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RESUMO

O presente trabalho é fruto do projeto de pesquisa “Novas Formas de lidar com o Processo de Separação Conjugal na Modernidade Líquida”, na busca por compreender as

formas de enlace e desenlace amorosos na contemporaneidade. Há séculos a sociedade vê na monogamia um modelo para se relacionar, no qual o ideal de fidelidade se apóia

numa estrutura onde cabem apenas dois indivíduos, não sendo possível o compartilhamento desse projeto monogâmico com terceiros, caracterizado como traição. Segundo

Bauman (2005) no mundo moderno as relações transformam-se na medida em que os parâmetros de categorização dissolvem-se e os modelos heteronormativos não satisfazem

os anseios de uma sociedade transitória. O poliamor apresenta-se como uma forma democrática de vivenciar o amor em múltiplas relações afetivas ao mesmo tempo, trazendo

em seus ideais o respeito à diversidade, liberdade e igualdade entre os envolvidos, afirmando a valorização dos sentimentos na construção da relação conjugal. A pesquisa foi

desenvolvida através de levantamento bibliográfico, conceitual e teórico, correlacionando as obras de Bauman sobre a Modernidade Líquida e o Amor Líquido, com outros

pesquisadores brasileiros. Observa-se a partir dos estudos realizados que o mundo líquido altera de forma estrutural uma escala de valores morais, éticos, sociais e culturais.

Assim o poliamor se estabelece como uma opção contemporânea de relacionamento afetivo-sexual entre as pessoas, de forma livre, desprendida e momentânea, nos mesmos

moldes de funcionamento do capital, do mercado e demandas atuais. Seguindo o conceito de Modernidade Líquida, outros autores também discutem os padrões relacionais

contemporâneos, como Bozon (2002) que afirma que a sociedade atual impulsiona os indivíduos a estabelecerem suas “regras” morais próprias e Féres-Carneiro (2008) que

reforça que o ideal moderno de relação conjugal busca mais a autonomia e a satisfação de cada cônjuge do que os laços de dependência entre eles.
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