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Epígrafe 

 

Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como 

o metal que soa ou como o sino que tine. 

E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, 

e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse 

amor, nada seria. 

E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que 

entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me 

aproveitaria. 

O amor é sofredor, é benigno; o amor não é invejoso; o amor não trata com 

leviandade, não se ensoberbece. 

Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita 

mal; 

Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade; 

Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 

O amor nunca falha; mas havendo profecias, serão aniquiladas; havendo línguas, 

cessarão; havendo ciência, desaparecerá; 

Porque, em parte, conhecemos, e em parte profetizamos; 

Mas, quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. 

Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como 

menino, mas, logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. 

Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face; agora 

conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. 

Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o 

amor. 
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“ A construção de um relacionamento na perspectiva do poliamor” 

 

 

Resumo 

 

 

 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa com delineamento de estudo de caso sobre  

o poliamor. O poliamor surgiu na década de 90 como uma nova modalidade de 

relacionamento amoroso, uma representação paradigmática do amor contemporâneo. 

Sem ligação com uma identidade sexual particular, como uma modalidade específica da 

não-monogamia, sendo uma orientação de relacionamento na qual se acredita ser possível 

e aceitável amar muitas pessoas e manter múltiplos relacionamentos íntimos. Este arranjo 

familiar já está presente em muitos países e no Brasil o último levantamento em um grupo 

de uma mídia social indicava 17.487membros interessados no tema. O instrumento 

utilizado foi a entrevista semi-estruturada e as narrativas obtidas classificadas em três 

categorias: Vivenciando o cotidiano,Vivenciando o social, e  Construindo as relações 

de genêro no poliamor. Os resultados mostraram algumas similaridades com os outros 

arranjos familiares mais convencionais, como: divisão de tarefas, ciúme, hierarquia, 

questões de genêro, entre outras. A conjugalidade e a sexualidade são peculiares da 

família pesquisada e seguem critéros estabelecidos nos arranjos poliamorosos. Sugerimos 

mais estudos sobre famílias poliamorosas na nossa realidade.   

 

Palavras-chave: família, poliamor, arranjos familiares. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

“The construction of a relationship in the perspective of polyamory” 

 

 

Abstract 

 

 

This is a qualitative research with a case study designed on polyamory. Polyamory 

emerged in the 1990s as a new mode of loving relationship, a paradigmatic representation 

of contemporary love. Unrelated to a particular sexual identity, as a specific modality of 

non-monogamy, being a relationship orientation in which is believed the possibility and 

acceptance to love many people, maintaining multiple intimate relationships. This family 

arrangement is already present in many countries and in Brazil the latest survey in a social 

media group indicated 17,487 members interested in the topic. The instrument used was 

the semi-structured interview and narratives obtained, classified in three categories: 

Experiencing the quotidian, Experiencing the social, and Constructing gender 

relationships in the polyamory. The results showed some similarities with other 

conventional family arrangements such as: division of tasks, jealousy, hierarchy, gender 

issues and others. Conjugality and sexuality are peculiar to the researched family and 

follow established criteria in polyamorous arrangements. We suggest further studies on 

polyamorous families in our reality. 

Keywords: family, polyamory, family arrangements. 
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Introdução 

 

No trabalho em uma equipe multidisciplinar no atendimento a pacientes assistidos por 

um grupo que tem foco na sexualidade, deparamo-nos com questões referentes às novas 

configurações conjugais contemporâneas. A partir de então passamos a nos questionar 

sobre a forma como se desenham e se estruturam os relacionamentos atuais, 

principalmente os baseados no poliamor.  

Com o despertar do interesse sobre o tema, defrontamo-nos com a pouca quantidade 

de publicações e inúmeros questionamentos. Acreditamos, portanto, que ao pesquisarmos 

e nos aprofundarmos nessa ainda pouco conhecida modalidade de relacionamento 

auxiliaremos terapeutas sexuais e familiares a trabalharem com questões que passaram a 

fazer parte do cenário dos relacionamentos na atualidade.  

Com as modificações nas dinâmicas dos relacionamentos e inseridos no atual mundo 

globalizado que vivemos atualmente, faz-se necessário o conhecimento e o contato com 

as novas demandas sociais no que se refere à compreensão e ao delineamento do 

poliamor.  

O poliamor surgiu na década de 90 como uma nova modalidade de relacionamento 

amoroso, uma representação paradigmática do amor contemporâneo. Sem ligação com 

uma identidade sexual particular (KLESSE, 2006), esta modalidade específica da não-

monogamia é uma orientação de relacionamento na qual se acredita ser possível e 

aceitável amar muitas pessoas e manter múltiplos relacionamentos íntimos (BARKER, 

2005), se houver honestidade quanto a eles e se não for pensada, necessariamente, em 

termos de relacionamentos sexuais (KLESSE, 2006; BARKER, 2005; ANAPOL, 1997).  

Haritaworn et al. (2006, p. 518) definem como a suposição de que é possível, válido 

e valioso manter relações íntimas, sexuais e/ou amorosas com mais de uma pessoa. 

Ritchie & Barker (2006, p. 584) apontam o poliamor como uma “narrativa sexual 

emergente”, que confronta a mononormatividade associada à heteronormatividade 

vigente. De acordo com Meg Barker (2005, p. 76), a maior parte das definições correntes 

“incluem a noção de que é possível manter múltiplas relações amorosas e desejável ser 

aberto e honesto dentro destas relações”.  
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Às vezes ele não aparece como uma forma distinta da não-monogamia, mas como 

algo totalmente diferente dela. Em alguns casos, a concepção de um poliamoroso pode 

envolver, por exemplo, dar o devido valor a cada pessoa e investir em um número limitado 

e simultâneo de longos relacionamentos com maior envolvimento emocional, mas não 

como ambição em ter muitos parceiros sexuais. Muitos até chegam a ter menos parceiros 

sexuais do que pessoas que dizem praticar a monogamia. Esta valorização da 

possibilidade de se manter relacionamentos intensamente íntimos demanda que se acorde 

explicitamente sobre não-exclusividade; abrindo, assim, a possibilidade de se realizar 

todos os diferentes potenciais de um relacionamento (KLESSE, 2006).  

Para Barker (2005), o discurso do poliamor surge tanto como diferente quanto como 

ameaçador para a monogamia. O discurso da diferença reflete a dificuldade que o 

poliamor tem para ser aceito pela monogamia e constrói, justamente, o que esse arranjo 

difere como potencialmente melhor ou mais realista que a monogamia.  

Para os poliamorosos, o poliamor é um modo melhor e mais honesto de se relacionar 

do que a monogamia, já que muitos indivíduos sentem-se atraídos por mais de uma 

pessoa, e que isso faz os monogâmicos sentirem-se ameaçados. Já o discurso da 

“similaridade” age como um dispositivo normatizador, que serve para a aceitação das 

pessoas poliamorosas como “um outro qualquer”. Os discursos do “diferente” e do 

“igual” funcionam como forma de se apresentarem como melhores ou mais realistas dos 

que os monogâmicos, por um lado, e como normais e aceitáveis, por outro (BARKER, 

2005).  

Os arranjos poliamorosos incluem as pessoas que têm um ou dois parceiros 

"primários" (relacionamento principal, estável) e outros "secundários" (que se somam a 

um relacionamento já existente anteriormente), tríades (em que três pessoas estão 

envolvidas com o outro), e quartetos (por exemplo, dois casais encontram-se envolvidos 

um com o outro). Algumas pessoas poliamorosas vivem juntos em famílias ou tribos, 

alguns têm "polifidelidade" dentro de seu grupo e outros são "abertos".  

Poliamor poderia ser visto como parte da transformação mais ampla de intimidade e 

as relações na sociedade pós-moderna, como proposto por Giddens (1992). Parece ser 

uma extensão do movimento geral nas relações amorosas sendo baseada na igualdade em 

termos de escolha, desejo, confiança e compatibilidade e não em tradição. No entanto, 

também é relativamente uma nova "história sexual" (PLUMMER, 1995) que está 
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tentando estabelecer-se em um clima social que ainda é hostil a transgressões de binários 

sexuais e de gênero e que se vale as "regras" da monogamia.  

Alguns autores têm sugerido que o poliamor pode ser uma forma amplamente 

feminista de conduzir relacionamentos, capacitar as mulheres a se afastar do regime 

opressivo da monogamia heterossexual obrigatória (ROBINSON, 1997; JACKSON e 

SCOTT, 2004). Há argumentos construcionistas sobre as formas como a dinâmica de 

poder de gênero na monogamia operam para restringir o desenvolvimento da 

independência da identidade das mulheres, por meio das construções sociais do amor 

romântico e ciúme, que garantem que as mulheres heterossexuais sejam emocionalmente 

e financeiramente dependentes dos homens (ROBINSON, 1997).  

Cientistas sociais e psicólogos têm dado pouca atenção para a não monogamia dentro 

das culturas ocidentais contemporâneas, apesar das óbvias implicações de tais orientações 

para uma perspectiva construtivista sobre relacionamentos. A falta de investigação nesta 

área é evidenciada pelas dificuldades quando um grupo de acadêmicos tentou montar uma 

edição especial da revista Sexualidades sobre o tema (C. Klesse, comunicação pessoal, 

15 de maio de 2003). Poliamor, em particular, apresenta um espaço fascinante para 

explorar construções dominantes de relacionamentos e as formas como estes podem ser 

impugnados, uma vez que envolve uma recusa aberta em conformidade com os ideais de 

padrão de monogamia e fidelidade.  

Nesse contexto, nosso objetivo geral nesse trabalho foi compreender a dinâmica de 

um relacionamento na perspectiva do poliamor.   

Para tal fim, os objetivos específicos se voltaram para compreender o significado 

da(s):  

 Vivência familiar;  

 Vivência com o exterior;  

 Questões de gênero.   

       Para entendermos essa dinâmica foi necessário conhecermos uma família 

poliamorosa, por meio de uma entrevista, realizada com esse trisal.  

       Pensamos que a relevância desse tema dentro da área da Psicologia dá-se em virtude 

de se tratar de um arranjo conjugal relativamente novo e que vem despertando interesse 

crescente na sociedade.  
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       Para atender aos objetivos propostos, o presente trabalho foi construído da seguinte 

forma: O capítulo 1 aprofunda o conceito de poliamor, bem como, procura contextualizá-

lo em nossa sociedade. No capítulo 2, buscamos explicitar os conceitos de amor e 

conjugalidade na contemporaneidade. No capítulo seguinte, buscamos responder aos 

objetivos da pesquisa e abordaremos os conceitos de família, fidelidade e lealdade na 

relação poliamorosa. Seguem-se então o método, a análise e discussão das informações 

que foram obtidas através da entrevista e as considerações finais.  
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Capitulo 1 – Compreendendo o Poliamor 

 

Se esse amor ficar entre nós dois 

Vai ser tão pobre amor, vai se gastar 

 

Se eu te amo e tu me amas 

E um amor a dois profana 

O amor de todos os mortais 

Porque quem gosta de maçã 

Irá gostar de todas 

Porque todas são iguais 

 

Se eu te amo e tu me amas 

E outro vem quando tu chamas 

Como poderei te condenar 

Infinita tua beleza 

Como podes ficar presa 

Que nem santa no altar 

 

Quando eu te escolhi para morar junto de 

mim 

Eu quis ser tua alma, ter seu corpo, tudo 

enfim 

Mas compreendi que além de dois existem 

mais 

O amor só dura em liberdade 

O ciúme é só vaidade 

Sofro mas eu vou te libertar 

O que é que eu quero se eu te privo 

Do que eu mais venero 

Que é a beleza de deitar. 

A maçã – Raul Seixas (1975) 

 

A cultura ocidental, na qual estamos inseridos, chegou ao Brasil com o modelo 

europeu no período colonial. Com base em princípios tradicionalmente cristãos, passou a 

ditar a normatização das uniões afetivas arraigando a monogamia como norma padrão. Sendo 

assim, por muito tempo, a sexualidade, bem como as relações amorosas e afetivas, foram 

controladas por seguimentos religiosos e políticos, que impunham as regras a serem seguidas 

por homens e mulheres (EMMERICK, 2010).  

E ainda atualmente, em defesa da família monogâmica e tradicional, o “padrão social” 

de relacionamento mais aceito socialmente é o monogâmico heterossexual. Porém, percebe-

se no cotidiano conjugal e familiar que a não monogamia consensual (e novos arranjos 
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familiares) vêm atraindo progressivamente mais adeptos, como é o caso do poliamor, tema 

central deste trabalho.  

Dentre os tipos de relacionamentos não monogâmicos, o “poliamor” vem ganhando 

destaque em conversas informais, na mídia e no meio acadêmico e tem na sua essência 

algumas características semelhantes às da monogamia como a premissa do compromisso, da 

honestidade, da lealdade, da sinceridade e a propagada importância do amor, como pilar 

emocional.  

 

1.1. O que é Poliamor? 

 

 Poliamor (do grego πολύ - poli, que significa muitos ou vários, e do Latim amore, 

significando amor) é a prática, o desejo, ou a aceitação de ter mais de um relacionamento 

íntimo simultaneamente com o conhecimento e consentimento de todos os envolvidos, não 

devendo no entanto ser confundido com pansexualidade, conceito que se explica como 

pessoas que sentem atração sexual ou amorosa independentemente do sexo ou identidade de 

gênero. Não se limta, portanto, a qualquer ordem de binarismo.  

Poliamor é frequentemente descrito como consensual, ético, responsável e não-

monogâmico. A palavra é por vezes utilizada num sentido mais amplo para se referir a 

relações sexuais ou românticas que não incluem apenas sexo, embora haja discordância sobre 

quão amplamente se aplica; a ênfase na ética, honestidade e transparência como um todo é 

amplamente considerada por seus defensores como crucial para definir sua característica.  

O poliamor deve ser encarado como uma escolha, como assim também é a monogamia. 

Escolha essa que traria talvez, muitos outros desafios por estarmos inseridos em uma 

sociedade monogâmica. Não é, portanto, uma solução para um mau casamento ou uma boa 

opção na resolução de problemas relacionais já existentes (LINS, 2005). 

Poliamor refere-se à aceitação de múltiplas relações abertas românticas/sexuais, dizem 

Ritchie e Barker (2007). Pessoas poliamorosas envolvem-se abertamente em relacionamentos 

românticos, sexuais e/ou afetivos com várias pessoas ao mesmo tempo (SHEFF, 2005).  

Percebe-se a existência de certa instabilidade nas definições, que tem sido justificada pelo 

surgimento recente do tema (BARKER, 2005).  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Monogamia
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Em outras palavras, o poliamor como opção ou modo de vida, defende a possibilidade 

prática e sustentável de se estar envolvido de modo responsável em relações íntimas, 

profundas e eventualmente duradouras com vários parceiros simultaneamente.  

No poliamor é indispensável que a possibilidade de mais de um relacionamento amoroso 

simultâneo seja tanto de homens quanto de mulheres (PILÃO; GOLDENBERG, 2012).  

O número de pessoas envolvidas em relações poli varia e pode incluir casais abertos, 

tríades, quatrilhos e outros mais. À medida que o número de pessoas envolvidas em um 

relacionamento aumenta, os relacionamentos tornam-se mais raros e potencialmente menos 

estáveis. A forma mais comum é o casal aberto, geralmente composto de duas pessoas que 

estão em um relacionamento de longo prazo e que muitas vezes convivem (alguns casados, 

outros não casados), e têm relações sexuais extra-díades. Trisais comumente conhecido como 

ménage-a-trois (pela formação do arranjo), geralmente incluem três adultos sexualmente e/ou 

afetivamente envolvidos. Às vezes as tríades começam como trios, porém mais 

frequentemente formam-se quando um terceiro se junta a um casal aberto ou a um grupo 

maior (por exemplo, dois casais) que perderam um membro. Quatrilhos, como o nome indica, 

são grupos de quatro adultos mais comumente formado quando dois casais se juntam, embora 

às vezes eles se desenvolvam quando uma tríade acrescenta um quarto. Quatrilhos são 

notoriamente instáveis. Relacionamentos com cinco ou mais membros adultos, são maiores, 

mais frágeis e mais complicados do que os outros arranjos (SHEFF, 2013) e há ainda o 

Casamento grupal ou poli-familia – Três ou mais pessoas formam um coeso sistema de 

relacionamento íntimo. Eles podem ter exclusividade sexual entre os participantes do grupo 

(isto é chamado polifidelidade) ou podem concordar com as condições em relação a ter 

parceiros fora do grupo (WEITZMAN, DAVIDSON e PHILIPS, 2009).  

