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RESUMO
Entrelaçando levantamento bibliográfico sobre relações amorosas na contemporaneidade e entrevistas
realizadas com velhos, histórias de amor do presente e passado são registradas e analisadas. O texto
reflete as reconfigurações sociais que convivem com os resquícios da configuração familiar tradicional
brasileira.
Essa analise é decorrente do projeto de mestrado “Memória de relacionamentos amorosos: velhice e
gênero” que está sendo desenvolvido atualmente no Mestrado em Estudos Culturais (EACH/USP) sob
a orientação da Prof.ª Dr.ª Valéria Barbosa de Magalhães. O método utilizado é a história oral,
especificamente, a modalidade da história de vida com orientação temática. Os entrevistados, com
mais de 60 anos, relatam as diferentes pressões sofridas numa sociedade dividida entre o
conservadorismo e o progressismo.
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ABSTRACT
Interlinking literature about romantic relationships in contemporary and interviews with elders, love
stories of the past and present are recorded and analyzed. The text reflects the social reconfigurations
that coexist with the remnants of Brazilian traditional family setting.
This analysis is the result of the master's project "Memory of romantic relationships: elders and
gender." that is currently being developed at the Masters in Cultural Studies (EACH / USP) under the
guidance of Prof. Dr. Valeria Barbosa de Magalhães. The method used is oral history, specifically, the
life history theme-oriented. Interviewees with more than 60 years, reports the different pressures on a
society torn between conservatism and progressivism.
Key-words: oral history; love; memory

Introdução
“Memória de relacionamentos amorosos: velhice e gênero” é um projeto de pesquisa
em andamento que tem por objetivo conhecer as memórias das relações amorosas de velhos,
verificando possíveis diferenças no entendimento e construção da memória em relação ao
amor, segundo variações de gênero, situação econômica e grau de escolaridade. O método
escolhido para é a história oral, mais especificamente, a modalidade da história de vida com
orientação temática.
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O projeto é uma maneira de recuperar e interpretar a história de cada entrevistado
relacionando-a com seu contexto histórico e social atual. Partindo do princípio que cada
pessoa carrega em si uma trajetória repleta de acontecimentos que merece ser compartilhada e
valorizada.
Tratando-se dos idosos, que Bosi (1994) denomina como “velhos”, é interessante
apontar que: “a conversa evocativa de um velho é sempre uma experiência profunda:
repassada de nostalgia, revolta, resignação pelo desfiguramento das paisagens caras, pela
desaparição de entes amados, é semelhante a uma obra de arte.” (BOSI,1994, p. 82)
Busca-se então permitir a emergência dessa “obra de arte”, dar vazão às histórias
amorosas dos entrevistados, partindo de suas experiências subjetivas. A ideia é valorizar uma
parcela da sociedade que por vezes perde sua função no grupo e cujas experiências acabam
sendo desvalorizadas também no âmbito de seus relacionamentos amorosos passados ou
presentes. (ALMEIDA; LOURENÇO, 2008)
A maneira como se dão os relacionamentos afetivos não é fixa, os comportamentos
mudam de geração em geração, de classe para classe, de religião para religião e assim por
diante, acompanhando a complexidade de culturas e identidades. Poder analisar o
comportamento amoroso em cada fase da vida daqueles que são velhos hoje é uma maneira de
buscar entender as mudanças dos comportamentos individuais e coletivos nessa esfera.
As transições do papel feminino na família e na sexualidade ocorridas desde os anos
1950 são tema recorrente tanto na bibliografia analisada como nas entrevistas. Tais mudanças
ocorridas não são claras e muito menos homogêneas na sociedade brasileira. Neves (2007)
exprime o teor opressor do amor romântico para as mulheres, ainda presente na
contemporaneidade:
O amor romântico, concebido durante décadas como o elixir para a
consagração dos afectos entre os sexos, fundamentou (e fundamenta ainda) a
reprodução de relações de poder estatutariamente desiguais entre os homens
e as mulheres, cujas repercussões se fizeram (e se fazem) sentir na
organização da vida social. (NEVES, 2007, p. 620)

Portanto, como aponta Bozon (2003):
O lado prático da “revolução sexual” deve ser questionado. As modificações
das condições de existência das mulheres nas últimas décadas, em particular
o considerável desenvolvimento de uma contracepção eficaz e controlada
por elas, a elevação maciça de seu nível de instrução e a progressiva
generalização do trabalho assalariado entre as mulheres de 25 a 49 anos,
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aumentaram fortemente sua autonomia social em relação aos homens, mas
nada garante que o estilo das relações entre os sexos, tal como se exprime,
por exemplo, no intercâmbio sexual, tenha sofrido uma revolução. (BOZON,
2003, p. 134)

