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Quem foi Zygmunt Bauman:?
 Zygmunt Bauman : Nascido em 19 de novembro de 1925 é

um sociólogo polonês. Serviu na Segunda Guerra Mundial
pelo exercito da União Soviética e conheceu sua esposa
Janine Bauman, nos acampamentos dos refugiados polacos.
Nos anos 40 e 50 foi militante entusiasmado do Partido
Comunista Polaco, até se desligar da organização devido ao
fracasso da experiência socialistas no leste europeu.
 Se graduou em sociologia na URSS e, por seu status de

combatente, conseguiu ascender socialmente: saiu da
condição modesta que seus pais lhe propiciaram durante a
juventude e tornou-se professor universitário.

Sobre Bauman
 Iniciou sua carreira na Universidade de Varsóvia de onde foi

afastado em 1968, após ter vários artigos censurados.
Emigrou para a Polônia, por motivo de perseguições e na Grã
Bretanha tornou –se professor titular da Universidade de
Leeds. Recebeu vários prêmios por suas obras.
 Bauman tem mais de trinta obras publicadas no Brasil, dentre

as quais Amor Líquido, Globalização: as Conseqüências
Humanas e Vidas Desperdiçadas.

Sobre o livro: Amor Líquido
 O autor, Zygmunt Bauman procura investigar neste livro,

porque as relações humanas estão cada vez mais flexíveis,
gerando níveis de insegurança que aumentam a cada dia.
 Os seres humanos estão dando mais importância a

relacionamentos em “rede” (pela internet através de batepapo, email ou celular através de mensagens de texto e batepapo) que podem ser desmanchados a qualquer momento e
muito facilmente, sendo que assim, sendo este contato
apenas virtual, as pessoas não sabem mais como manter um
relacionamento a longo prazo. E isso não acorre apenas nas
relações amorosas e vínculos familiares, mas também entre
os seres humanos de uma maneira geral.

Sobre o livro: Amor Líquido
 Se um estranho cumprimenta outro na rua, o outro além de

não responder o cumprimento, ainda sente-se estranho,
talvez ofendido ou até pensa, “que pessoa esquisita”. As
pessoas não se sentem à vontade na presença de um
estranho, quanto mais cumprimentando alguém que não
conhecem. Outro exemplo é o fato de quase ninguém ajudar
um mendigo ou um estranho na rua. As pessoas têm medo,
tanto por causa da violência, talvez sofrida por eles, quanto
pela repercussão dos meios de comunicação que cada vez
mais “apavoram” os seus usuários com notícias que
envolvem apenas as coisas ruins feitas pelos próprios seres
humanos. Então, como não ter medo?

Sobre o livro: Amor Líquido
 Os relacionamentos em geral, estão sendo tratados como

mercadorias. Se existe algum defeito, podem ser trocadas
por outras, mas não há garantia de que gostem do novo
produto ou que possam receber seu dinheiro de volta. Hoje
em dia os automóveis, computadores ou telefones celulares
em bom estado e em bom funcionamento são trocados como
um monte de lixo no momento em que aparecem versões
mais atualizadas. E assim acontece com os relacionamentos,
não gostou, pode trocar, assim ninguém sofre. Também
existem os relacionamentos de bolso, do tipo que pode-se
usar e dispor quando for necessário e depois tornar a guardar
para ser utilizado numa outra ocasião.

Sobre o livro: Amor Líquido
 A sociedade atual está criando uma nova ética do

relacionamento, os relacionamentos estão cada vez mais
fragilizados e desumanos. A confiança no próximo está cada
vez mais próxima de terminar definitivamente. Os seres
humanos estão sendo usados por eles mesmos.
 Ex: vaso de cristal, na primeira queda, quebra. As relações

terminam tão rápido quanto começam, as pessoas pensam
terminar com um problema cortando seus vínculos, mas o
que fazem mesmo é criar problemas em cima de problemas.

Sobre o livro: Amor Líquido
 A definição romântica do amor, está fora de moda. O amor

verdadeiro em sua definição romântica, foi rebaixado a diversos
conjuntos de experiências vividas pelas pessoas, nas quais referemse utilizando a palavra amor. Noites avulsas de sexo são chamadas
de “fazer amor”. Hoje é muito fácil de se dizer “eu te amo”, pois não
existe mais a responsabilidade de estar mesmo amando, a palavra
amor foi rotulada de uma forma, em que as pessoas nem sabem
direito o que sentem, não conseguem definir uma diferença entre
amor e paixão, por exemplo, e mesmo assim utilizam
incorretamente esta palavra, que perdeu sua importância.

 Como diz o autor, “Amar é querer “gerar e procriar”, e assim o

amante “busca e se ocupa em encontrar a coisa bela na qual possa
gerar”… não é ansiando por coisas prontas, completas e concluídas
que o amor encontra o seu significado, mas no estímulo a participar
da gênese dessas coisas. O amor é afim à transcendência…”

Sobre o livro: Amor Líquido
 Os seres humanos têm medo de sofrer e pensam que não

mantendo uma relação estável e duradoura, irão parar de
sofrer ou diminuir a dor, trocando de parceiros, amigos,
namorados, noivos, amantes, etc. O sofrimento e a solidão é
o principal problema para as pessoas. Os seres humanos
estão sendo ensinados a não se apegarem a nada, para não
se sentirem sozinhos. A nossa sociedade moderna, não pensa
mais na qualidade, mas sim na quantidade, quanto mais
relacionamentos eu tiver, melhor, quanto mais dinheiro tiver,
melhor. O consumismo é muito grande e as pessoas
compram não por desejo ou necessidade, mas por impulso e
isso ocorre também nas relações humanas.

Sobre o livro: Amor Líquido
 Outro problema que está na sociedade atual é a insegurança.

Para sentirem-se seguras, as pessoas preferem se
“encontrar” pela internet do que pessoalmente, assim,
quando quiserem, podem apagar o que haviam escrito, ou
simplesmente “deletar” (apagar) um contato e facilmente
dizer “adeus”. Para as pessoas de hoje sentirem-se seguras
precisam ter sempre uma mão amiga , o socorro na aflição, o
consolo na derrota e o aplauso na vitória e isso nem sempre
iria ocorrer caso tivessem as mesmas pessoas ao seu lado. No
momento em que o outro não lhe dá a segurança que tanto
precisa, logo o mesmo é esquecido e substituído.

Sobre o livro: Amor Líquido
 Pelo que pude compreender a modernidade liquida são os

avanços tecnológicos que influenciam muito o ser humano
em suas relações de um modo geral e o amor líquido
representa justamente esta fragilidade dos laços humanos, a
flexibilidade com que são substituídos. É um amor criado pela
sociedade atual (modernidade líquida) para tirar-lhes a
responsabilidade de relacionamentos sérios e duradouros, já
que nada permanece nesta sociedade, o amor não tem mais
o mesmo significado, foi alterado como algo flexível,
totalmente diferente do seu verdadeiro significado de
durabilidade e perenidade.

Para fechar com chave de ouro:
 Durante Sua vida na Terra, o Salvador mostrou grande amor e

compreensão por todas as pessoas. Ensinou pobres, ricos,
rejeitados e pecadores. Ensinounos a amar a todos e a
ajudar-nos mutuamente. Ele disse: “Um novo mandamento
vos dou: Que vos ameis uns aos outros; como eu vos amei a
vós, que também vós uns aos outros vos ameis”. (João 13:34)
Quando demonstramos amor pelas pessoas a quem
ensinamos, elas adquirem uma consciência maior de seu
valor eterno e ficam mais entusiasmadas para aprender e
mais receptivas ao Espírito.