Estes são os principais arranjos possíveis dentro do poliamor. Em comum, rejeitam a 

expectativa, comum na monogamia, de que apenas um parceiro possa satisfazer todas as 

demandas do outro no relacionamento (PEABODY, 1982).   

1.2. Relacionamentos na perspectiva do poliamor 

Em nossa cultura ocidental, tendemos a supor que as pessoas sejam monogâmicas. Sendo 

assim, são consideradas "traidoras ou infiéis", aquelas que têm relações sexuais com outros 

que não aquele com quem tem um relacionamento amoroso sério. 

Poliamor, poli comumente abreviado, é um estilo de vida em que uma pessoa pode ter 

mais de um relacionamento romântico com o consentimento e apoio expresso para esta 

escolha por todas as pessoas envolvidas. 
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Neste sentido, os adeptos do poliamor consideram ser possível e aceitável amar mais de 

uma pessoa ao mesmo tempo (ANAPOL, 2010; BARKER, 2005).  

Os adeptos desse formato de relacionamento e filosofia, são chamados poliamoristas ou 

poliamorosos e buscam construir acordos no relacionamento de forma que não haja traição e 

mentira, partindo do ponto da sinceridade em dizer ao parceiro (a) que está gostando ou tem 

interesse em uma terceira pessoa e que gostaria de abrir o relacionamento para inseri-la, caso 

haja concordância de ambas as partes.  

Lano & Parry (1995) trazem o conceito de “não-monogamia responsável”, se todos os 

parceiros estiverem cientes e partilharem de um consenso no aspecto não-monogâmico do 

arranjo do relacionamento. Essa explicação esbarra em dois temas extremamente importantes 

nos discursos poliamorosos: honestidade e consenso. A honestidade entra aqui como o 

axioma básico do poliamor. Outros elementos centrais são: comunicação, negociação, 

autoresponsabilidade, emoção e intimidade, sendo todos ligados ao tema dominante da 

honestidade (KLESSE, 2006). O caráter ético do poliamor vem de tais elementos.   

Estamos diante de uma nova perspectiva de relacionamento já que o poliamor é um 

diferente formato de arranjo conjugal não se confundindo com outros modelos então 

existentes. Sendo assim, é fundamental, distinguir o conceito de poliamor daquilo que 

conhecemos como poligamia (poliginia e poliandria) e também de famílias paralelas.  

O poliamor, a poligia e a poliandria tem em comum o fato de serem modalidades de 

relacionamento não monogâmicos. Entretando, o poliamor possui algumas peculiaridades 

que o difere também de outros modelos de relacionamento aberto, o centro da questão ser o 

amor e não o sexo. Frequentemente também comparado a poligamia. Algo peculiar a esta 

modalidade de relacionamento é que tanto homens como mulheres têm acesso a parceiros 

adicionais em suas relações poliamorosas, distinguindo-se da poligamia, que concebe apenas 

ao homem a permissão para ter outras parceiras (Sheff, 2005).  

A poligamia é o casamento entre mais de duas pessoas. Os casos mais típicos são a 

poliginia, em que um homem é casado com várias mulheres, e a poliandria, em que uma 

mulher vive casada com vários homens.  

A poligamia está associada a aspectos religiosos. Reconhecida legalmente em mais de 50 

países. Tanto a poligamia quanto a bigamia são proibidos no Brasil, estando tipificadas em 

crime no artigo 235 do Código Penal. 
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De certa forma, o  conceito de poligamia foi assumido como poliginia, pelo menos em 

parte devido à raridade da poliandria (em humanos). A natureza da poliandria tem sido tema 

de debate teórico e pesquisa com resultados. A discussão centrou-se geralmente na prática da 

poliandria na sociedade tibetana ou se refere à teoria da aptidão inclusiva (KEENER, 2004),  

Não raro, percebe-se que há também uma certa confusão entre o conceito de poliamor e 

famílias paralelas, sendo importante distinguir ambos. Nestas últimas, um dos cônjuges 

possui uma outra unidade familiar em concorrência. É essa então, uma situação relacional 

que envolve infidelidade e mentira, em que os envolvidos são reconhecidos socialmente como 

amantes.   

Esta relação paralela pode ser estender por um longo período com ou sem o conhecimento 

do cônjuge “oficial”, mas ainda que ciente, não conta com o consentimento expresso do 

cônjuge, não havendo concordância com a existência desta outra família.  

Nesse caso, percebe-se que o conceito de família paralela é completamente divergente da 

filosofia de relacionamento que marca o poliamor.   

As relações sexuais também podem variar dentro dos relacionamentos poliamorosos 

dependendo das orientações sexuais das pessoas envolvidas, porém, é importante reforçar que 

o sexo não é o foco de tais relações.  

Quando combinado com a noção de que é possível amar mais do que apenas um gênero, 

poliamor também apresenta o potencial para desafiar a ideia de que as pessoas são atraídas 

exclusivamente por pessoas do "sexo oposto ". Ele desafia isso de uma maneira mais aberta 

e explícita do que a bissexualidade monogâmica, uma vez que o poliamor torna possível para 

as pessoas a ter relacionamentos com pessoas de diferentes genêros simultaneamente. Isso 

perturba o masculino/feminino e heterosexual/homossexual construções binárias na raiz da 

heterossexualidade compulsória (RICH, 1980; JACKSON, 2003 apud BARKER, 2005). 

A sociedade vem demonstrando cada vez mais interesse em relacionamentos não 

monogâmicos (BARKER & LANGDRIGDE, 2010), talvez em função de mudanças legais 

recentes no reconhecimento de uniões de pessoas do mesmo sexo, o que trouxe uma maior 

consciência de alternativas ao modelo padrão da monogamia heterossexual.  

É difícil estimar a prevalência real de pessoas que vivem relações não monogâmicas 

pois elas frequentemente não se sentem confiantes de falar abertamente ou revelar 

publicamente sobre seus relacionamentos (BARKER & LANGDRIDGE, 2010).  
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A pesquisa “Singles in America” realizada em 2013 por Haupert (2016) nos EUA, 

dividiu jovens em dois estudos. O “estudo 1” era composto por 4813 pessoas com idade 

mínima de 21 anos, legalmente solteiros no momento da pesquisa, incluindo pessoas solteiras, 

namorando, coabitando, ou noivas e o “estudo 2” era composto por 3905 pessoas com idade 

mínima de 18 anos, incluindo somente jovens solteiros sem qualquer tipo de envolvimento, 

inclusive casual, no momento da entrevista. Tanto para o “estudo 1”, quanto para o “estudo 

2”, os participantes foram recrutados por ResearchNow® (Dallas, TX, USA).  

Por meio de uma amostra grande, nacionalmente representativa de solteiros norte-

americanos, o estudo teve como objetivo investigar a prevalência de jovens que já se 

envolveram em algum relacionamento não monogâmico consensual, além de medir uma 

grande variedade demográfica. Foi realizado um estudo transversal de base populacional 

usando painéis de pesquisa da Internet. Todos os dados foram recolhidos por meio da Internet. 

No estudo 1, a pesquisa tinha como objetivo pesquisar a prevalência de experiências 

em relacionamentos sexualmente consensuais, “sem exclusividade”, utilizando os dados 

existentes a partir de uma grande amostra representativa de norte-americanos solteiros.  

No Estudo 2, foram examinamos os resultados do estudo 1 e replicado usando uma 

nova amostra representativa de jovens dos EUA.   

A pesquisa incluiu uma ampla variedade de questões relacionadas com as atitudes e 

comportamentos em torno de namoro e relacionamentos dos participantes, além de extensas 

informações sobre características demográficas. Apenas o seguinte subconjunto de itens 

demográficos foram analisados: sexo, idade, orientação sexual, nível de escolaridade, renda 

familiar, filiação religiosa, afiliação política, raça/ etnia e região.  

Como resultado, os estudos forneceram uma visão geral da prevalência de 

envolvimento anterior em relações consensuais não-monogâmicas entre as pessoas que estão 

atualmente solteiras nos Estados Unidos. Ao considerar toda a amostra de ambos os estudos, 

mais de um quinto (21,9% e 21,2%) dos participantes relataram alguma forma de 

envolvimento sexual consensual em relações não exclusivas em algum momento de sua vida.  

Estima-se que o número de pessoas poliamorosas nos EUA variam de 1,2 milhões 

para 9,8 milhões (SHEFF, 2013).  
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1.3. DST - Relações consensuais não monogâmicas x relações extra díade não 

consensuais  

 

Uma questão que surge na relação poliamorosa é se a mesma é fator maior ou menor 

de risco nas DST(s).  

Doenças sexualmente transmissíveis (DST) são uma grande preocupação de saúde 

pública. Nos Estados Unidos, 19 milhões de casos por ano, resultando em 17bilhões de 

dólares de gastos com a saúde [1]1. Globalmente os gastos com DSTs são muito maiores, uma 

vez que os Estados Unidos representam apenas 4,45% da população mundial total [2] 2com 

intuito de reduzir o aumento de DSTs, cursos de educação sexual (LANDRY, 2003) e 

agências governamentais de saúde [3] 3frequentemente destacam a monogamia como uma 

estratégia de prevenção primária.   

Comportamento não monogâmico consensual também não é necessariamente um 

comportamento sexual de alto risco. Pelo menos um estudo sugeriu que os indivíduos que são 

poliamorosos não são mais susceptíveis de serem diagnosticados com doenças sexualmente 

transmissíveis (DST) do que outros na população em geral (WEITZMAN, 2007). Além disso, 

estudos recentes descobriram que indivíduos não monogâmicos consensuais, em comparação 

com aqueles que tiveram relações sexuais extra relacionamento monogâmico, são mais 

propensos a se envolver em práticas sexuais mais seguras e são menos propensos a usar 

preservativos incorretamente (CONLEY, MOUROS, ZIEGLER, MATSICK , & RUBIN, 

2012, como citado em CONLEY, MOORS, et al, 2013;. CONLEY, MOORS, ZIEGLER, & 

KARATHANASIS, 2012).   

Em seu artigo “Safer sex and polyamorous lesbian”, (MUNSON, 1999, p.210), 

compartilha sua crença sobre a vivência no poliamor:  

 “Se você é uma lésbica poliamorista, por outro lado, você 

provavelmente está se comunicando o tempo todo com os seus amantes sobre 

outros envolvimentos sexuais. Você está ciente de doenças sexualmente 

transmissíveis, e busca diagnóstico e tratamento em eventuais desconfortos 

genitais. Você provavelmente não corta comunicação com uma antiga 

paixão, quando um novo romance começa.  

Por todas estas razões, comunicação, a honestidade, a familiaridade 

com os parceiros, e conscientização sobre a questão doenças sexualmente 
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transmissíveis vs poliamor, pode ser um estilo de vida propício para uma vida 

sexual saudável.   

Para aqueles que dão importância a contagem do número de parceiros 

sexuais ao longo da vida, a lésbica poliamorista pode ter menos parceiros do 

que sua irmã monogâmica. É uma prática comum entre lésbicas 

poliamoristas, passar por fases platônicas, eróticas, sensuais e sexuais com 

as amigas. Esta reciclagem de amantes pode significar mais de um amante 

em um determinado mês, mas menos que número total de mulheres durante 

cinco ou dez anos”.  

 

1.4. “Mononormatividade” 

 

Dadas as raízes históricas dos discursos de emancipação sexual, a visão predominante 

de relações monogâmicas tem muitas vezes ofuscado outros relacionamentos alternativos e 

práticas sexuais. PIEPER e BAUER (2005) observaram a tendência de os pesquisadores 

compararem todos os outros estilos de relacionamento não monogâmicos com as relações 

monogâmicas. Eles inventaram o termo mononormatividade para descrever os pressupostos 

amplamente difundidos da normalidade e naturalidade da monogamia. BARKER e 

LANGRIDGE (2010) descreveram mononormatividade como análoga a essas premissas ao 

redor da heterossexualidade inerentes ao termo heteronormatividade. Além disso, desafiando 

este discurso dominante para estilos de vida alternativos e das relações íntimas e sexuais para 

além da cultura da monogamia obrigatória (HARITAWORN, LIN, e KLESSE, 2006) pode 

criar um espaço vital para casais poliamorosos para explorar suas respectivas identidades no 

contexto de estar em um relacionamento poliamoroso.   

 

1.5 Preconceito 

 As pessoas que se envolvem em relacionamentos não convencionais são altamente 

estigmatizadas na sociedade ocidental (CONLEY, MOORS, MATSICK, & ZIEGLER, 2013; 

GRUNT-MEJER & CAMPBELL, 2016; MOORS, MATSICK, ZIEGLER, RUBIN, e 

CONLEY, 2013).   

Devido ao fato da não monogamia ser oposta às normas sociais a que  estamos   
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submetidos, a grande tendência a ser expostos ou sofrer qualquer tipo de constrangimento 

pode inibir os adeptos a se exporem.  

Poliamor tem um histórico de ser patologizado por alguns profissionais inclusive na 

área de saúde mental. Knapp (1975) descobriu que um terço dos terapeutas em sua amostra 

pensava que as pessoas em relacionamentos abertos tiveram algum tipo de transtorno de 

personalidade ou tendência neurótica e que quase 20% desses terapeutas tentaria 

indevidamente influenciar a um retorno a um estilo de vida monogâmico. Além disso, os 

terapeutas neste estudo eram mais propensos a patologizar pacientes que estavam em 

relacionamentos abertos do que os clientes que tiveram casos extraconjugais secretos.   

Embora não seja possível precisar dados sobre as atitudes sociais para com o 

poliamor, a grande maioria dos indivíduos poliamorosos em uma amostra de conveniência 

nos EUA, sofre preconceito contra o poliamor, em que 43% relataram ter vivido pessoalmente 

tal preconceito (NEARING, 2000).  

Pessoas em relacionamentos poliamorosos frequentemente lidam com questões 

comuns a todos os estilos de relacionamento, mas eles também podem enfrentar a 

marginalização, discriminação, desaprovação de membros da família, e da falta de cuidados 

de saúde mental eficazes ou proteção legal (WEITZMAN et al., 2009).   

Devido ao preconceito, no caso de uma pessoa se interessar em saber a respeito sobre 

relacionamentos abertos, ela sem dúvida se sentirá mais confortável com a privacidade de 

realizar uma pesquisa na Internet do que conversar sobre o assunto com um amigo, familiar 

ou até mesmo um parceiro conjugal.  

Ao longo da pesquisa ficou evidente o aumento expressivo de adeptos e/ou 

interessados no tema em redes sociais. A expressividade nas redes sociais deflagra uma 

mudança no comportamento afetivo/sexual da sociedade atual, além também de ser um  

marcador da importância que o movimento vem ganhando. Nesse espaço (redes sociais), os 

interessados manifestam-se abertamente, sendo então, uma via importante para 

pesquisarmos. Por esse motivo, optamos por esse espaço para realizar o convite para a 

pesquisa, que será melhor detalhada adiante no método.  

 Nas falas dos adeptos do poliamor nesses grupos, o preconceito e a discriminação 

aparecem como elementos segregadores e são vivenciados na família de origem, no trabalho 

e no convívio social no geral. As pessoas reproduzem o machismo e o sexismo, usam dos 

seus conceitos morais para desqualificar o poliamor interpretando-o como promiscuidade, 
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para objetificar o gênero feminino, para delegar ao gênero masculino direito “privilegiado” 

sobre o feminino.   
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Capítulo 2 – Compreendendo o amor, a conjugalidade e a intimidade no poliamor 

 

Ame-o e deixe-o livre para amar 

O seu amor 

Ame-o e deixe-o ir aonde quiser 

O seu amor 

Ame-o e deixe-o brincar 

Ame-o e deixe-o correr 
Ame-o e deixe-o cansar 

Ame-o e deixe-o dormir em paz 

O seu amor 

Ame-o e deixe-o ser o que ele é 

O seu amor 
Ame-o e deixe-o livre para amar 

Livre para amar 

O seu amor 

Ame-o e deixe-o ser o que ele é 

Ser o que ele é 

O seu amor 

Gilberto Gil (2006) 

 

2.1 O que é o amor? Como descrevê-lo? 

 

O significado do termo amor pode variar de pessoa para pessoa, de acordo com sua 

experiência, cultura e valores. Na língua portuguesa, o significado de ''amor'' seria como um 

sentimento que predispõe alguém a desejar o bem de outrem, um sentimento de dedicação 

absoluta de um ser a outro, ou a uma coisa, inclinação ditada por laços de família, inclinação 

sexual forte por outra pessoa, afeição, amizade, simpatia e objeto de amor (FERREIRA, 

2004). São muitas e tantas as formas de se descrever esse termo, seu significado, como podem 

ser muitas também as formas de sentir e vivenciar o amor. Desta forma, não podemos 

pressupor, na compreensão do que é amor, acreditar que todos deveriam seguir uma cartilha 

na forma de expressar seus sentimentos ou vivenciá-los em seus relacionamentos, ignorando 

a singularidade que nos é própria. 