Para a primeira fase do projeto1, foram realizadas dez entrevistas com homens e
mulheres com mais de 60 anos, residentes da cidade de São Paulo. Esse artigo pretende
apresentar um breve levantamento bibliográfico sobre relacionamentos amorosos no século
XX a partir dos relatos dos entrevistados.
Considera-se, no decorrer do texto, que as interpretações do amor dependem do seu
período histórico e do seu contexto sociocultural. Segundo Neves (2007),
o amor não pode deixar de ser entendido no quadro das suas significações
históricas e culturais, sabendo nós que aquilo que é percebido como uma
manifestação de intimidade ou de amor pode variar em função do espaço e
do tempo onde tal fenómeno está situado. Nesse sentido, para além de ser
um conceito multidimensional, o amor é também um produto social e
discursivo. (NEVES, 2007, p. 612)

Primeira metade do século XX
Segundo Del Priore (2006), desde o início do século XX, ocorrem grandes mudanças
na sociedade brasileira, uma intensa transformação econômica e social. Os modelos impostos
no século anterior começam a se dissolver, as mulheres ganham novos espaços na sociedade e
os casamentos ganham novas configurações. Lobato (2012) pontua que nesse momento, na
cultura ocidental, acredita-se que a paixão amorosa possa ser domesticada e posta a serviço da
ordem social. Ou seja, o sentimento que nasce involuntariamente se adequa ao contexto social
que valoriza a relação amorosa estável e profunda.
Segundo Lins (2013), após a Revolução Industrial, ocorrem rápidas mudanças que
geram insegurança. A ideia de que é necessário viver com alguém escolhido para amar e que
o sentimento deve ser recíproco, atinge todas as classes sociais. “O amor torna-se alicerce do
casal. O casamento de conveniência começa a tornar-se coisa do passado.” (LINS, 2013, p.
186)

1

Trabalho de Conclusão de Curso “Memória de relacionamentos amorosos: velhice e gênero”, novembro/2013.
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O processo multisecular da entrada do afeto nas relações conjugais/
familiares fez surgir, por exemplo, o ideal e a prática do casamento por
amor, que se tornaram dominantes no século XX: o casamento por amor
implica, de um lado, que o casamento não depende mais das negociações
entre famílias, mas da escolha pessoal dos cônjuges, e, de outro, que a única
razão da escolha é o sentimento amoroso. (BOZON, 2003, p. 133)

Nesse momento, o amor aparece como fator essencial para uma vida feliz. Nunca se
pensou, nem se falou tanto em amor. “As pessoas estão convencidas de que, se não
conhecerem o amor, sua vida será desperdiçada.” (LINS, 2013, p. 185)
A partir dos anos 1930, ocorre uma revolução científico-tecnológica que influencia
fortemente o cotidiano, a maneira de ver o mundo e as relações humanas. A indústria cultural
se desenvolve criando novos espaços de convivência. Iniciam-se processos, nos quais o
número de filhos por família diminui, consagra-se o casamento civil, a liberdade de culto e o
casamento romântico.
O amor ocidental procura, então, “combinar satisfação sexual, amizade com afeto e as
funções procriadoras numa única forma de relação” (LINS, 2013, p. 195). Essa idealização do
amor romântico como o princípio para a verdadeira satisfação humana perdura por todo o
século XX e é o principal tema para diversos meios na indústria cultural, na qual os olhos nos
olhos, os beijos longos e as declarações apaixonadas se disseminam.
Naturalmente, há intensas mudanças também na beleza e na moda, no início do século
XX. Os exercícios físicos tornam-se populares, inclusive para as mulheres, saúde e beleza
começam a se correlacionar, inicia-se a moda da mulher magra. Configura-se, então, uma
nova valorização do corpo, “as mulheres abandonavam a couraça vestimentar que as tinha
simbolicamente protegido do desejo masculino, no século anterior” (DEL PRIORE, 2006, p.
243). A nova moda, de cabelos curtos, seios pequenos e pernas finas é criticada por muitos
como negação da feminilidade e consequentemente, da maternidade.
Nesse período, o divórcio ou qualquer ameaça contra a instituição do casamento são
criticados. A mulher continuava dependente e submissa ao homem e por isso, o divórcio era
visto como a pior chaga da sociedade 2. Se por acaso, a mulher tentava se libertar dos laços
matrimoniais era malvista por toda a sociedade, o mesmo acontecia com o homem. (DEL
PRIORE, 2006).

