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RESUMO

Este artigo objetivou refletir sobre como a Modernidade Líquida com suas características atravessam as vivências da Conjugalidade, buscando compreender o fenômeno da

infidelidade nesse cenário contemporâneo. Dentro deste tema, busca-se trabalhar alguns conceitos pertinentes para a compreensão deste fenômeno, tais como a Ambivalência, a

Conjugalidade e o Consumismo, conceitos estes que compõe o Amor Líquido na atualidade. Frente às mudanças na contemporaneidade decorrentes da liquefação dos

paradigmas anteriores e consequentemente a reconfiguração da sociedade ocidental, se faz necessário nova reflexão sobre como o fenômeno da infidelidade é tratado

atualmente, visto que os conceitos se relativizaram. Assim, o estudo norteia-se pelas obras “Amor Líquido” e “Modernidade Líquida”, de Zygmunt Bauman e de um referencial

teórico em diversos bancos de dados de instituições de ensino, destacando-se os autores da psicologia, sociologia e antropologia para a compreensão do assunto. O artigo visou

compreender como os aspectos do Amor Líquido na atualidade, tais como valorização da qualidade da relação, sexualidade desvinculada da procriação, afetividade e intimidade,

influenciam no fenômeno da infidelidade conjugal. Nesse cenário, percebe-se que o indivíduo está menos tolerante ao que não o satisfaça. Constatou-se que com a autonomia do

indivíduo derivada das conquistas sociais, exacerbadas pelo individualismo, consumismo, ambivalência, intolerância, fragmentação e instantaneidade, os valores éticos e morais

sofreram modificações. Infere-se que a infidelidade na atualidade é marcada pela Ambivalência, havendo por um lado a hipervalorizarão do relacionamento conjugal e por outro a

fragilização dos laços afetivos. Também constatou-se que a infidelidade conjugal é marcada pela relativização, isto é, se para alguns é um ponto inegociável na conjugalidade,

resultando no término do relacionamento, por outro lado pode ser a ressignificação do mesmo.
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