Para Morin (1997, p. 15), a dificuldade de falar do amor estaria na concepção de que 

este seria um sentimento externo a nós, sujeitos. Se concebermos o amor como um sentimento 

etéreo, que ao mesmo tempo é eternizado em nós, como é possível traduzi-lo dentro da nossa 

vida?  

Para Maturana (2004), o amor deve ser compreendido como um fenômeno biológico, 

básico e cotidiano: não é uma virtude pessoal, não é místico e nem tampouco divino. O amor 

é uma forma cooperativa de os seres vivos se relacionarem na convivência diária. E tanto a 

sua presença quanto a sua ausência são capazes de impactar a vida sujeito, visto que 90% do 

sofrimento humano tem origem na ausência do amor. Ademais, o amor também pode ser 
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compreendido como uma forma sadia e satisfatória de responder o problema da existência 

humana (FROMM, 1964). 

 Doravante, segundo Morin (1997, p.16): 

 

”o amor é algo único, como uma tapeçaria que 

é tecida com fios extremamente diversos, de 

origens diferentes. Por trás de um único e 

evidente “eu te amo” há uma multiplicidade 

de componentes e é justamente a associação 

destes componentes inteiramente diversos que 

faz a coerência do “eu te amo”. 

 

 Sendo assim, apesar da dificuldade de falar sobre o sentimento amor e do risco de 

concebê-lo como externo ao sujeito (MORIN,1997), em contraposição, devemos entender 

que somos sujeitos de amor (SALAZAR, 2010). Dessa forma, a presença ou ausência do 

amor na vida traduz-se na forma de nos relacionarmos uns com os outros (MATURANA, 

2004) e deve ser compreendido como uma das ferramentas da existência humana 

(FROMM,1964). Sua concepção é criativa, complexa e advinda de origens diferentes 

(MORIN, 1997).  

Assim sendo, na presente pesquisa utilizaremos a concepção de que o amor é um 

sentimento que se caracteriza de maneiras distintas, segundo as vivências e experiências 

individuais e que orienta os relacionamentos humanos, permitindo a formação de vínculos e 

laços afetivos. 

 

2.1.1 O amor no poliamor 

 

O amor emerge nas narrativas poliamorosas como uma condição estrututural, já que 

uma relação apenas é poliamorosa caso tenha em sua base um envolvimento emocional 

profundo. Seguida pela liberdade, reconhecida pelos poliamorosos como valor associado ao 

amor, fundamental também nas relações e enaltecido dentro da filosofia do poliamor. Não é 

incomum no discurso dos adeptos, que a relação monogâmica está mais associada ao 

sentimento de posse do que de fato ao amor. (PILÃO, 2013, p.494) 

Para Klesse (2011), as características que sintetizam o amor poliamorista são: não é 

exclusivo e limitado; é baseado em liberdade, honestidade, comprometimento, dedicação, 
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trabalho, cuidado com o outro e altruísmo. Alguns autores afirmam que as fronteiras entre 

amizade e conjugalidade são permeáveis nos discursos e na vivência poliamorosa 

(KLESSE,2006; BARKER, 2005; ROTHBLUM, 1999).  

Os poliamorosos defendem a não exclusividade sexual e amorosa e acreditam ser esse 

um contexto fértil para o amor a amizade se aproximarem. Sendo para muitos, a amizade, o 

modelo ideal para o vínculo amoroso, pois pressupõe autonomia, intimidade e durabilidade 

(PILÃO, 2013). 

Como veremos no capítulo a seguir, a questão não reside no fato de os monogâmicos 

não se envolverem sexualmente e/ou afetivamente com duas (ou mais pessoas) ao mesmo 

tempo, mas sim de que em algum momento eles se veem compelidos a escolher. 

Ademais, consideramos que o poliamor também é uma escolha pela libertação das 

regras da sociedade monogâmica vigente e sua força opressora apoia-se na condução das 

relações conjugais. 

Dessa forma, seria muito simplista pensarmos que o centro dessa questão reside em 

escolher entre “amores”, optando assim pela monogamia? Ou, escolher renunciar aos padrões 

sociais em que estamos inseridos, entretando, agindo de forma mais sincera? O que de fato é 

valorizado socialmente?  

É importante salientar que o que difere o poliamor de outros novos vínculos conjugais 

é a forte aliança entre amor e amizade e não a ligação sexual, diferente do que observamos 

nos relacionamentos abertos ou em práticas como o swing. 

Poliamorosos fazem críticas ao que Bauman (2004) chama de amor líquido, uma vez 

que o autor acredita que a modernidade e a pós-modernidade são causadoras de afetos 

individualistas e efêmeros. Para o autor (Bauman, 2004, p.19), “em vez de haver mais pessoas 

atingindo mais vezes os elevados padrões de amor, esses padrões foram baixados”. O que 

seria elevado padrão de amor, o amor monogâmico? Este seria o questionamento de 

poliamorosos diante da obra de Bauman, que traz aspectos sociais e relacionais extremamente 

atualizados, porém não agrada aos poliamorosos em alguns sentidos. Ao serem questionados 

sobre a “veracidade” e “profundidade” do amor que sentem, é uma constante que geralmente 

sentem-se incomodados. Poliamorosos não permanecem nos extremos, nos pólos contrários, 

porque acreditam ser possível amar, sim, e muito, mais de uma pessoa inclusive.  

Os poliamorosos acreditam em uma relação mais horizontalizada, o que não significa 

a ausência de hierarquia dentro dos relacionamentos. Dessa forma, é possível que a pontuação 

feita por Baumann seja direcionada a relacionamentos monogâmicos, já que as normas 

específicas do poliamor são distintas das regras impostas às relações monogâmicas  
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Por acreditarem que tanto os afetos quanto a sexualidade podem ser compartilhados 

com um número indeterminado de pessoas, percebemos um certo esvaziamento de sentido na 

figura tradicional do cônjuge.  

 

2.2 Conjugalidade 
 

“Costumo dizer que todo fascínio e toda 

dificuldade de ser casal reside no fato de o 

casal encerrar, ao mesmo tempo, na sua 

dinâmica, duas individualidades e uma 

conjugalidade, ou seja, de o casal conter dois 

sujeitos, dois desejos, duas inserções no 

mundo, duas percepções do mundo, duas 

histórias de vida, dois projetos de vida, duas 

identidades individuais que, na relação 

amorosa, convivem com uma conjugalidade, 

um desejo conjunto, uma história de vida 

conjugal, um projeto de vida de casal, uma 

identidade conjugal” (Féres- Carneiro, 1998, 

pag 74).  
 

Iniciamos nossas reflexões sobre conjugalidade e os desafios da vida a dois a partir 

das afirmações de Féres-Carneiro (1998), pois compreendemos que assumir um 

relacionamento amoroso envolve a revisão de crenças, valores e heranças familiares, 

conforme sugere Cerveny (2010). Dessa maneira, compreendemos que a construção da 

conjugalidade é um processo gradual, que envolve dois indivíduos, e uma relação, que se 

constitui por meio da interação dos dois cônjuges, mas com características que vão muito 

além do contexto individual.  

Portanto, a relação conjugal constituída tem uma dinâmica própria, com demandas e 

necessidades específicas e, para ser viabilizada, precisa de um projeto que seja construído e 

investido conjuntamente pelos parceiros. Esse processo envolve uma redefinição das 

identidades e projetos individuais e uma construção de referências e projetos compartilhados, 

o que requer, também, uma diferenciação dos padrões trazidos das famílias de origem.  

 Compreendemos, então, que a formação da conjugalidade trata-se de um processo 

complexo, o qual envolve diversos níveis de relacionamento e contextos que resultam na 

definição psicossocial de uma relação afetiva estável. Krakov (2005) salienta que, ao nos 

envolvermos em um relacionamento, o outro, além de nos acompanhar como parceiro, 

também nos modifica. Sendo assim, ao engrenar em uma relação a dois, cada parceiro passa 

a experimentar a reconstrução de sua individualidade, criando assim um modelo comum e 

também a identidade conjugal. (Féres-Carneiro, 1998) 
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É válido destacar também que a relação conjugal delineia-se a partir de uma 

perspectiva sócio-histórica, uma vez que a ideia de formar um casal tem como pressuposto a 

integração social acrescida de um vínculo afetivo sexual, o qual se baseia na estabilidade 

promovida pela relação, que por sua vez, abre a possibilidade de construção de uma nova 

família (Verstandig, 2015).  

 Além disso, é relevante apontar que as relações conjugais são construídas a partir de 

uma perspectiva de intimidade crescente, ou seja, a relação a dois caracteriza-se pela 

necessidade de criar um espaço conjunto por meio do qual o casal possa viver a partir de 

diálogos francos, ampliando seu conhecimento sobre si mesmo e sobre o outro. É por meio 

dessa convivência que surge um espaço de construção da intimidade, a qual é descrita por 

Giddens (1993) como a comunicação pessoal em um contexto de igualdade interpessoal.  

 Segundo Anton (2002), a intimidade caracteriza-se por um fenômeno singelo e 

grandioso que ocorre entre duas pessoas e que necessita de cuidados como uma semente para 

que haja sucesso. Dessa maneira, acreditamos que a intimidade conjugal precisa ser investida 

pelos membros do casal, de modo que a relação de cumplicidade se intensifique e que o casal 

possa caminhar para um relacionamento conjugal estável, em que demandas e necessidades 

são reconhecidas, cuidadas e atendidas. 

 Assim, conforme pontua Verstandig (2015), o casal vai aprendendo ao longo do 

relacionamento a decifrar o outro, a entender o que este pensa, o que sente e o que quer por 

meio de uma escuta aberta e de observação constante. Por meio da construção da intimidade, 

abre-se espaço para um lugar esperado, previsível e negociável. 

 De acordo com Zerbini (2015, p. 407), “Ao analisarmos a conjugalidade inúmeras 

serão as possibilidades de contratos amorosos e dentro destes, infindáveis matizes que cada 

indivíduo construirá com os conceitos de fidelidade x infidelidade assim como com os 

conceitos de lealdade e deslealdade. A infidelidade poderá ser considerada como a quebra de 

um contrato onde havia a promessa de exclusividade afetiva e/ou sexual e a lealdade seria o 

compromisso em ser honesto e prezar pela sinceridade com o parceiro”. 

 

2.3 Intimidade na relação poliamorosa 

 

Se a intimidade é entendida como necessariamente privada e vinculada às implicações 

e trocas afetivas e materiais necessárias para a reprodução da vida, então compromisso é 

entendido como dedicar todo o nosso (ou quase todo) ser para gerar intimidade e parentesco 

dentro da díade privada de longo prazo. Fundada sobre a "noção de que a intimidade depende 

e é intensificada por manter "outros " a distância, "relação normativa constrói compromisso 
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como envolvimento completo, compromisso privado de si ao outro” (JAMIESON, 2005, 

p.191). 

De um modo geral, o que significa compromisso gira em torno do que se dá de si 

mesmo a um outro, tanto moral como material, responsabilidade que tem em sua essência 

genuína, confiança e o desejo de se envolver em trocas de cuidados com o outro. Amarrado 

à monogamia e relação de normatividade, um relacionamento "comprometido" é aquele em 

que assuntos necessariamente "privilegia a sua relação de casal acima de todos os outros" e, 

como tal, evita desenvolver conexões interpessoais intimamente com alguém fora do casal 

(JAMIESON, 2005, p.200). Isso porque as relações normativas são constituídas como 

necessariamente ameaçadas pela existência de intimidade fora.  

Construções sociais sobre o que amor significa e quais as formas aceitáveis para 

relacionamentos amorosos se formar, constituem e são constituídas por 

binários heteronormativos que, entendidos como uma parte essencial da natureza humana, 

organizam a forma como os indivíduos experienciam o desejo, parentesco e relações 

românticas.  

Em The Polyamory Quilt: Life´s Lessons, Dal Vera (1999, p.18), aautora discorreu 

sobre o mito de que somente quem escolhe a monogamia pode conseguir “ intimidade adulta 

saudável”:  

  

“Meus amigos me dizem que ainda está circulando um mito que 

as mulheres são poliamorosas porque elas estão evitando 

''intimidade adulta saudável". Eu ouvi pela primeira vez sobre 

isso há 12 anos. Eu penso que este dogma é uma maneira de 

manter as mulheres em um determinado conjunto de 

comportamentos monogâmicos que podem não ser verdade para 

elas. A intimidade é uma proximidade ou vínculo que se sente 

como resultado da partilha mútua de uma parte de si mesmo com 

o outro. Pode ser a partilha de uma aventura física desafiadora; 

ligação emocional, como amigos que compartilham sentimentos 

pessoais; intimidade intelectual de trabalhar em um problema 

mental duro em conjunto; ou uma conexão espiritual profunda. 

Uma experiência sexual pode ser parte de qualquer um desses 

momentos de intimidade...Há níveis ou círculos de intimidade 

que escolhemos com diferentes pessoas em nossas vidas. 

Tudo pode ser saudável, são e maduro”.   
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Segundo a Teoria Triangular do Amor (STERNBERG, 1986), aqui apresentada a 

partir de Mônego e Teodoro (2011), os vértices que caracterizam esse triângulo são formados 

a partir de três componentes: intimidade, paixão e decisão/compromisso.   

Sternberg define intimidade como a presença de felicidade, respeito, entendimento 

mútuo, capacidade de entregar-se, apoio emocional, comunicação e valorização. Interações 

baseadas isoladamente nesse componente caracterizam relações semelhantes à amizade. A 

paixão diz respeito à atração física e sexual, à vontade de estar junto e ao romance, indicando 

uma união com grande excitação. Decisão/compromisso, por sua vez, está relacionado à 

decisão de amar e à vontade de que a relação se mantenha em longo prazo. Quando isolado, 

revela um relacionamento que tende a durar, mas principalmente pela influência de fatores 

externos, pois a paixão e a intimidade não estão presentes. Esse tipo de união também é 

chamado de amor vazio (STERNBERG, 1986, 1997).  

Poliamor poderia ser visto como parte da transformação mais ampla de intimidade e 

as relações na sociedade pós-moderna, como proposto por Giddens (1992). Parece ser uma 

extensão do movimento geral para relacionamentos amorosos, sendo baseado na igualdade 

em termos de escolha, desejo, confiança e compatibilidade em vez de tradição ou arranjo. No 

entanto, também é relativamente nova a "história sexual" (PLUMMER, 1995) que está 

tentando estabelecer-se em um clima social que ainda é hostil às transgressões de binários 

sexuais e de gênero e que adota as "regras" da monogamia.   

Enquanto não há uma infinita variedade de formas íntimas que relações podem tomar, 

indivíduos são tão prestes e dispostos a obedecer ao modelo heteronormativo porque é através 

de configurações de parentesco normativas pelos quais o “humano se torna reconhecível” 

(BUTLER, 1994, p.15).  
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Capitulo 3 - Família, lealdade e fidelidade nas relações poliamorosas. 

 

Livre, livre, livre como um pássaro 

Livre, livre quero todos os abraços 

Posso agora me reencontrar 

Quero agora, te libertar 

Vem voar comigo, venha sem medo 

A vida é uma só, subir é um segredo 

Sempre, sempre sempre no caminho 

Sendo, constantemente não sozinho 

A vida é bela pode acreditar 

Teu amor tá ali é só olhar 

Amores livres (Bardoefada) 

 

No capítulo anterior, abordamos o amor e a conjugalidade, ressaltandoos aspectos 

apontados pela literatura como relevantes diante da compreensão da construção do 

relacionamento amoroso e do processo de formação do casal, tanto do ponto de vista 

emocional quanto social. Nos itens subsequentes, destacaremos os conceitos de família, 

lealdade e fidelidade, com o objetivo de clarear ao leitor de que maneira se constroem e são 

aplicados às relações poliamorosas. Nesse sentido desconstruiremos alguns conceitos 

teóricos e paradigmas que norteiam os relacionamentos amorosos monogâmicos tradicionais 

para ampliar a compreensão do leitor sobre o conceito de poliamor. 