2

No Brasil, a lei do divórcio foi instituída em junho de 1977. E apenas em junho de 2010 a necessidade da

separação judicial antes do divórcio foi extinta.
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Em uma das entrevistas, José3 descreveu a discrepância entre o tratamento de homens
e mulheres separados, citando o machismo, que considera típico da sociedade daquela época.
“Naquele tempo lá, uma moça separada era até discriminada. Era
discriminada, separou... Então, às vezes eram discriminadas. O rapaz não.
Com aquele machismo todo da sociedade, né? O rapaz podia, era livre para
fazer o que queria. Naquele tempo lá, não era cobrado nada dele. Então, era
errado isso aí. Porque os dois têm que ser iguais, né? Mas naquele tempo
não, naquele tempo a vítima era só a mulher. [...] Falavam mal dela,
procuravam se afastar dela, achavam que ela não prestava.” (José)

Outra entrevistada do projeto, a Neusa, expôs a discussão que teve com a sua mãe
quando pensava em se separar do marido. A vergonha em ter uma filha separada era algo
inaceitável para ela.
“Quando eu falei para [minha mãe] que eu não estava feliz [no casamento],
ela falou: “Você não vai me matar de vergonha. Eu não quero...” Porque eu
era filha única, né? “Eu não quero ter uma filha separada, para mim isso
seria a morte.” Porque meus parentes não iam aceitar.”(Neusa)

É interessante notar que a opinião da mãe era tão importante para ela, que Neusa só se
sentiu livre para separar-se do seu marido, após o seu falecimento.
Nos anos 1940 e 1950, não havia felicidade possível fora do casamento e da
construção da família, o amor conjugal baseava-se na procriação. ”As mulheres eram, então,
persuadidas de que não casar era um insucesso.” (DEL PRIORE, 2006, p.254) A esse
respeito, a entrevistada Cizira 4, de 90 anos, lembrou a imposição do casamento para as jovens:
“Quantas se casaram não porque gostava, medo porque... Chegou 20 anos,
não casou, era titia. Chamavam de titia. Então, era o medo de ser chamada de
3

Entrevista realizada para o projeto “Memória de relacionamentos amorosos: velhice e gênero” (TCC), no dia 11

de setembro de 2013.
4

Entrevista realizada para o projeto “Memória de relacionamentos amorosos: velhice e gênero” (TCC), no dia 12

de agosto de 2013.
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titia. Acabavam casando, às vezes, até sem gostar, né?“ (Cizira)

A moral tradicional continuava a impor a repressão sexual para as mulheres. “A
palavra sexo não era nunca pronunciada e saber alguma coisa ou ter conhecimento sobre a
matéria, fazia com que elas se sentissem culpadas.” (DEL PRIORE, 2006, p.256) Cizira ainda
aponta a necessidade da castidade e pureza para conseguir um marido, durante sua juventude,
no início do século XX.
“A moça que namorava bastante era difícil ela arrumar casamento.” (Cizira)

Após a Primeira Guerra Mundial, o mundo precisou ser reinventado e com ele, o
romantismo ganhou força, juntamente à crítica ao casamento no modelo patriarcal. Já que “a
família restringia-se e acabava por, de certa forma, fechar-se em torno de si mesma à medida
que perdia seu significado econômico e patrimonial no âmbito consumista aberto pelo novo
capitalismo.” (RUDIGER, 2012, p. 152)
As “uniões livres”, o divórcio e o amor livre são conceitos que começam a ser
defendidos por anarquistas e artistas feministas, a partir dos anos 1930. As novas
configurações no mundo do trabalho que necessitavam da força feminina param se
desenvolver entraram em conflito com o machismo arraigado.
Com a crescente incorporação das mulheres ao mercado de trabalho e à
esfera pública, [...] a questão do trabalho feminino era motivo de discussão
com outros temas que envolviam as mulheres: virgindade, casamento e
prostituição. (DEL PRIORE, 2006, p.267)

