 

de gozo. Não é raro a conversa reduzir-se à uma sondagem sobre a possibilidade de 

alguém ficar com alguém, ser bem sucedida. E essa suspensão da palavra, que 

cumpre a função de adiar o encontro amoroso, não deixa de produzir uma série de 

sintomas, dentre os quais se destaca a inibição total da vida amorosa. 

Portanto, a queda na crença de um sentido para as relações entre os sexos, 

que se insere no terreno movediço da inexistência do Outro, apenas favorece os 

efeitos do individualismo de massa no amor. É o que faz com que em nome do 

individual, cada um se torne o empresário de seu próprio desejo.  
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Pode-se dizer que este aspecto da auto-gestão do gozo na esfera da vida 

amorosa expressa os dois princípios básicos sobre os quais repousa o individualismo:  

(1) a liberdade individual, ou seja, o direito de se preocupar em primeiro lugar com a 

condição dos indivíduos da sociedade e, não, com a condição da própria sociedade; e 

(2) a autonomia moral, segundo a qual cada individuo deve fazer uma reflexão 

individual, sem que suas opiniões sejam ditadas por um grupo social qualquer. 

(Comunitarismo) 

Diante dessa anulação do Outro social – ou dos referenciais simbólicos que 

organizam as relações –, é evidente que a instalação desse mercado atual das formas 

de gozo e do amor não acontece sem criar fontes para a redistribuição e o surgimento 

de novos sintomas e novas angustias. Esta inflexão da multiplicidade das soluções 

amorosas, acarretam como consequência a adoção do imperativo de ter que se 

identificar com sua própria diferença, de tentar se virar, custe o que custar, com um 

significante-mestre individualizado. Se os amores nômades interrogam a pulverização 

dos significantes-mestres, antes disponíveis e propostos pelo campo do Outro, isto 

não evita o fato de que ao fazer-se mestre de seu gozo; por outro lado, o sujeito “se 

faz objeto” para o outro, se faz de escravo para o seu parceiro. Este “fazer-se objeto” 

para outro, no caso do sujeito feminino, pode assumir proporções do que nomeamos 

como a devastação feminina. 
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