 

3.1 Família e lealdade 

 

Acreditamos que as mudanças nos contextos sociais, nas configurações e organização 

familiar, apresentam-nos novas e diversas formas de “ser família”. Diferentemente do século 

XIX, representado pela família burguesa, atualmente não contamos com um modelo familiar 

específico (CACCIACARRO, 2016). Ainda segundo a autora, as famílias passaram por 

transformações inevitáveis em função das mudanças socioculturais ocorridas nas últimas 

décadas, ou seja, em decorrência dos avanços na comunicação, tecnologia, da globalização, 

das questões de gênero, da espiritualidade, do aumento populacional e outras inúmeras 

mudanças que vêm se configurando com o decorrer dos anos. Da mesma forma, sendo a 

família um sistema autorregulador, sua estrutura e organização foram se modificando em 

busca de novas formas de adaptação. No entanto, acreditamos que as novas configurações 

familiares geram dúvida e polêmica, uma vez que a sociedade, apesar de globalizada, ainda 

carrega um padrão heteronormativo de funcionamento, influenciando em demasia a aceitação 

e a compreensão dos novos modelos familiares. 
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A noção de família abrange afinidades, grupos, eventos, representações e símbolos, 

todos nascidos a partir de vários contextos retóricos. Dessa forma, não haveria apenas um 

conceito único, um único modelo familiar, mas sim, conceitos cada vez mais abrangentes que 

traduzam as muitas possibilidades de família. Não são apenas as famílias de lésbicas e gays 

começando a receber mais reconhecimento social e respeito, mas "outras formas de novas 

constelações familiares" que estão se tornando publicamente emergentes devido ao 

reconhecimento gradual (NELSON, 2006). 

O que diferencia a família dos demais grupos sociais é que os indivíduos que a 

compõem estão ligados por laços de afeição e lealdade, assim, de acordo com Macedo (1994), 

o que caracteriza fundamentalmente a família são as relações de afeto e compromisso e a 

durabilidade de sua permanência como membro.  Deste modo,a família pode ser definida 

como um grupo de indivíduos vinculados por uma ligação emocional profunda e por um 

sentimento de pertença ao grupo. Esta definição é flexível o suficiente para incluir as 

diferentes configurações e composições de famílias que estão presentes na sociedade atual 

(WRIGHT, 1990), mas talvez não tão abrangente para abarcar todas as possibilidades de 

arranjos familiares que vêm se formando. 

Segundo Cerveny (2012, pag.17), “Muitas vezes, as pessoas afastam-se de suas 

famílias de origem, evitando o contato e acreditando que assim conseguem a diferenciação. 

No entanto, a verdadeira diferenciação só é conquistada em uma evolução progressiva, junto 

com a família, no sistema de relações. Algumas pessoas podem morar a quilômetros de 

distância da família de origem e serem fusionadas com a mesma e com outras, enquanto 

outras, mesmo convivendo no mesmo espaço físico, conseguem ser diferenciadas”.  

O Poliamor, enquanto movimento, está aos poucos ganhando espaço e colaborando 

para redefinir a família de diversas maneiras. Apesar de uma forte oposição à norma social 

de monogamia díade, poliamorosos, por vezes, escolhem outras formas de amor e de 

constituir uma família que fogem da regra da família tradicional monogâmica, porém não 

deixam de apresentar em sua base: amor, apoio, união e cuidados. 

Muitos poliamorosos optam por manter discrição quanto ao seu estilo de vida e suas 

múltiplas relações por receio de não serem aceitos socialmente, não revelando nem para os 

familiares a sua opção em viver dentro dos preceitos do poliamor (WEBER, 2002; 

PEABODY, 1982; ZISKIN & ZISKIN de 1975). 
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3.2 Fidelidade, Infidelidade, Polifidelidade 

 

Segundo o dicionário Aurélio, o significado de fiel: fi.el adj2g. 1. Digno de fé; leal, 

honrado. 2. Que não falha; com o qual se pode contar; seguro. 3. Exato em fazer as coisas. 4. 

Verídico, verdadeiro (...). e o significado de fidelidade: fi.de.li.da.de sf. Qualidade de fiel. 

Utilizando a mesma base de dados para compreender o sentido de leal: le.al adj2g. 

1.Sincero, franco e honesto. 2.Fiel aos seus compromissos (FERREIRA, 2004). 

 

Talvez esse “movimento” que fizemos em busca do significado das palavras acima 

tenha ficado confuso para o leitor que nos acompanha, mas é possível que nesse percurso 

também transpareça a dificuldade que há no entendimento a respeito desses termos. 

Percebemos, além do mais, que os significados de fidelidade e lealdade são muito próximos, 

e, de certa forma, confundem-se. 

 Optamos por trazer esses termos através do dicionário buscando uma interpretação 

neutra clara, para a partir dessa informação refletir sobre esses conceitos na perspectiva do 

poliamor. 

Segundo Anton (2016, pág. 212): “Infidelidade, por sua vez, implica descompromisso 

ou descumprimento de acordos, sejam estes oficiais ou meramente tácitos. Pode ser 

interpretada como engano, corrupção, traição de confiança, deslealdade. Diz respeito às mais 

diferentes áreas de vinculação, desde as de ordem material e prática até aquelas que envolvam 

afeto, crenças e outros valores impalpáveis e incomensuráveis. 

Fiéis, por exemplo, são os casais que se unem para se protegerem mutuamente e 

zelarem por sua prole. In/fiéis podem estar sendo os que permanecem juntos, em nome de um 

amor e de uma dedicação que, na prática, não existem (...) Fiéis, por sua vez, são aqueles que 

seguem investindo em seu próprio desenvolvimento, ao mesmo tempo em que favorecem o 

desenvolvimento dos seus, sem prejudicar as demais pessoas”. 

Seriam então além de leais, fiéis também alguns relacionamentos poliamorosos? 

Podemos encontrar fidelidade em relacionamentos não monogâmicos? Parece que essa 

compreensão está além de um jogo de palavras ou seus significados (inclusive sociais), mas 

em buscar compreender seu sentido, deixando de lado alguns pré-conceitos já tão enraizados 

na nossa sociedade. 

Fiéis ao compromisso que estabeleceram e à verdade (ou sinceridade) com seus 

parceiros e fiéis ao contrato conjugal também àqueles que vivenciam seus relacionamentos 

dentro das “normas” da polifidelidade. 
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Para os poliamorosos, a infidelidade e o ciúme possessivo não fazem parte da relação, 

já que a essência são: a transparência, a sinceridade e a liberdade de sentimentos. 

Sendo assim, não há espaço para tais cobranças, já que os envolvidos unem-se com 

consciência e plena concordância no modelo de relacionamento. 

A partir dessa premissa, deparamo-nos com outro termo particular aos adeptos de 

relacionamentos livres e muito utilizado pelos poliamorosos: a compersão. 

Compersão é um uma tradução do neologismo em inglês “compersion”, ainda não 

encontrado nos dicionários, que é usado por pessoas que têm relacionamentos livres, abertos, 

ou poliamorosos. Compersão é o sentimento de alegria ou de felicidade de uma pessoa ao ver 

seu parceiro amoroso feliz com outra pessoa. Não se trata de ser feliz apenas com a felicidade 

do outro, mas com sua liberdade, com sua paixão, com seu amor. A compersão é a ausência 

ou a superação do ciúme entre parceiros amorosos (ANDERLINI-D´ONOFRIO, 2004; 

KEENER, 2004; WOLFE, 2003). 

Idealmente, este outro amante iria melhorar o seu parceiro e gerar mais amor e prazer 

para todos. Nesse contexto, o ciúme e a possessividade seriam desnecessários. No sentido 

mais geral, a compersão é uma forma de altruísmo em que se quer o melhor para a pessoa 

amada (WOLFE, 2003). 

A infidelidade sexual é socialmente reconhecida como “comum”, principalmente 

quando está ligada ao homem como agente, sendo o infiel. Em uma recente revisão de estudos 

de infidelidade com base em amostras norte-americanas de probabilidade, o número de 

participantes casados que relataram interações sexuais com alguém que não fosse seu parceiro 

principal, durante seu relacionamento atual, variou de 13,3% para 37,5%. Taxas de 

infidelidade sexual documentadas em amostras de estudantes universitários (norte-

americanos) são tipicamente ainda maiores (LUO, 2010).  

Em pesquisa sobre a vida sexual do povo brasileiro, realizada por Abdo (2004), a 

prevalência de infidelidade entre 6.846 brasileiros era de 25,7% para as mulheres e 50,6% 

para os homens. No Estado de São Paulo, 24,1% das mulheres e 44,2% dos homens relataram 

infidelidade. 

 

 

3.3 Lealdade e fidelidade nas relações poliamorosas 

Conforme descrevemos acima, no início do sub-capítulo sobre fidelidade, o conceito 

de leal e consequentemente de lealdade, se misturam. 

De acordo com Anton (2016, p. 247):“Fraqueza e lealdade são de fundamental 

importância na vida a dois. Poderíamos usar a expressão “jogo aberto”. Poder confiar no 
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parceiro é uma riqueza de valor ímpar. Isso não significa que ambos se restrinjam a amar e/ou 

a se relacionar sexualmente apenas entre si. Casamento aberto ou formas não tradicionais de 

parceria são perfeitamente viáveis e, diga-se de passagem, nenhum vínculo, por mais fechado 

e exclusivo que seja, está isento de conflitos e de frustrações. Inadmissível é enganar, é adotar 

padrões de comportamento que denunciam uma dupla moral”. 

A honestidade, sinceridade e transparência são conceitos fundamentais para 

estabelecer uma relação poliamorosa em sua plenitude. Dentre estes, a honestidade seria o 

axioma básico do poliamor (KLESSE, 2006). 

Anapol (2010) sugere que o poliamor propõe uma nova ética sexual. O caráter ético 

do poliamor deriva de sua forte ênfase sobre o amor, a intimidade, o compromisso de 

consenso e a honestidade. 
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4. Método 

 

4.1. Tipo de pesquisa 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa com delineamento de estudo de caso único, 

diante do qual se investiga um caso dentro de um ambiente ou contexto contemporâneo da 

vida real (YIN, 2009, apud CRESWELL, 2014).  

Compreendemos que a metodologia qualitativa é coerente com os objetivos deste 

estudo, pois conforme afirmam Guba e Lincoln (1994), na pesquisa qualitativa a ênfase se dá 

aos processos e significados, ou seja, enfatiza-se a natureza socialmente construída da 

realidade e a íntima relação entre o pesquisador e o pesquisado. É possível nesse tipo de 

pesquisa trabalhar com diferentes informações, visto que abarca múltiplas possibilidades e 

práticas, evitando o uso de uma ferramenta única de investigação, estimulando o pesquisador 

a construir seu trabalho na medida em que vai conhecendo o universo a ser pesquisado 

(DENZIN e LINCOLN, 1994, 2006).  

“A pesquisa qualitativa permite estudar famílias e casais de 

uma forma mais global, olhar para as interações dinâmicas 

e contextos, em vez de atitudes ou comportamentos 

específicos como variáveis isoladas da experiência de 

famílias e casais”(MACEDO, 2008,p. 168).  

 Um estudo de caso pode ser descrito a partir da intenção de se compreender um dado 

fenômeno ou comportamento e, no caso do Poliamor, por se tratar de um fenômeno recente 

que desperta o interesse de pesquisadores por envolver novas formas de relacionamento e 

vinculação, bem como estar se tornando algo mais comum na sociedade contemporânea.  

É fundamental em um estudo de caso que haja uma ampla descrição da situação 

avaliada, para que se possa acessar e compreender em profundidade o contexto que as 

narrativas dos participantes ilustram, quais seus significados e o sentido a elas atribuído.  

 

4.2. Participantes     

 

Realizamos esta pesquisa com um trisal, composto por três adultos (Samanta, Rodrigo e 

Cláudia) com idades entre 22 e 28 anos, que coabitam no estado de São Paulo. O casal 
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formado por Samanta e Rodrigo está junto, em união matrimonial há nove anos. Dessa união, 

nasceram Jéssica (10 anos) e Artur (6 anos). Samanta já tinha uma filha de um relacionamento 

anterior, Mariana (12 anos). O casal conheceu Cláudia há sete anos, pois eram vizinhos e a 

princípio iniciaram uma amizade. Quando o casal se mudou de cidade, convidou a Cláudia 

para morar junto deles.  Com a convivência, o interesse e a aproximação foi ficando evidente 

e Cláudia e Rodrigo iniciaram um relacionamento, concomitante com a união já estabelecida 

entre Samanta e Rodrigo. Este relacionamento já dura 6 anos sendo que após três anos, 

Samanta e Cláudia, passaram a se envolver também. Sendo assim, o trisal existe enquanto 

relacionamento afetivo e sexual há 3 anos.  

Foi Cláudia que entrou em contato conosco após ver uma publicação com o convite para 

a entrevista que postamos em um grupo específico sobre Poliamor no Facebook (Modelo – 

Apêndice 1). Confirmamos que estes participantes preenchiam os critérios necessários para 

inclusão. Foram adotados como critérios de inclusão a maioridade, o contexto de 

relacionamento em que estão inseridos, ou sejam, deveriam ser membros de um trisal ou 

quatrilho que se declarasse Poliamoroso e residir no estado de São Paulo. 

 Após trocarmos algumas mensagens, combinamos o dia e horário da entrevista.  

A entrevista foi realizada na residência onde o trisal mora. Durante a entrevista, os três 

filhos permaneceram no piso inferior da casa. Os participantes foram muito simpáticos e 

disponíveis durante toda a entrevista, demonstrando bastante interesse em participar. Antes 

do início da entrevista, os participantes receberam e assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (Modelo - Apêndice 2), em duas cópias.  
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Fig. 1 – Genograma 

Não houve restrição quanto a raça, cor, credo, orientação sexual, nível sócio 

econômico ou grau de escolaridade.  

Em conformidade com as exigências institucionais relativas à pesquisa com seres 

humanos, este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética de Pesquisa em Pesquisa da PUC-

SP.   

 

4.3. Instrumento 

A pesquisadora realizou uma entrevista semi-estruturada (Modelo - Apêndice 3) 

organizada por temas e o instrumento foi construído por ela a partir de conteúdos apontados 

como relevantes pela literatura (Referências), abordando eixos temáticos que contemplam os 

objetivos inicialmente propostos.  

             Os temas que foram levantados na entrevista são: a concepção de amor, 

relacionamento, família e os significados atribuídos a poliamor por parte de indivíduos 

envolvidos em relacionamentos “poliamorosos”.  

6

27 22

10

12

28

ArturJessica

Mariana

Samanta Rodrigo

Claudia



39 
 

Utilizamos o genograma (sub-capítulo - Participantes) como recurso 

para representação gráfica da família. Nesse caso, o genograma demonstra a estrutura 

familiar e alianças. 

Segundo afirma, Cerveny (2011, p. 106) "O genograma é hoje largamente usado na 

prática da Terapia de Casal e Família e tem se mostrado um instrumento eficiente para o 

entendimento das relações, vínculos, mitos, padrões de famílias de origens".  

 

4.4. Procedimento 

4.4.1. Coleta de dados 

Inicialmente foi criado um perfil no Facebook, visto que sua abrangência é 

significativa do ponto de vista de representar um terreno fecundo à disseminação da discussão 

do poliamor, contando com grupos de discussão e simpatizantes do tema. Trata-se de um 

assunto polêmico, pouco estudado e pouco conhecido como prática relacional.  

                O objetivo da criação desse perfil foi despertar o interesse de possíveis participantes 

que se identifiquem com esta temática e estejam dispostos a compartilhar suas histórias de 

vida vinculadas a suas experiências poliamorosas.             

Em seguida foi selecionado para entrevista o primeiro trio que demonstrou interesse 

em participar do estudo e que atendeu aos critérios de inclusão e exclusão previamente 

estabelecidos.  

O arranjo conjugal poliamoroso foi convidado a participar de uma entrevista com 

duração média de 1 hora; o encontro foi realizado no local que lhes era mais conveniente.   

A entrevista (Apêndice 4)  foi gravada e posteriormente transcrita para fins de análise 

e discussão. Todos os nomes dos participantes, assim como qualquer localização mencionada, 

foram alterados.  