Apesar da mão de obra feminina ter ganhado importância no mundo do trabalho no
início do século XX, essa ocupação deveria ser temporária, até que a mulher assumisse seu
verdadeiro papel na sociedade: a dona do lar. Por esse motivo, era comum que as mulheres
parassem de trabalhar para cuidar da casa e dos filhos, seja por exigência do marido, do pai,
por vontade própria ou falta de opção, como dito pelos entrevistados do projeto. Segundo
Alzira e Neusa, era corriqueiro que as mulheres ficassem encarregadas do lar, enquanto os
maridos trabalhavam.
“É a independência da mulher, a mulher antigamente era difícil trabalhar
fora, né? Hoje você vê mulheres são formadas, trabalham...” (Alzira)
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“Antigamente, as mulheres não saiam para trabalhar porque os maridos não
deixavam.” (Neusa)

O marido de Cizira considerou que ela deveria parar de trabalhar logo após o
casamento para cuidar dos filhos e da casa.
“Eu trabalhava quando eu era solteira, ele não deixou eu voltar a trabalhar.
[...]Então, meu marido falou assim: “Você pode trabalhar até o dia do
casamento, contanto que na hora no casamento você esteja lá na igreja. Você
pode ir, mas depois não porque a gente não vai ter a nossa família? Nossos
filhos? Nossas mães já fizeram a parte delas, agora...”(Cizira)

José relatou que sua esposa não pôde voltar a trabalhar, devido ao cuidado com os
filhos e que ele teve que se esforçar para sustentar a família, na época:
“Depois que veio o primeiro [filho], não deu para ela [esposa] trabalhar.
Então, eu tive que correr bastante, às vezes trabalhar em dois, três
empregos.” (José)

Aparecida contou que teve que “apelar”, depois de ficar viúva, ou seja, ir trabalhar. O
termo usado pela entrevistada reflete um sentimento geral da época, no qual, uma mulher
casada que trabalhasse demonstrava extrema necessidade financeira.
“Mas eu trabalhava, fui manicure 26 anos e eu trabalhava nas residências.
Foi assim que depois e meu marido faleceu, que ele faleceu em 75 com 48
anos, eu tive que apelar, trabalhar... E olha lá! A pensão não deu...não dava,
né? Eu tinha 3 filhos.” (Aparecida A.)

As próprias empresas não aceitavam mulheres grávidas, ou recém-casadas, como
apontado pelas entrevistadas:
“Eu engravidei de novembro para dezembro. Eu trabalhava na Ford, então, aí
eu precisei sair, né? Porque eles não aceitavam. A Ford não aceitava mulher
grávida.”(Alzira)
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Depois de ter a primeira filha, Martha 5 ainda procurava emprego como solteira, pois
sabia que as empresas não aceitariam uma mulher recém-casada, com filha pequena.
“E naquela época, a firma que eu trabalhava, a Cia Brasileira de Caldeiras e
Equipamentos Pesados, era uma firma japonesa. Casava, eles mandavam
embora, eles nem esperavam, né? [...]Quando eu tinha a Carla, eu trabalhava
como solteira porque eles não pegavam...” (Martha)

Entre os anos 1930 e 1950, a urbanização e industrialização intensificaram o processo
de mudanças nas relações humanas, iniciou-se a democratização das relações afetivas. A
moral sexual tornou-se menos rigorosa, o amor e o prazer passaram a ser associados, apesar
das objeções da Igreja Católica:
As mulheres da primeira metade do século XX, menos submissas que as do século
anterior, pretendem conquistar não só a igualdade legal, mas também ter o mesmo nível de
instrução do homem. Elas não desejam mais ser relegadas ao espaço privado do lar nem ser
dependentes do marido. (LINS, 2013, p. 197)
Nesse processo de mudança de valores e de luta por mais igualdade entre gêneros, a
mulher viveu um conflito de papéis na sociedade. “Por um lado há o desejo de fazer uso dos
seus direitos tão duramente conquistados, desenvolvendo-se tanto quanto o homem, mas por
outro lado ela deseja ser protegida pelo homem e dependente dele.” (LINS, 2013, p. 197)
Vivendo em uma sociedade patriarcal, na qual o poder é evidentemente masculino e agora se
divide entre o papel de esposa e mãe dedicada e mulher moderna.
A produção cultural mudou drasticamente, nos anos 1960, expandindo seu alcance a
diferentes camadas da sociedade, de diferentes formas. O carro, o cinema, os clubes e as
viagens construíram um espaço de intensa convivência entre jovens, onde o flerte acontecia.
Os namoros continuavam cheios de regras: o rapaz deveria buscar e levar a moça em casa;
tinham um horário determinado para voltar do encontro; o homem sempre pagava a conta;
beijos deviam ser evitados e etc. Ou seja, a moça devia “se dar ao respeito”, seguir a conduta
para tornar-se uma “mulher para casar” e não uma “mulher para se divertir”. Cizira, que
5

