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RESUMO

Uma nova configuração se instalou no modo como as pessoas se relacionam e a separação conjugal tem aumentado na contemporaneidade em virtude de mudanças

socioculturais como: emancipação feminina conquistada, diminuição da influência da religião nas relações conjugais, aumento da expectativa de vida, diminuição da taxa de

natalidade e barateamento do processo de divórcio. Assim, o presente trabalho tem por objetivo discutir os processos atuais que influenciam nas dissoluções das relações

amorosas e compreender como os indivíduos envolvidos lidam com essa vivência. A pesquisa foi realizada através de levantamento e revisão bibliográficos de referencial teórico

sobre as relações amorosas e separação conjugal no contexto contemporâneo, sendo norteada pelas concepções de Bauman sobre a Modernidade Líquida e o Amor Líquido.

Considerando a importância de se entender o funcionamento das relações amorosas na atualidade, tal discussão destaca-se por buscar contextualizar os atravessamentos desse

tempo nas formas de enlace e desenlace conjugais. Individualismo, ambivalência, instantaneidade, intolerância, fragmentação e consumismo são características desse contexto,

afetando os padrões relacionais das pessoas e certamente influenciando nas formas de se vivenciar os processos de separação conjugal. Constata-se que não há mais o mesmo

investimento na relação conjugal duradoura e que a possibilidade de dissolução se caracteriza como uma saída para se evitar os sofrimentos e desconfortos advindos do

relacionamento. Evidencia-se que a relação amorosa e seus desfechos são marcados por inúmeras contradições: a idealização das relações é aumentada e o individualismo

também; o divórcio é amplamente aceito bem como a pressão para ser feliz durante o relacionamento e após seu fim; as distâncias físicas são apagadas com as inovações

tecnológicas e aumenta-se o distanciamento emocional; a realização e prazer advindos da relação sexual são almejados em padrões humanamente inatingíveis. 
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