 

4.4.2. Análise do material coletado nas entrevistas 

Seguindo-se ao processo de entrevista, as narrativas gravadas foram transcritas e 

analisadas por meio da perspectiva metodológica de Análise de Conteúdo proposta por Bardin 

(2009), enfocando sobretudo os conceitos de vinculação, construção de relacionamento e 

novas possibilidades relacionais.   
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Em um estudo de caso é relevante que o pesquisador apresente uma sessão de temas 

e questionamentos elencados por ele durante o processo de construção de sua análise, 

trazendo uma perspectiva mais ampla e aprofundada do fenômeno estudado.  

Assim, objetivou-se construir um processo de análise baseado nas narrativas do trio 

participante, bem como nos questionamentos e temas elencados pela pesquisadora durante o 

processo de leitura e compreensão dos dados.  

 

4.5. Cuidados éticos 

Os participantes receberam um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (modelo 

- Anexo 2), que explicita os objetivos pesquisados, informa sobre seus benefícios, esclarece 

o baixo risco oferecido pela pesquisa e a possibilidade de encerramento da participação caso 

julguem necessário. Ademais, esclarece os aspectos éticos relativos à pesquisas com seres 

humanos, de acordo coma resolução 510 de 07/04/2016 do Conselho Nacional de Saúde.  
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5. Análise e discussão das narrativas colhidas nas entrevistas 

 

A partir da análise das entrevistas chegamos a três categorias: 

 

5.1 Vivenciando o cotidiano 

Nesta categoria, arrolamos as questões relativas a construção do relacionamento, as 

vivências da rotina doméstica, na conjugalidade, o significado de família, as hierarquias, 

ciúmes, sexualidade, aliança entre mulheres, intimidade, lealdade, amizade, entre outras. 

Samanta: (...) As pessoas não são perfeitas, a gente mesmo não é perfeito, a gente 

procura no próximo pra se completar, aí descobre que aquele próximo não é tão perfeito, 

começa a procurar já no outro. E o poliamor pra mim é mais ou menos isso, é uma forma 

de tentar completar, fazer um círculo, o que não tem em mim tem nele, o que não tem 

nele, tem nela e junto, mais ou menos harmônico, a gente faz assim uma coisa que 

complete. A minha teoria é mais ou menos isso, procurar no outro o que não se tem em 

si. 

Cláudia: É mais isso que ela falou mesmo, é procurar no outro o que você não tem em 

si, aí você acaba descobrindo que o outro não tem, aí outro tem, é uma troca, um dá uma 

coisa que o outro não dá e assim você tenta se completar, porque completo ninguém 

sempre fica.  

Samanta: (...) Agora não e é o que eu falei na história que você vai procurando no outro 

o que você não tem. Então vai dando essa equilibrada, essa harmonizada (...)  

Quando questionados sobre o que entendem a respeito do poliamor, os participantes 

trazem a completude como possibilidade no encontro com o outro. Segundo Giddens 

(1993), é esperado que “o outro” preencha um vazio que nem se reconhece até que a 

relação de amor seja iniciada. No amor romântico esse suposto encontro de almas teria 

um caráter reparador. Dessa forma, o indivíduo então fragmentado agora torna-se inteiro. 

Percebemos que não há expectativa de que apenas um parceiro corresponda às 

demandas pessoais, questão comum na monogamia (PEABODY, 1982), o que de certa 

forma diminui a pressão sobre o cônjuge, minimizando possíveis atritos conjugais. Sendo 

esse um benefício destacado pelos adeptos do poliamor, a possibilidade de ter atendida 

às próprias necessidades em vários âmbitos, emocional, social, intelectual e sexual. 

 

Samanta:  Convivência é, sei lá, acordar, dormir, levar filho à escola, pagar conta, 

dividir conta. 

 

Samanta: (...) eu fiz o chá de bebe dia 15 de novembro, tudo mega bonitinho, arrumei, a 

gente trabalha com festa, uma coisa muito gostosa, ainda fiz chá de bebê, eu fiz book de 

gestante, eu estava (...) fui lá tirou foto, essa desgraça de mau humor, gente, coisa ruim. 

(...)  
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Samanta: (...) Não é, é normal e, tipo, é muito assim, um ajuda o outro, um tenta entender 

agora um pouco mais o outro, nem sempre dá, nem sempre você consegue se colocar no 

lugar do outro, mas é muito mais fácil, porque quando tem dois é que nem ele falou, era 

uma guerra. (...)  

 

Samanta: É engraçado, cara, acho que a vantagem é que a gente, além de se apoiar, tipo 

de relacionamento...  

 

Samanta: (...) espera aí, eu vou deixar ele ter uma outra mulher, mas uma mina certa, 

uma mina que pudesse me ajudar com meus filhos, uma mina que pudesse me ajudar na 

correria do dia a dia. (...)  

Samanta: (...) O Artur é tipo dela, tanto que agora ela que cuida da parte de escola, o 

Artur é tipo dela. Eu não me abstenho, mas tipo assim, se precisar ir à escola eu vou, vou 

em festa do Dia das Mães, porque eu acho legal, é muito bom, mas eu troco e tudo, mas 

ela que sabe dar aquele corre mesmo com o moleque.  

Samanta: (...) ela também me dá uma mega força na casa, nos filhos. Querendo ou não, 

toda mulher sabe que a rotina de trabalhar fora, ganhar dinheiro, limpar a casa, tudo 

isso cansa. (...) 

Samanta: (...) Aí demorou, mas a partir do momento que já tinha reestabelecido uma 

aliança de mulheres a gente começou também a tipo apertar o malandro, porque ele 

estava cantando de galo, ele falou, "porra, eu sou o rei da cocada preta". (...)  

 

Samanta: (...) Porra, eu estou dividindo, ela me ajuda para caramba, ela sempre 

foi parceirona, a gente tem até os quartos divididos porque a gente no começo não tinha 

relacionamento, então eu construí um quartinho para ela e tudo. Eu comprei uma cama 

king, porque a gente dorme quase o tempo todo junto. (...)  

 

Samanta: (...) Mas a maior vantagem é que você tem uma amiga e uma amiga que te 

ajuda, que te entende, que luta por você e se acontecer qualquer coisa com você nesse 

universo, ela vai cuidar dos seus filhos.(...)  

 

Através das falas dos participantes, percebemos que existe uma aliança entre as 

mulheres, tanto para resolução de questões práticas do cotidiano familiar, como nos 

cuidados com os filhos e nas demandas do relacionamento. Weitzman et al. (2009) 

acreditam que viver um relacionamento amoroso de forma consensual, honesta e ética 

traz benefícios, o que já caracteriza uma recompensa em si mesmo. Além disso, os autores 

ainda fazem referência a algumas vantagens que os indivíduos poliamorosos identificam 

por viver neste modelo de relacionamentos como o os benefícios da cooperação entre as 

pessoas, já que incluem mais pessoas para compartilhar tarefas e participação no 

orçamento doméstico.  

 

 

Samanta: É. Na verdade o primeiro mês a gente ficou de boa, aí ele ficou com ciúmes. 



43 
 

 

Samanta: É, na cabeça funciona uma coisa, na hora é teu marido, filha, com outra 

menina e mais bonita e o povo falando, nego comendo tua mente, você pira, mano. 

  

Samanta: (...) Sabe a parte do (...), então a hora que eu vi que ele era capaz de dar aquilo 

para alguém e não era eu, nossa, eu ia dormir às vezes com ódio (...)  

 

Rodrigo: Não tem hipocrisia não, não gosto, já falei, tento diversas maneiras entender o 

teu lado, porque eu sei que não é uma coisa que você faz por maldade, mas falar para 

você, "todo dia eu estou lá, eu te entendo, pode ir lá, faz". Não, não vou ser hipócrita, 

não é assim. Tento, mas não sei se eu consigo não. Adoraria até, porque eu sei que você 

faz muitas vezes para me ver feliz, tá ligado, mas não sei se eu conseguiria não.  

 

Rodrigo: Ciúmes quase 0, é muito pouco, ciúmes médio, eu sou possessivo, eu sou 

possessivo, não nego. É muito ruim para mim e principalmente para elas, que elas 

passam por situações desagradáveis por elas, mas eu sou possessivo. Já fui pior.  

 

Rodrigo: (...) Antigamente dela, principalmente dela, porque ela compra roupa pela 

metade, não sei por que pagar caro, porque ela pega pela metade. Eu brigava até pelas 

roupas. (...)  

 

Samanta: (...) ele não sentia prazer em ver as duas juntas, ele sentia raiva, sentia ódio, 

entendeu? (...)  

 

Rodrigo: (...) Antes era isso, para mim realmente, vocês adoram eu assumir isso, era eu 

na Terra e eu na Terra, acabou, não podia nem uma olhar para a outra. Eu sabia que 

elas tinham um relacionamento, mas não podia olhar para a outra. 

  

Cláudia: A gente raramente dorme junto eu e ela até por causa do ciúme dele, que ele 

tinha muito ciúme, ele não gosta de ver a gente junto, então não dá. (...)     

 

 

 O fato de estarem em plena concordância sobre o relacionamento, não eliminou 

que o ciúme e possessividade estejam presentes na relação. Nesse caso, pouco se observou 

a compersão (ANDERLINI-D´ONOFRIO, 2004; KEENER, 2004; WOLFE, 2003), que 

foi apontada na revisão de literatura. 

 

Samanta: (...) E eu sempre deixei meu marido ficar com outras mulheres, eu sempre 

deixei ele frequentar puteiro, nunca tive encanação, até porque no caso do meu marido 

não dá para segurar muito, porque vai dar linha na pipa. 

  

Samanta: (...) Com o Rodrigo acho que nunca teve monogamia porque ele sempre ficou 

com outras. E aí eu dava o troco, basicamente era isso que dava na minha cabeça. Eu 

não sou monogâmica, eu percebi que tipo uma hora ou outra, não é nem que eu vou trair, 

eu vou procurar alguma coisa para me divertir, porque eu não tenho essa vontade de ter 

um outro relacionamento. (...)  

  

Cláudia: É nada, não tem nada de aberto.  
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Samanta: Não, é aberto tipo assim, o Rodrigo foi lá e ficou com uma menina, a gente 

perdoa ele, entendeu? A gente foi lá e ficou com um cara, o Rodrigo me perdoou, ele fala 

que não perdoou, mas ele perdoou.  

  

Samanta: (...) A gente aceita que ele vá ao puteiro, puteiro ele pode ir, puteiro está 

liberado.  

 

Quando questionados sobre o contrato conjugal e se vivenciam um 

relacionamento aberto, todos os participantes foram categóricos em negar essa 

possibilidade porém identificamos algumas peculiaridades. Eles não consideram o 

relacionamento como “aberto” mas algumas práticas podem ser compreendidas como tal. 

O “não nomear” ou acordar sobre essa abertura na relação, pode ser uma tentativa de 

controlar um ao outro, diminuindo a possibilidade de outras ligações? 

 

Samanta: (...) Então eu criei meio que um conceito de família é com quem eu quero estar, 

com quem eu amo, com quem vai me amar. Então é minha família meus filhos, meus avós, 

eles, meus amigos, meu cachorro. Meu cachorro é da minha família, o gato, essas pessoas 

são as pessoas que eu defendo e maluco quando mexe o negócio esquenta, entendeu? 

  

Cláudia: (...) Agora, tem pessoas que eu escolhi que eu quero cuidar o resto da vida, eu 

tenho três crianças lá embaixo que eu daria tudo por eles e precisou e eu fui adotando 

durante minha vida inteira pessoas que fizessem parte da minha família.(...)  

 

Samanta: (...) Tem gente que dá outros nomes, outras ciências, enfim, mas isso acaba 

virando família, uma grande família, tipo, "pirraça pai, pirraça mãe, pirraça filha", tipo 

isso, entendeu?   

 

Cláudia: É  uma família normal.  

 

 

Se analisarmos isoladamente os trechos dos participantes a respeito do conceito 

de família que possuem, percebemos a semelhança com narrativas advindas de famílias 

contemporâneas ditas convencionais. De uma forma geral, parece adequado definir 

família, como sendo  um grupo de indivíduos vinculados por uma ligação profunda e um 

sentimento de pertença entre si. Porém, com as mudanças progressivas que a sociedade e 

consequentemente a família vêm sofrendo, o ideal seria redefinir e ampliar o conceito de 

família de forma que abarcasse todos os arranjos e configurações possíveis 

(WRIGHT,1990). 
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Samanta: Amizade.  

 

Cláudia: Companheirismo, troca.   

 

Rodrigo: Lealdade.  

 

Samanta: Algumas desavenças. 

  

Rodrigo: Afeto. Muita dificuldade. 

   

Cláudia: Conflitos.  

 

Rodrigo: Bastante.   

 

Samanta: Não é fácil, não.  

 

Rodrigo: Muito assunto, (...) 

  

Quando questionados sobre o que entendiam do conceito de poliamor, as falas 

ressaltam a amizade, lealdade, troca (entre outras), não havendo nenhuma citação 

referente ao contexto sexual, o que está em conformidade com os achados teóricos. 

 

 

Cláudia: Não é fácil para quem olha de fora e também não é fácil para quem está aqui 

dentro não. 

 

Samanta: (...) o telefone tocou era um policial que estava no Terminal Tietê e ela tinha 

avisado o policial que ela ia se matar e eles seguraram ela, aí ele me ligou. Conclusão, 

fui à delegacia meia noite tirar a fulana de lá. Aí começamos a ficar amigas, tudo, falei, 

"vou ajudar", (...)  

 

Samanta: (...) "pô, é sério, a mina não está bem, cara, e é novinha e tudo, o povo vai 

aproveitar" (...)  

 

Samanta: (...) tinha uns 12 anos e zoava muito ela, ficava com outras minas, falava muita 

merda dela, aí eu peguei um dia e fui cobrar ele. Aí o moleque afinou ... 

 

Cláudia: Mas o bom também é que a gente nunca está sozinho. Assim, é bom e é ruim, 

você nunca está sozinho. Até quando você queria estar sozinho... 

  

Samanta: (...) Eu queria que fosse mais suave, que fosse ter vontade, vai lá e faz, só que 

não tem como, é sentimento, é coração, você tem medo de perder aquela pessoa, você 

acha que aquela pessoa não está te valorizando, aí já vem na oficina do diabo na mente. 

É sentimento, não é uma coisa que dá para ser 100% racional. A gente até tenta às vezes 

ser meio hipócrita assim, "fica, fica".  

 

Os participantes trazem referências relativas a amizade, cuidado, relação de 

confiança e afeição que nos levam a refletir sobre a maneira como se estruturam os 
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relacionamentos poliamorosos, Por defenderem a não exclusividade sexual e amorosa, os 

poliamorosos acreditam que essa liberdade seria um contexto fértil para o amor e amizade 

se aproximarem. Para muitos poliamorosos, este seria o modelo ideal para o vínculo 

amoroso (PILÃO, 2013). 

   

Samanta: (...) Ela se liberou e aí a gente começou a ficar junto, aí ele voltou a ter ciúmes, 

até hoje para ele não é tão ok assim, ele ainda está aprendendo, mas a gente consegue 

hoje em dia ficar... se eu ficar com ela antes, aí a gente consegue ficar os três. Se rolar 

entre mim e ela antes, dá para ficar os três, entendeu? Mas não é que a gente se pega 

todo dia, pelo contrário, a gente transa muito pouquinho, a maior merreca.  

  

Samanta: Não, no geral mesmo, filha, no geral, estou fazendo reivindicação.  

 

Cláudia: Reivindicação aqui.  

 

As falas dos participantes, estão em conformidade com a revisão teórica. A vida 

sexual no poliamor não é o foco central. Sendo inclusive nesse caso de baixa frequência 

como disseram os participantes.  

 

  

Samanta: (...) E eu não sou sapatão, tipo assim, eu não tinha ficado com outras 

mulheres.  

 

Samanta: (...) mulher, apesar de ser muito macho, eu só fiquei com ela e mesmo assim 

rolou toda essa “embaçação”.  

 

Cláudia: Eu brinco que ele é especial, porque eu gosto dele. 

 

 

Apesar do sexo não ser o foco das relações poliamorosas, existem algumas  

peculiaridades na sexualidade dos adeptos. Percebemos que há uma certa plasticidade na 

orientação sexual, que parece advir como consequência de um envolvimento afetivo 

prévio, confirmando que se pode amar mais de um gênero. Surgem então outras ligações 

dentro do relacionamento.  O poliamor torna possível amar (e se relacionar) com mais de 

um gênero, o que perturba as contruções binárias da heterossexualidade compulsória 

(RICH, 1980; JACKSON, 2003 apud BARKER, 2005). 