Entrevista realizada para o projeto “Memória de relacionamentos amorosos: velhice e gênero” (TCC), no dia 03

de setembro de 2013.
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passou pela adolescência entre os anos 1930 e 1940, menciona essas regras de conduta típicas
da época.
“Sempre tinha aquele moço mais atirado que ele gostava de ter bastante
namorada. Mas quando ele ia partia para querer arrumar uma para casar, ele
ia pegar uma daquelas que nunca tinha namorado. Ele não casava com a...
Era assim. E a mesma coisa então, a moça que namorava bastante era difícil
ela arrumar casamento. Porque assim, o rapaz, quando ele queria casar, ele
pegava aquelas mais sérinhas.” (Cizira)

É importante enfatizar que tais mudanças sociais ocorreram de diferentes formas e
velocidades em cada sociedade. Na Europa e nos Estados Unidos, os movimentos feministas
ganharam força mais rapidamente. No Brasil e na América Latina o processo tendia a ser um
pouco mais lento, principalmente em locais de tradição fortemente cristã. Nas cidades grandes
em intenso processo de industrialização houve uma maior expansão de tais mudanças, já nas
regiões rurais, os costumes mudaram lentamente. Desse modo, é importante analisar esses
movimentos como extremamente heterogêneos, tendo sido influenciados por diversos fatores
internos e externos.

Segunda metade do século XX
O período posterior à Segunda Guerra Mundial foi caracterizado por uma retomada da
opressão feminina. Na mídia ocidental, as figuras femininas delimitavam cada vez mais as
diferenças entre homens e mulheres. As populares propagandas dos anos 1950 incentivavam
as mulheres a ficarem em casa, a serem submissas e seguirem uma “forma feminina de vida”.
A adequação ao ideal da mulher de prendas domésticas, responsável pela
harmonia do lar, que exerce um “poder nos bastidores”, reforça a situação de
hegemonia masculina na distribuição desigual de poderes entre homens e
mulheres na sociedade. Este ideal atribui à mãe de família capacidades de
heroína para abnegação, sacrifícios virtuosos em função do marido e dos
filhos, além de desfavorecer a participação feminina no mundo do trabalho.
(LINS, 2013, p. 242)

Ainda, segundo a mesma autora, a mulher casada que trabalha fora só é aceita quando
há necessidade financeira. Porém, neste caso, considera-se que o marido não é homem o
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suficiente para sustentar sozinho toda a sua família. O papel de provedor era única e
exclusivamente do homem e aqueles que não conseguissem cumprir com tal cargo, não
tinham função na sociedade. O que suscita uma luta de poderes dentro de casa, já que o
homem sente sua masculinidade abalada.
De acordo com Cevasco (2003), a partir dos anos 1960, ocorre uma grande mudança
de paradigmas; as novas relações de gênero e etnias e a modernização como um todo geram
uma crise geral na sociedade. Nesse momento, emerge a chamada revolução sexual, com a
pílula anticoncepcional permitindo que os jovens pudessem experimentar-se sexualmente. O
rock’and’roll e os preceitos da vida hippie inspiravam uma geração que buscava sexo livre,
drogas, paz e amor, ou seja, rebelava-se contra os valores da geração passada. Algumas
barreiras começaram, então, a se desfazer. “Nas capitais e nos meios estudantis, os jovens vão
escapando das malhas apertadas das redes familiares.” (DEL PRIORE, 2006, p.301) O
aumento no número de boates e clubes noturnos incentiva moças e rapazes a um flerte mais
solto, os corpos ficam mais soltos com a música. “A moral sexual flexibilizava-se e casais não
casados eram cada vez mais aceitos, já podendo circular socialmente.” (DEL PRIORE, 2006,
p.301) Oscilando entre as possíveis descobertas sexuais e a educação tradicional que haviam
recebido, os entrevistados contam como passaram por essa fase de transição histórica.
“Não era assim que nem é hoje em dia, as meninas ficam e já ficam. Não,
naquela época não. Você namorava, muitas casavam virgens. Era bem
difícil. Não tinha esse negócio de... Não tinha motel, drive-in. Eu nunca fui
num drive-in, né? Que a gente mais ficava junto era aqui na casa dele, que
morava aqui, né? Que a mãe dele ia dormir e deixava a gente, não estava
nem aí, né?” (Martha)