Samanta: (...) Aí ele deu aquela causada básica no relacionamento, eu dei por 1 mês, ele 

deu por um outro mês, ficou mais ou menos isso uns 6 meses e ainda ele pegou uma outra 

menina no meio disso, porque 2 meses de relacionamento o bonito enjoou, tá ligado?  

 

Samanta: É, um travesti e um negão, mano, tem que ter um negão. Não, é assim, que nem, 

já aconteceu de eu trair ele e aí eu contei para ele. (...)  
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Cláudia: Tipo sexo, eu tenho vontade de muita coisa, eu tenho uma mente mais para o... 

que nem eu brinco com eles, mais para o sadomasoquismo, essa coisa de servo, de 

escrava, de submissa, tenho mais essa coisa, mas travada mesmo. 

 

A comunicação aberta está presente nas narrativas do trisal, especialmente entre 

as mulheres. As falas das participantes nos leva a pensar na conceituação de Hite (1998) 

que acredita que as mulheres homossexuais teriam menor proporção de casos fora de seu 

relacionamento principal do que as mulheres heterossexuais. Segundo a autora, as 

mulheres homossexuais não-monógamas ou têm seus casos com o consentimento da 

parceira principal, ou essa informação logo é revelada a cônjuge. Hite (1889) acredita que 

isso pode ocorrer devido a uma possível comunicação maior entre duas mulhreres do que 

em um relacionamento heterossexual. 

 

5.2-Vivenciando o social 

 

Cláudia: Meu pai. Meu pai era extremamente preconceituoso, assim, no extremo. De meu 

irmão ter amigo preto e ele, tipo, meu pai bebia, ele dentro de casa, "vai, seu macaco 

sujo". Agora assim, as duas pessoas que estão na minha vida ainda que seriam minha 

avó e minha tia que ficaram comigo minha infância inteira, minha avó aceitou naquelas, 

mas aceitou. A minha tia virou a cara para mim. Agora que a gente está reestabelecendo 

uma relação, mas ela virou a cara para mim, ela não aceitou.  

 

Samanta: É que a gente escuta muita coisa. Você não me perguntou, mas, porra, o mundo 

é cheio de preconceito.  

 

Samanta: (...) Mas também tem muita gente que olha torto, tem muita gente que, sabe... 

ele já foi acusado de pedofilia por uma vizinha aqui da rua.(...)  

 

Cláudia: (...) eu tinha muito preconceito principalmente comigo, com a minha pessoa. 

Então para ficar com ele rolou esse negócio na minha cabeça, "eu sou travada", tanto 

que eu falava assim, "mano, eu não vou fazer isso com ela, está errado, está errado, está 

errado".(...)  

 

Cláudia: Passa por uns preconceitos. Tenso. Um julgamento.  

 

Cláudia: Que nem eu falei para você, a minha tia não aceita o relacionamento, ela virou 

a cara para mim. Ela falou que eu podia ter dado para quem eu quisesse...  

Samanta: É complicado por vários ângulos, por várias coisas. Eu brinco, eu falo assim, 

tem tanto preconceito que no meu caso aqui as pessoas têm que ter muito preconceito 

mesmo, porque eu tenho tanta coisa para julgar, vai me julgar de tanta coisa, porque a 

gente é diferente, aqui todo mundo é diferente, ela é diferente, ela tem se assumido mais 

lésbica, aí tem nego que julga ela porque ela é bonita, porque mulher bonita não deve 

ser lésbica.  
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Samanta: E rola muito preconceito. Mas muita gente assim, é o que eu te falei, um dia eu 

faço uma foto, cobro R$1,00.  

 

Samanta: (...) as pessoas se espantam com o nosso, que é aberto, que a gente mora na 

mesma casa. As pessoas criam teorias, teorias assim...  

 

Samanta: A mais comum é assim, eu sou irmã dele. Por quê? Porque ele é negro e eu sou 

moreninha. Ela é loira, não tem como ser. Eu sou mãe dela. 

 

Cláudia: Eu era filha deles, eu estava grávida de um cara que pulava no telhado...  

 

Cláudia: Da vizinha e subia aqui para ficar comigo.   

  

Cláudia: A gente mora dentro da mesma casa. O pessoal quando eu conto fala assim, 

"mas ela sabe?". Gente, a gente mora na mesma casa.  

 

Rodrigo: Como ela disse, principalmente para mim. "Tem duas mulheres?". "Tenho". 

"Então deve ser uma maravilha". Não é assim não. 

 

Samanta: (...) "aquela menina vai roubar seu marido".(...)  

 

Samanta: (...)  Minha sogra falou para mim uma vez, "mulher casada não tem 

amiga".(...)  

 

Cláudia: Quem é bonita não pode gostar de mulher.  

 

Samanta: Os avós, a família dele também. Eles mesmos já adaptaram na cabeça, vai 

fazer Dia das Mães, fazem duas lembrancinhas, na escola eu fui lá, conversei, também 

resolveu. 

   

Samanta: (...) Ela, "então tá bom, vou anotar aqui que vocês duas são mães". Falei, "isso, 

anota bem".  

  

Samanta: Mas é legal porque tipo assim, a gente chega em um hotel, a gente reserva dois 

quartos, um para as crianças, um pra gente. Aí o povo fica esperando para ver quem vai 

para o quarto, fica sempre um buchicho. É legal chegar em um lugar diferente, porque 

rola também um status celebridade assim, porque todo mundo para. A gente vai a cidade 

pequena, como eu falei, rola teoria, o povo para pra pensar, para falar. É estressante 

quando é preconceituoso, malvado, até bem mal intencionado, mas também tem 

vantagens, é gostoso. Fora o fato de ser diferente, dar aquela causada básica, eu adoro. 

Causar é comigo mesmo.  

 

O preconceito é um tema que permeia a vivência do poliamor. Os participantes 

trouxeram inúmeras situações que deflagram essa questão, confirmando os achados 

teóricos. Não há estudos a esse respeito no Brasil, em uma pesquisa realizada nos EUA, 

43% dos poliamorosos entrevistados relataram já ter vivido pessoalmente tal preconceito 

(NEARING, 2000). Podemos supor um resultado igual ou maior em nosso país já 

conhecido como patriarcal, machista e sexista.  
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Samanta: (...) nós duas nos separamos dele, a gente ficou uns 3 meses, 2 meses e meio e 

nós fomos viajar, fomos dar um rolê de cruzeiro aí, foi a primeira vez que a gente teve 

intimidade, que a gente se comportou como casal. Porque eu e ela não... nós somos um 

trio, mas eu e ela, a gente nunca tinha sido um casal (...)  

 

Rodrigo: Uma coisa que eu escuto muito, "para você deve ser bom, você transa com duas 

mulheres". "É legal". "É o que você mais gosta?". "Não. O que eu mais gosto é poder 

deitar com as duas e dormir junto".  

  

 Rodrigo: Eu adoro. Mas a pessoa, "você nunca transou a três?". "Já". "É bom, mas não 

é o que eu mais gosto de quando eu estou com as duas". Que nem, no almoço de domingo 

eu adoro estar com as duas, aí pinta aquele climinha, eu vou falar besteira (...) se eu 

falar para a Samanta, a Claudia vai me crucificar, aí eu tenho que (...)  

 

Samanta: Ver filme também é legal, passar, viajar é muito bom junto, a família toda 

viajando também é. Viajar é bom de qualquer forma 

 

Rodrigo: Eu acho que é o momento mais gostoso. Todo mundo fala que o bom da vida é 

o comer e dormir. Você já comeu e está dormindo com duas pessoas que você adora. 

Para mim é muito melhor do que aquela putaria a noite inteira. 

 

Samanta: (...)  A gente tem lugar, é sempre nesse formato assim, é lugar para dar a mão, 

é lugar na cama e aí pra gente ficar juntas, mesmo quando ele não estava na cama, a 

gente deixava espaço. Chegou ao ponto de a gente se dar conta de que a gente deixava 

aquele espaço.  

 

Samanta: (...) Quando a gente se separou a gente ficou dormindo dois meses juntas.  

 

 

 Segundo Giddens (1993), as relações conjugais são construídas a partir da criação 

de um espaço conjunto, por meio do qual o casal possa estabelecer diálogos francos e 

ampliar seu conhecimento e o do outro. Através dessa convivência, surge o espaço de 

construção da intimidade, que o autor  descreve como sendo a comunicação pessoal em 

um contexto de igualdade interpessoal. Notamos que os participantes da pesquisa, 

valorizam bastante os momentos que podem investir na intimidade e conjugalidade. 

Inclusive quando houve espaço, as mulheres também desenvolveram uma relação 

conjugal mais íntima. 

 

Samanta: É, um travesti e um negão, mano, tem que ter um negão. Não, é assim, que nem, 

já aconteceu de eu trair ele e aí eu contei para ele.  

  

Rodrigo: (...) é melhor ter um trio, você estar com duas pessoas que te fazem bem e você 

faz bem para elas do que você ficar escondendo uma e fazendo mal para duas. Que foi 

uma vez que ela mesma falou ... “mas Rodrigo, não é melhor estarem os três juntos bem 

ou você estar com uma mulher em uma outra casa, escondida de mim e ter que sair de lá 
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tal hora para vir aqui magoando ela, me traindo, me magoando depois que eu possa 

descobrir”. E é verdade. Pelo menos nas nossas loucuras aqui somos todos felizes.  

   

Samanta: (...) a gente assinou união estável, eu sou casada com ele, eu assinei união 

estável com ela, então tecnicamente eu dei um jeito de legalizar.  

  

 

Os participantes apresentam os temas: honestidade, sinceridade, transparência e 

lealdade nas suas falas. Segundo Klesse (2006), estes conceitos são fundamentais para 

estabelecer uma relação poliamorosa em sua plenitude. Dentre estes, a honestidade seria 

o axioma básico do poliamor. 

 

Samanta: (...) Diabo de lei que pode o adultério e eu não posso... "não, você pode trair, 

minha filha, no seu casamento você sai dando à vontade, mas se você resolver casar com 

alguém, fudeu",(...)  

  

Samanta: Não é uma coisa que faz sentido deixar trair, porque para trair para mim é 

enganar, eu não gosto de enganar. Trair é enganar, é brincar, é você subjugar a 

capacidade intelectual, afetiva e sentimental do outro.  

 

Em nossa sociedade, o padrão da monogamia é seguido sem que haja uma 

reflexão, sendo assim, qualquer desvio a essa norma é precedido de julgamentos 

negativos. Os participantes contestam a sociedade e as regras da monogamia e questionam 

a honestidade e sinceridade nos relações monogâmicas no contexto da infidelidade. 

Nas relações poliamorosas a  honestidade entra aqui como o axioma básico do 

poliamor. Outros elementos centrais são: comunicação, negociação, 

autoresponsabilidade, emoção e intimidade, sendo todos ligados ao tema dominante da 

honestidade (KLESSE, 2006). 

 

 

5.3. Construindo as relações de gênero 

 

  

Samanta: Homem não sabe o que é direito TPM, ele confunde, pergunta dez vezes no mês 

se você está na TPM, toda vez que você está brava ele pergunta, "está na TPM?". Homem 

não sabe. E por que a mulher não pode dizer quem é o pai?  

 

Samanta: A gente se pegando, a gente escuta o barulho dele vindo, nossa, eu taco ela...  

 

Samanta: (...) mas não dá para você imaginar que seu filho vai ter duas mulheres, sua 

filha... quer dizer, dá porque o pai dele é safado, entendeu?(...)  

 

Samanta: (...) o pai dele que nem eu falei, se não aceitasse ele é muito hipócrita, porque 

a vida dele toda teve duas mulheres, só que é naquele esquema do escondido. (...)  
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Samanta: Cara, meu pai é muito safado, se você olhar assim, os homens de 50 anos têm 

uma genialidade incrível, eles mantém várias mulheres ao mesmo tempo durante tipo 

duas décadas e as tchongas das mulheres não sei o que estão fazendo, o diabo que elas 

estavam fazendo eu não sei, não sei se estava trabalhando, porque é uma geração de 

mulheres trabalhadoras.(...) 

 

Samanta: (...), então aqui a minha vantagem foi de escolher a menina que, querendo ou 

não, independem se o destino escolheu ela para mim ou se eu estava na minha mente pré-

programada, porque eu acho que, querendo ou não, é um pouco disso, eu escolhi uma 

pessoa que me ajuda. (...)  

  

Cláudia: (...) Porque a mulher não pode falar quem é o pai do filho dela, o homem pode 

falar, agora, a mulher não pode. Porque foi ela que deu, foi ela que abriu as pernas para 

o homem. Quem é melhor que ela para saber quem é o pai?   

 

Samanta: É complicado por vários ângulos, por várias coisas. Eu brinco, eu falo assim, 

tem tanto preconceito que no meu caso aqui as pessoas têm que ter muito preconceito 

mesmo, porque eu tenho tanta coisa para julgar, vai me julgar de tanta coisa, porque a 

gente é diferente, aqui todo mundo é diferente, ela é diferente, ela tem se assumido mais 

lésbica, aí tem nego que julga ela porque ela é bonita, porque mulher bonita não deve 

ser lésbica. 

  

Samanta: Agora, engraçado é que sabe o que o Rodrigo escuta? Que ele é o comedor, 

que ele é o Cadinho, que ele é o gostoso, que ele é gênio, que ele é ídolo, puta, como eu 

odeio quando, sabe quantas vezes ele já escutou que ele é o ídolo, tá ligado, "você é meu 

ídolo". Porra, é foda.  

 

Cláudia: A ideia é dela. A ideia é dela e o ídolo é ele.  

 

Samanta: Ele é o gostoso. Então você vê que além de tudo é uma sociedade 

muito machista, muito preconceituosa.  

 

 

As participantes trazem suas insatisfações diante das questões de gênero comuns 

a nossa sociedade. A questão de gênero se torna visível, pois tais diferenças se associam  

a dominação e superioridade hierárquica associados ao papel do homem. Entretando, 

perecebemos que as questões de gênero, quando problematizadas, estão mais associadas 

a opinião externa. De certa forma, nessa família há um equilíbrio de poderes, 

principalmente protagonizados por Samanta e Rodrigo. 

Apesar da tentativa de igualdade entre homens e mulheres nos relacionamentos, 

as participantes parecem ser colocadas como submissas ao desejo masculino, 

principalmente quando se deparam com o olhar social sobre elas e sobre a relação em que 

estão inseridas. 
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Segundo Macedo (2009), as questões de gênero estão no cerne da construção da 

identidade de cada uma das pessoas que compõem a família, como também na construção 

da vida familiar. 
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Considerações finais 

 

Defrontamo-nos com algumas dificuldades no início da coleta de dados. Apesar do 

crescente aumento de participantes (triplicou do início ao fim da pesquisa) nos grupos 

de poliamor do Facebook e do interesse inicial de alguns possíveis participantes, deparamo-

nos com a inesperada recusa em participar da pesquisa. Essa situação levou-nos a alguns 

questionamentos. Seria medo de se expor? Alguma forma de proteção? Na família 

contemporânea ainda não existe lugar para essa forma de união? A possibilidade de assumir 

uma família poliamorosa traz a ameaça da perda da família de origem e extensa? Até que 

ponto a sociedade brasileira está pronta para aceitar esse arranjo diante de todos os arranjos? 

Na sociedade brasileira, muitos homens tinham duas famílias e existem livros e filmes 

pautados nessa temática. Existia uma tolerância implícita para os homens que agiam dessa 

maneira. A partir desse dado, outras indagações surgem. É o lugar de convívio que faz a 

diferença? Coexistir no mesmo espaço é o tabu do poliamor?  

O preconceito diante do poliamor também ficou evidente; sua presença acompanhou-

nos durante toda a pesquisa, explicitado nos momentos em que o tema era trazido para 

discussão em pautas acadêmicas, como também na nossa rotina social. Fato que está de 

acordo com o que foi levantado na revisão da literatura e na entrevista. Por que 

o poliamor perturba tanto os que só acreditam na monogamia? Atualmente vemos um menor 

preconceito social com a homoafetividade, inclusive com leis que a protegem e esperamos 

que isso aconteça também com esse arranjo familiar.  

Nesse percurso, deparamo-nos também com pessoas interessadas e abertas para 

conhecer melhor o assunto, que definiam como algo "novo" e "interessante" e 

frequentemente desconhecido.  

À medida que avançávamos com a pesquisa, ficava mais nítido o quanto o tema precisa ser 

mais pesquisado e principalmente desmistificado em relação a inúmeros pontos.   

Sugerimos que mais pesquisas, programas informativos tratem dessa temática, ajudando as 

famílias extensas e de origem dos poliamorosos a compreender melhor esse arranjo familiar. 

Acreditamos também que informações possam ajudar especialistas 

como psicólogos terapeutas familiares a trabalhar essa temática.  
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APÊNDICE 1 

 

Carta Convite 

 

Sou psicóloga clínica, especialista em Sexualidade Humana e mestranda pela PUC-

SP. Estou desenvolvendo uma pesquisa com o objetivo de compreender a construção de 

/relacionamentos na perspectiva do poliamor. 

Se você é maior de 18 anos, se considera poliamorista, vive atualmente um 

relacionamento com uma ou mais pessoas nesse modelo de arranjo conjugal, reside em São 

Paulo e tem interesse em colaborar com essa pesquisa, entre em contato comigo. 

Caso você conheça alguém que se encaixe neste perfil, peço gentilmente que 

transmita este convite. 

A participação é sigilosa, voluntária e gratuita. Qualquer publicação do material 

coletado excluirá dados que permitam a identificação de seus participantes. 

As pessoas que desejarem colaborar participarão de uma entrevista que será realizada 

com os envolvidos no arranjo conjugal poliamoroso (trisais ou quatrilhos), com duração 

aproximada de uma hora, em local apropriado. 

Em caso de necessidade, será fornecido o devido esclarecimento e suporte aos 

participantes, com possibilidade de encaminhamento para psicoterapia. 

Os dados obtidos serão analisados e poderão servir de base para futuros estudos e 

acompanhamentos psicológicos. Além de contribuir e informar a comunidade de terapeutas 

familiares que trabalham e se interessam por essa questão, visto que os achados científicos 

nesse tema são escassos. 

A sua participação é muito importante para a realização desta pesquisa. Agradeço sua 

colaboração. 

Muito obrigada e até breve. 

Janaina Reis 

Janaina_ciclos@hotmail.com 
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APÊNDICE 2 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Eu___________________________________________________________ 

,RG_____________, 

CPF______________,residente________________________________________________

____________ bairro __________________, CEP:____________________ autorizo a 

utilização dos dados obtidos na minha participação nas entrevistas desenvolvidas pela 

pesquisadora Janaina B. Gonzalez Reis, psicóloga – CRP: 06/59324, portadora do RG: 

133558769 e do CPF: 063.023.028-54 para fins de ensino e pesquisa, cujos objetivos são: 

- compreender a construção de relacionamentos na perspectiva do poliamor. 

- verificar como se deu a construção do conceito de família. 

- analisar como foram estabelecidos os relacionamentos até o presente momento. 

- levantamento de questões relevantes ao processo de descoberta sexual. 

- levantar como compreendem o conceito de poliamor. 

- identificar valores da família de origem. 

Declaro estar ciente que: 

1-Qualquer publicação desse material excluirá dados que permitam a identificação de 

seus participantes, 

2- Estou autorizado a encerrar minha participação no trabalho em qualquer momento 

que julgue necessário 

3- Os conteúdos da entrevista serão gravados, transcritos e arquivados por um período 

de cinco anos, conforme orienta a resolução 510/16, do Conselho Nacional de Saúde. 

4- O pesquisador se compromete a dar assistência ou me encaminhar para 

atendimento específico caso haja necessidade. 

______________, ___de____________de 20__. 

 

 

 

_________________________ _______________________                                                         

Assinatura do Participante                                                              Assinatura do Pesquisador 
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APÊNDICE 3 

 

Roteiro da Entrevista 

 

 O que você entende por amor ? 

 O que você entende por relacionamento? 

 O que você entende por poliamor? 

 Qual o seu conceito de família? 

 Quais palavras você acha que definem o poliamor ? 

 Que argumentos você usaria para defender o poliamor ? 
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APÊNDICE 4 

 

Entrevista com o trisal 

 

Data de realização: 22 de junho de 2015 

Participantes: 

Janaina -  Entrevistadora 

Claúdia 

Rodrigo 

Samanta 

 

Tempo de gravação: 1 hora, 31 minutos e 9 segundos 

 

Entrevistadora: Para começar eu queria que vocês falassem o primeiro nome de vocês e a 

idade. 

Claúdia: (Claúdia), 22 anos. 

Rodrigo: (Rodrigo), 27 anos. 

Samanta: (Samanta), 28. 

E: O que vocês entendem por amor? 

R: É o companheirismo, o carinho e o afeto por ambos. 

S: Cara, é sentimento, é conseguir estar lado a lado, é passar por um momento bom, por um 

momento ruim. É querer estar perto da pessoa mesmo quando você já está de saco cheio da 

pessoa. É não conseguir viver mais sem a pessoa, para mim. 

C: Amor é querer estar perto mesmo que aquela pessoa te encha o saco, na hora boa, na 

hora ruim, cuidar daquela pessoa independente do que ela faz por você ou não. 

E: O que vocês entendem por relacionamento? Convivência? 

S: Convivência. Convivência é, sei lá, acordar, dormir, levar filho à escola, pagar conta, 

dividir conta. 

C: Dividir conta, convivência. 
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E: O que vocês entendem por poliamor? 

S: Eu ainda não entendo direito. É meio embaçado, sabe? Mas eu tenho uma teoria, vou 

resumir para deixar os outros falarem. É assim, a gente não é igual pinguim, pinguim dizem 

que escolhe um parceiro e ele fica o resto da vida se o parceiro (...) também, dizem que é 

assim. Acho que o ser humano não é assim, como a maioria dos bichos também não são 

assim. Acho que o ser humano tem uma necessidade sempre de ter mais alguém. As pessoas 

não são perfeitas, a gente mesmo não é perfeito, a gente procura no próximo pra se 

completar, aí descobre que aquele próximo não é tão perfeito, começa a procurar já no outro. 

E o poliamor pra mim é mais ou menos isso, é uma forma de tentar completar, fazer um 

círculo, o que não tem em mim tem nele, o que não tem nele, tem nela e junto, mais ou menos 

harmônico, a gente faz assim uma coisa que complete. A minha teoria é mais ou menos isso, 

procurar no outro o que não se tem em si. 

R: Concordo, você procura no outro o que não tem em si, mas também tem o lado ruim, 

porque você acaba também não achando as coisas que você está procurando. Aí começa, 

infelizmente, as desavenças, porque não era o que você estava procurando, mas dizendo pelo 

nosso, a parte que eu acho maravilhosa é que mesmo não achando, brigando, 1001 coisas, 

a vontade de ficar junto é a que prevalece sempre. 

C: Também não entendo muito do termo, quem passa as coisas ou quem faz a cabeça é ela. 

S: A pessoa falando que eu influencio. 

C: Quem influencia é ela. 

É mais isso que ela falou mesmo, é procurar no outro o que você não tem em si, aí você acaba 

descobrindo que o outro não tem, aí outro tem, é uma troca, um dá uma coisa que o outro 

não dá e assim você tenta se completar, porque completo ninguém sempre fica. 

E: Qual conceito de família que cada um de vocês têm? 

S: O Emicida tem uma frase que é, "família não tem nada a ver com sangue, família é 

afinidade"'. Eu curto, tá ligado? Eu não tenho legitimidade de sangue nenhum com ninguém 

no mundo, eu fui... não sei se eu fui adotada, mas vamos colocar esse termo, de um hospital 

com dois dias de vida, então eu fui criada por uma família não biológica. Então eu nunca 

tive ligação sanguínea com ninguém, eu tenho agora com meus filhos, mas nunca na vida eu 

vi alguém como família no sentido de eu nasci dessa pessoa, que é umacoisa meio maluca. 

Eu perdi minha mãe cedo, ainda fui criada pelos meus avós, nem pai e mãe eu tinha, duas 

vezes. Então eu criei meio que um conceito de família é com quem eu quero estar, com quem 
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eu amo, com quem vai me amar. Então é minha família meus filhos, meus avós, eles, meus 

amigos, meu cachorro. Meu cachorro é da minha família, o gato, essas pessoas são as 

pessoas que eu defendo e maluco quando mexe o negócio esquenta, entendeu? 

R: Principalmente os animais, que se mexer comigo passa batido, mas se mexer com os 

animais... né? 

S: É. 

R: Eu concordo com tudo que ela falou, eu tenho uma irmã sanguínea, pelo menos na minha 

adolescência eu tinha mais irmãos que não eram consanguíneos do que a minha própria 

irmã, eu vim ter uma amizade boa agora, quando ela estava com uns 20 e poucos anos. Tanto 

que no começo do relacionamento com ela, ela tinha ciúmes dos meus amigos, que muitas 

vezes, "eu preciso fazer tal coisa", eu deixava ela de lado para fazer o que meus amigos 

precisavam, porque eu acho assim, amizade é uma coisa muito bonita, o carinho, o 

relacionamento, o amor é muito legal sim, mas acho que amizade não é uma coisa que você 

acha em qualquer lugar, a querer hora. E quando você tem é mais que uma bola de cristal, 

pelo menos para mim. E minha família então para mim é mais que bola de cristal. Minha 

mãe, meu pai, minhas tias é tudo. Não tem o que falar deles, são tudo para mim. 

S: O filho e a mulher você viu que ele esqueceu. 

R: As duas. 

S: Por falta de uma, tá ligado que a gente não é família, não é amigo. 

R: Vocês não são amigos não. 

S: É tipo assim, a mãe, o pai, depois a gente. Beleza, é anotação mental. 

R: Isso, anota.  

C: Então, família para mim tem dois tipos, tem a que você escolhe e a que você nasceu nela. 

Nem sempre a que você nasceu nela você faz parte dela, você só nasceu nela. Eu tenho 

pessoas da minha família que eu não falo, que eu não curto muito, que eu nemconsidero uma 

pessoa legal. Agora, tem pessoas que eu escolhi que eu quero cuidar o resto da vida, eu tenho 

três crianças lá embaixo que eu daria tudo por eles e precisou e eu fui adotando durante 

minha vida inteira pessoas que fizessem parte da minha família. Minha tia e minha avó não 

são sanguíneos, são pessoas que cuidaram de mim e que eu tenho um carinho enorme, eu 

amo muito, meus pais também eu amo muito, só que é outro assunto, mas família tem aquela 

que você escolhe, que você quer cuidar e tem aquela que você é estipulada. A que você é 
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estipulada nem sempre você se dá bem, nem sempre você quer cuidar tanto assim. Tem 

pessoas na minha família que eu nem considero. 

S: É que família é um negócio tão assim que deixa... você fala em família, emociona. A gente 

pensa nas pessoas que você mais ama no mundo. Família acho que é isso, quando você fala 

assim, "meu Deus, vou morrer, o que eu mais amo no mundo?", você vai lembrar da sua 

família. Acho que poucas pessoas, apesar de o mundo ser louco, ninguém vai pensar assim, 

"meu dinheiro". Você sabe que isso não é nada. A gente é macumbeiro, umbandista. Podia 

falar espírita? Podia, mas espírita não é, eu sei o que é Kardec, cara. A gente é macumbeiro, 

a gente toca tambor, a gente faz macumba, simpatia, umbanda, cara, muito orgulho disso, 

eu faço muito bem, beijinho no ombro do recalque para quem fala que eu não faço o bem. 

Eu rio, mano, eu rio. Mas tipo assim, família... tem gente na vida que você não conhece. Por 

que eu falei que eu sou macumbeira? Mano, para mim é enganação, cara, porque você não 

conhece o nego. Você encontra o nego no mundo muito louco, perdido de pessoas de todo 

tipo e não consegue mais viver sem aquela pessoa e parece que já conhecia aquela pessoa e 

todo mundo tem alguém assim, não é tampa da panela, é alguém que você já teve ali atrás, 

cara, e às vezes você bate papo de 5 minutos com uma pessoa e você conheceu ela pela sua 

vida toda, você lembra de quando vocês eram amiguinhas de infância, mas vocês não eram, 

não é loucura sua. Para mim é reencarnação. Tem gente que dá outros nomes, outras 

ciências, enfim, mas isso acaba virando família, uma grande família, tipo, "pirraça pai, 

pirraça mãe, pirraça filha", tipo isso, entendeu? 

E: Vocês então não têm muito contato com a família de origem? A gente chama de família 

de origem de onde a gente veio, assim, vocês não têm muito contato com a família de vocês? 

S: É que nem eu te falei, eu não tenho. 

E: Com as pessoas que te criaram? 

S: Não, assim, a gente tem um mega contato, a gente vai lá ver eles, eles vêm aqui, mas até 

porque o tipo de relacionamento não é uma coisa que eu vou falar que eles... eu entendo, 

cara, porque não é o que a pessoa imaginou que iria acontecer. Você imagina que seu filho 

vai ficar veado um dia. Dá para imaginar que um filho vai torcer para o São Paulo, ser 

“bambi” de boas, mas não dá para você imaginar que seu filho vai ter duas mulheres, sua 

filha... quer dizer, dá porque o pai dele é safado, entendeu? Mas no caso da Claudia não 

dava que ela virar sapatão nada. Então não tem tanto uma proximidade como teria tipo em 

um almoço de domingo. 

E: Mas você acha que essa relação de vocês, o poliamor dificulta essa relação? 
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S: No caso da tia dela, nossa. 

C: Muita, muita, muita, essa eu respondo. 

S: Só para falar, eu só tenho familiaridade com os meus avós. 

E: Que foram as pessoas que ajudaram a te criar? 

S: É. Meu pai e eu a gente se dá bem, que também não é meu pai biológico, mas a gente se 

dá bem à distância, meu jeito de viver, o jeito dele de viver. Eu tenho irmã por parte dele de 

outro relacionamento que a gente conversa, sei lá, a cada dois anos, ela está em outra fase 

da vida, mas eu gosto muito dela, acho que ela gosta de mim, e só, acabou a família. 

C: A questão de família assim, de proximidade que nem você estava falando, bem, a minha 

mãe e meu pai faleceram, a minha mãe tecnicamente fez uma previsão do futuro, porque ela 

viu isso aqui, previu esse relacionamento antes. 

S: A mãe dela ficou bolada. A mãe dela com câncer olhou para mim e falou assim, sabe 

quando a pessoa está em fase terminal assim, aí ela me chamou para conversar e falou assim, 

"e aí, o que você quer?". Eu olhei e falei, "cara, eu tenho essa vida louca". Ela pegou e falou, 

"mas a Claudia está junto?". E na época não estava, depois eu percebi que não foi proposital, 

as coisas acontecem na minha vida, não tenho culpa. E eu falei, "não, cara, eu gosto muito 

da sua filha e eu vou cuidar dela, é isso que eu posso te prometer". Ficou meio assim, olhou, 

veio à minha casa ver minhas macumbas, que ela também não era da religião, mas ia, 

daquela pessoa que vai ao evangélico, vai ao católico, ela viu, conferiu, fez assim, tipo, 

"mãe", aí falou, "tá bom, pode ser", só que não contou nada. 

C: É, ela não contou, minha irmã que foi contar depois, depois que ela faleceu, dois anos, 

ano passado minha irmã foi contar para mim que minha mãe já tinha contado. Eu falei, 

"nossa, que beleza". Meu pai se ele sonhasse... vou falar o termo... 

S: ...fala baixo, que não pode ser racista. 

C: Preto ou que eu tivesse virado sapatão ele tinha me matado, tinha me deserdado. 

E: Seu pai? 

C: Meu pai. Meu pai era extremamente preconceituoso, assim, no extremo. De meu irmão ter 

amigo preto e ele, tipo, meu pai bebia, ele dentro de casa, "vai, seu macaco sujo". Agora 

assim, as duas pessoas que estão na minha vida ainda que seriam minha avó e minha tia que 

ficaram comigo minha infância inteira, minha avó aceitou naquelas, mas aceitou. A minha 
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tia virou a cara para mim. Agora que a gente está reestabelecendo uma relação, mas ela 

virou a cara para mim, ela não aceitou. 

S: Ela é a única pessoa que realmente não aceita. 

E: A sua tia? 

C: Ela não aceitou. É, a minha tia. 

S: É, tia de criação, mas é tia tipo mãe. 

C: Tipo mãe. Ela não aceita. 

S: Porque a mãe dele é evangélica e aceitou, o pai dele que nem eu falei, se não aceitasse ele 

é muito hipócrita, porque a vida dele toda teve duas mulheres, só que é naquele esquema do 

escondido. Minha avó, que tem 82 anos, não é que ela aceitou o relacionamento, ela aceitou 

minha loucura. Ela fala... 