Em entrevista ao projeto “Memória de relacionamentos amorosos: velhice e gênero”
(TCC), Claudino contou que, mesmo nos namoros dentro de casa, com a vigilância do pai da
moça, era possível certo contato físico.
“Era gostoso porque assim, o pai ia pegar um copo d’água e passava a mão,
punha a mão no meio das pernas. Era uma delícia!” (Claudino)

Os entrevistados do projeto comentaram também sobre a falta de informações sobre
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sexo e o contexto sexual anterior à AIDS:
“Naquela época a camisinha não era assim tão divulgada. Era uma coisa
assim muito... Era bem pouco divulgada. Não tinha a AIDS ainda, tinha as
doenças sexualmente transmissíveis, mas não tinha a AIDS. Então, não tinha
aquele cuidado.” (Martha)
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Segundo Claudino, mesmo ao frequentar prostíbulos, os rapazes não usavam
preservativos. A disseminação de Doenças Sexualmente Transmissíveis era comum, mas não
havia tanta preocupação devido à menor gravidade dessas doenças.
“Não tinha, era assim, era uma coisa que não acontecia, você ia para a zona,
mas não tinha coisa de camisinha. Nunca ninguém usou camisinha, mesmo
na zona.”(Claudino)

Segundo Del Priore (2006), no período após 1960, configura-se o amor como base do
casamento e o sexo como parte integrante do amor. A sexualidade começa a ser discutida,
apesar de ser assunto evitado pelas famílias. As mulheres ganham novo espaço nas relações
amorosas, nas quais podem buscar prazer e começavam a desobedecer às regras sociais e
familiares impostas. Essas mudanças nos padrões de casamento e de família em segmentos de
classe média urbana são, em grande medida, produto da transformação da situação das
mulheres que, ao desafiarem o seu velho lugar no interior do espaço privado, permitiram
novos quadros de flexibilidade e pluralidade. (ABOIM, 2009)
A separação torna-se uma opção para os casais que não se amam mais e se inicia um
processo de aceitação pela sociedade. Porém, a antiga estrutura da mulher que pertence ao lar
e o homem que pertence à vida pública continua forte. “As revistas femininas continuam a
investir na figura da mãe, da dona de casa.” (DEL PRIORE, 2006, p.308)
Em alguns grupos, passa-se a admitir o casamento como um ambiente de diálogos. A
mulher se divide entre a vida familiar e o trabalho. A infidelidade masculina é menos tolerada
e os filhos são o centro do âmbito familiar. A pílula anticoncepcional e o preservativo,
principalmente depois do evento da AIDS nos anos 1980, mantém a família pequena e
permitem a liberdade sexual.
Em toda a história do amor, o casamento e a sexualidade estiveram sobre controle;
MEMÓRIA DE RELACIONAMENTOS AMOROSOS: ENTRE O PROGRESSISMO E O CONSERVADORISMO - JOSÉ, Maria Carolina
de Andrade

Salvador BA: UCSal, 8 a 10 de Outubro de 2014,
ISSN 2316-266X, n.3, v. 5, p. 222-234

controle da Igreja, da família da comunidade. Só o sentimento apesar de todos os
constrangimentos, continuava livre. Podia-se obrigar indivíduos a viver com alguém, a deitar
com alguém, mas não a amar alguém. (DEL PRIORE, 2006, p.312)
Considerando os últimos 20 anos (desde 1990), há uma suposta “sexualidade
obrigatória”, na qual todos desejam se experimentar. O sexo é assunto constante nas mídias
sociais e nas rodas de conversas. “O casamento fundado sobre o amor, não é mais obrigatório
e ele escapa às estratégias religiosas ou familiares; o divórcio não é mais vergonhoso e os
cônjuges têm o mesmo tratamento perante a lei.” (DEL PRIORE, 2006, p.312)
O divórcio se torna uma possibilidade 6, configurando o casamento, e mesmo o amor,
como algo transitório e perecível, porém, aponta também o crescimento da valorização do
bem-estar individual. Alteram-se, então, as configurações dos relacionamentos amorosos e
cada casal busca novas maneiras de construir sua união (ABOIM, 2009).
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