C: ...não tem novidade, com ela não é novidade. 

S: É. E aí ela ficou até amiga, no começo ela tinha ódio da Claudia, ela ficava me dando 

indireta, "aquela menina vai roubar seu marido". "Que, vó?". Hoje em dia elas são 

amiguinhas. 

C: Hoje em dia ela é um amor. A gente cozinha juntas. 

S: Meu avô também aceitou, meu vô também tem 80 e poucos anos. Meu pai cometeu aquela 

gafe legal de dar em cima da coleguinha, mas aceitou, que aí eu contei para a mulher dele 

para ele parar com a graça de uma vez só, contei como quem não quer nada, ferrei a vida, 

mas caguei pra ele. Maluco folgado. Sabe quando a pessoa entendeu o negócio e se fez de 

louco? 

E: Ele deu em cima dela? 

S: Dela. Como ela tem essa cara de novinha ele achou que ela era menor e ele levou ela para 

tomar uma coca-cola ainda veio com um papinho. Foi pouco eu ter ligado para a mulher, 

ele tem uma sorte na vida. 

C: Mas a minha tia não aceita. Porque a minha tia na verdade é uma pessoa que não... eu 

acho que ela não aceita relacionamento nenhum. 

S: Nada, ela vem na praia, em um apartamento, tem um casal... 

C: ...não, é, ela não aceita relacionamento nenhum. 
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S: Mas você não falou que ela estava em um apa... é porque ela não tem, entendeu? 

C: Não tem, nunca teve. 

S: Ela nunca se relacionou com ninguém, ela é daquele tipo que gosta de ter peninha de si 

própria, mas ela veio outro dia ali, é igual veado, igual eu falei para o Luis, o Luis é um 

amigo meu veado e o pai dele não aceita que ele seja veado. Não aceita, mas só que aí os 

travecos vão lá, rebolam no pau dele e ele fica de boas. Então ele não aceita que o filho seja 

veado. Sua tia não aceita que você seja sapatão, ela vem a uma praia com um cara que é 

casado e a ex-mulher convive de boa. 

C: As duas ex-mulheres. 

S: Sabe quando fala, "sei, sei, tá bom, aham". Porque é muita história, tipo, eu conheço um 

monte de casal de 40 que trocou por uma outra e depois as duas se dão bem, entendeu? O 

cara come as duas, gente, qual é a dificuldade de olhar e eu falar assim, o cara come as 

duas, se não come, dá uma passadinha de leve, uma escorregada, mais nada. Não é da minha 

conta, não é da conta dos outros, mas tem gente que fica criando teoria. Come. Eu cheguei 

pra minha sogra e falei, "então...", pô, minha sogra dava camisinha pra ele. Foi ao motel 

com quem? Foi com o meu sogro. Então tem muito casal assim, só que as pessoas se 

espantam com o nosso, que é aberto, que a gente mora na mesma casa. As pessoas criam 

teorias, teorias assim... 

C: Nossa, bizarras. 

E: Que tipo de teorias vocês acham que elas criam? 

S: A mais comum é assim, eu sou irmã dele. Por quê? Porque ele é negro e eu sou moreninha. 

Ela é loira, não tem como ser. Eu sou mãe dela. 

C: Nossa, e do cara? No ano passado o cara virou e falou que eu morava aqui em cima, eu 

era o que de vocês, não lembro? 

S: Acho que é filha. 

C: Eu era filha deles, eu estava grávida de um cara que pulava no telhado... 

S: Da vizinha. 

C: Da vizinha e subia aqui para ficar comigo. 

R: Esse cara é o Magaiver. 
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S: De tudo, de tudo que você... tem gente que passa, que eu estou na rua de mão dada, "e ai, 

sogrona". Eu fico fula. É de tudo, que eu não sei, que eu sou cega. 

C: A gente mora dentro da mesma casa. O pessoal quando eu conto fala assim, "mas ela 

sabe?". Gente, a gente mora na mesma casa. 

S: "Não, eu estou dormindo todo dia". 

C: Eu me escondo debaixo do tapete. 

E: Vocês moram juntos há quanto tempo? 

S: 3 anos. 

C: 3 anos, desde que a gente veio para cá. O povo que fala que ela não sabe é o povo daqui 

mesmo. 

S: Não, é que tem duas vidas, a vida antes de ser um... pode falar trio? Eu não consigo 

decorar ainda o poliamor. 

E: Pode falar trio. 

S: E a do Condomínio Palmeiras, que era quando nós éramos amigos, que é o começo da 

relação. Então nós estamos há 6 anos juntos... 

E: Vocês dois estão juntos há 6 anos? 

S: Não, nós juntos vai fazer 9 anos, aqui assim há 6, só que 3 com relação. Por quê? Porque 

ela tem 22 anos e eu sou muito louca, mas só que, Janaina, eu faço todo sentido no mundo, 

é que as pessoas não param muito para me ouvir. É que você falou que tinha uma ordem? 

E: Não, pode falar, à vontade. 

S: Assim, depois a gente volta, se você quiser a gente faz um “remember” para a minha 

relação com ele. Vamos na dela. Ela tinha 15 anos e ela estava em um momento bem difícil 

de relacionamento de adolescente, que tudo é muito, muito e ela estava no desespero e eu vi 

nela aquilo porque eu já tinha tido uns meses atrás por causa dele um desespero desses e 

tudo e vi eu vi que ela estava meio tensa e ela acabou me conhecendo comigo dando um 

discurso desses que eu falo pra caramba sobre como é bom ser puta, convenço rapidinho, 

você vai ver. 

Mas eu não boto fé. Ai ela pegou, quando eu vejo está essa peste na minha porta e a gente 

morava em um condomínio de vários apartamentos em São Paulo, um condomínio até legal 
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de classe média, enfim, e estava ela lá. E eu já era a louca do condomínio, já era a doidona 

do condomínio. Aí todo lugar onde eu vou estava essa menina lá. Aí um dia eu cansei, falei, 

"o que você quer, mano?", e ela era novinha. Se ela com 22 tem cara de nova, aos 15 ela 

tinha cara de 12, eu falei, "mano, dá cana essa merda, nem chega perto". Aí ela começou a 

me seguir e eu peguei um dia não sei também o que aconteceu, ela chapadona na minha casa. 

A gente começou a conversar, mas de boa, ela chegou chapadona na minha casa com 15 

anos, de biquíni, cara. Aí eu achei estranhão, dei umas balas para ela, bala não é droga não, 

bala pra glicose, um copo de água que estava até furado, eu estava lavando louça na cozinha, 

começamos a conversar, ela falou que os moleques tinham levado ela para o apê, 

embebedado ela e ela saiu fugida, lembrou de mim e foi lá. Aí eu falei, "pô, é sério, a mina 

não está bem, cara, e é novinha e tudo, o povo vai aproveitar", lembrei, sabe, das coisas. Aí 

eu peguei, vou ver o que dá para fazer, mas vou ficar de boa. Ai começamos a conversar, 

tudo, ela tinha namoradinho, o cara tipo era moleque também, era mais novo ainda que ela, 

tinha uns 12 anos e zoava muito ela, ficava com outras minas, falava muita merda dela, aí 

eu peguei um dia e fui cobrar ele. Aí o moleque afinou ... 

C: Não fala isso. A felicidade da vida dela. 

S: Fui procurar na academia ainda o moleque, muito cuzão. 

R: O problema não foi ele fugir, o problema foi depois o pai dele descer para falar com ela. 

S: Ele e a mãe dele. A sorte da mãe dele é que eu não catei ela, mas enfim. Essa história vai 

terminar um dia que eu estou lá de boa com meu marido na sala, o telefone tocou era um 

policial que estava no Terminal Tietê e ela tinha avisado o policial que ela ia se matar e eles 

seguraram ela, aí ele me ligou. Conclusão, fui à delegacia meia noite tirar a fulana de lá. Aí 

começamos a ficar amigas, tudo, falei, "vou ajudar", mas também tinha uma vida muito 

complicada, tudo, tinha meus problemas, meus filhos, fiquei grávida, ela me abandonou, 

convidei para o chá de bebê, ela passou reto, deixar na entrevista, isso é mágoa, contei. Bem 

feito.  Enrolando aqui, é 1 hora só, mano. Aí eu peguei, ela foi viver uma vida louca dela, 

que ela foi morar na casa da Ju, que também é uma mina doida que você tem que conhecer, 

cara, você tem que investigar a Ju, mano, a Ju é doida, depois te conto da Ju em ”off”. E ela 

foi viver lá também nos bailes funk. A casa da Ju era o fluxo, a casa da Ju era o fluxo. Aí ela 

me ignorou, fingiu que não me conhecia, depois a gente voltava amizade, não falava, voltava 

a amizade, até que chegou um dia que não tinha mais porquê, eu já estava de saco cheio da 

putaria dela de não querer se minha amiga, de não querer minha ajuda, porque quando 

interessava ela vinha e teve uma hora que eu falei, "e aí, filha, vamos se agilizar?". Aí ela 

começou a passar com problema de morte de pai, de mãe, de filho, de cacete a 4 e a gente 
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acabou ficando amiga demais para se separar e eu vim morar para a praia e ela veio junto. 

Mas até então não tinha nada de relacionamento entre ninguém, entre ninguém mesmo. E eu 

sempre deixei meu marido ficar com outras mulheres, eu sempre deixei ele frequentar 

puteiro, nunca tive encanação, até porque no caso do meu marido não dá para segurar muito, 

porque vai dar linha na pipa. Então eu preferia saber e até às vezes dá uma escolhida, uma 

garimpada, mas enfim. E aí eu vi que estava tendo mais ou menos uns 6 meses antes de eu 

casar e vir morar para cá já estava tendo um ”affaire” entre eles, tipo uma olhada, um lance, 

porque convivia junto. Minha sogra falou para mim uma vez, "mulher casada não tem 

amiga". Por quê? Porque a menina fica entrando e saindo da tua casa, uma hora o teu 

marido vai olhar. Aí você pergunta para ele, "você está a fim?". Ele fala, "não". Aí você finge 

que acredita, mas na verdade estava rolando. Aí meio que a gente ignorou, falou, "não vamos 

lá cagar a amizade e tudo", mas chegou um dia que não tinha mais por que fingir toda aquela 

história, aquela lenga de amizade, disso, de aquilo, a gente se gostava. Eu peguei e falei, 

"vai lá e fica, toma uma cachaça, que a falta de coragem a gente resolve na cachaça, e fica, 

vê o que que dá". E eles começaram a ficar, ela não queria ficar, teve um primeiro beijo lá 

na praia mega bonito e eles não decidiam a vida também, aí eu dei um ultimato para ela, 

falei, "vem morar para cá, se você quer tentar alguma coisa séria", porque eu não estava a 

fim também que ele ficasse com amante, nunca foi a minha ideia nenhuma... espera aí, eu 

vou deixar ele ter uma outra mulher, mas uma mina certa, uma mina que pudesse me ajudar 

com meus filhos, uma mina que pudesse me ajudar na correria do dia a dia. E ela era essa 

mina, ela estava se tornando essa pessoa. E ela pegou, veio morar, ela dormia na sala, a 

gente brigava muito. 

E: Você e ela? 

S: É. Na verdade o primeiro mês a gente ficou de boa, aí ele ficou com ciúmes. 

E: Ele? 

S: É. 

E: Mas vocês já estavam se relacionando? 

S: Não. Eu falei para ela ficar com ele, eu falei para o meu marido pegar a minha amiga, 

que a essa altura já tinha em torno de 19 anos, porque essa lenga de amizade só entre mim 

e ela durou 3 anos. Muitas vezes ele não queria que a gente fosse amiga. Em vez de ele falar 

assim, "eu estou a fim de pegar a sua amiga", ele tentava ferrar a amizade, causava com ela, 

mas ela cedia também, porque ele dava o maior esporro nela e ela ficava de boas e ainda 

pedia desculpas? O nome dessa porra é amor, caralho, você não toma esporro de graça. Aí 
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eles começaram a ficar, tudo e, claro, ele queria me trocar, ele viu aquela oportunidade de 

dar aquele pé na bunda. Aí ele deu aquela causada básica no relacionamento, eu dei por 1 

mês, ele deu por um outro mês, ficou mais ou menos isso uns 6 meses e ainda ele pegou uma 

outra menina no meio disso, porque 2 meses de relacionamento o bonito enjoou, tá ligado? 

Que aí o negócio veio na banca rota, mas foi bom, porque a hora que ele pegou outra menina 

o que ela tinha que fazer, teve que fazer? Vir pedir ajuda. Aí eu me livrei da menina na 

macumba mesmo, estava amarrado, mas sou amiga da menina ainda hoje e a menina ainda 

pegou ela, a menina pagou o rodo, porque a menina não é santa. 

C: Você também. 

S: Não, não pegou, eu dei um beijo nela enquanto eu estava bêbada, isso não é pegar, nem 

conta, para, não fiquei de putaria com a menina. Não, a maior viagem essa menina, a maior 

zica. Aí demorou, mas a partir do momento que já tinha reestabelecido uma aliança de 

mulheres, já deu uma melhorada entre a gente e gente começou também a tipo apertar o 

malandro, porque ele estava cantando de galo, ele falou, "porra, eu sou o rei da cocada 

preta". Aí ele foi também sossegando, vendo que ele podia perder as duas, ele raciocinou um 

mais um e tal, as duas tem dedo e tal e ele foi também querendo ter as duas, foi querendo 

aproveitar a maturidade, eu comecei a cobrar ele de conta, porque ele é folgado mesmo, 

então eu comecei a cobrar ele até estabilizar o relacionamento. Aí demorou mais ou menos 

1 ano, 1 ano e meio, quase 2 e a gente já está junto vai fazer 3, 3 anos e pouquinho, 3 anos e 

5 meses. 

C: Porque era novo pra gente também. Na teoria, na cabeça, pra fazer sentido (...) 

S: É, na cabeça funciona uma coisa, na hora é teu marido, filha, com outra menina e mais 

bonita e o povo falando, nego comendo tua mente, você pira, mano. 

C: Porque é muita gente falando. 

S: E o que é pior, no caso assim eu nunca tive esse amor todo. Sabe a parte do (...), então a 

hora que eu vi que ele era capaz de dar aquilo para alguém e não era eu, nossa, eu ia dormir 

às vezes com ódio. Eu já cheguei a falar para ela, "eu peço para o balauê te levar, cara". 

Mas ao mesmo tempo eu falo que não, para católico seria, "meu Deus, mata ela, meu Deus, 

não faz isso, por favor". Mais ou menos isso e, tipo, foi tenso, o primeiro mês da gente foi 

tenso. Mas o fator da outra menina que deu um bafafá, tu imagina o rebuliço que essa porra 

fez. Mas ao mesmo tempo, cara... 

C: ...mas ela veio para ajudar também, tecnicamente foi uma ajuda. 
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S: É, foi isso que eu entendo. E também ela seguiu a vida dela de boa, mas basicamente é 

isso. Falei pra caralho agora. 

E: E quando vocês começaram a se relacionar? 

S: Não, porque assim, cara, ela pega, você notou que eu sou essa pessoa diferente e tudo, 

mas ela ficava de sacanagem comigo. Eu tenho o maior respeito nessa mina, entendeu, fiquei 

amiga dela, o marido e tudo, mas eu não ficava olhando de maldade para ela, só que ela 

começou a passar de calcinha, eu lá no banheiro ela vinha, imagina a bunda na altura do 

rosto, de fio dental e ficava lá falando. E aí você olha para o lado, tipo, ela ficou provocando, 

dando de Lolita, tá ligado? Aí eu ia para cima, ela recuava muito. Aí eu falava, "tá irada 

essa merda, ela está de sacanagem comigo". E eu não sou sapatão, tipo assim, eu não tinha 

ficado com outras mulheres. 

E: Antes dela você nunca tinha ficado com outras mulheres? 

S: Não tinha nem dado beijo, assim só e está bom, mas eu tinha muita amiga. Amiga, era 1 

segundo, uma cachaça a mais e poderia ser, mas não rolava, porque sei lá, com mulher eu 

não consigo chegar na mina e atacar, eu penso como eu gostaria comigo, é questão da lógica. 

Com homem não, com homem eu falo, "você faz assim comigo, espera aí". Mas aí eu peguei, 

sei lá, tentei. Só que aí era bem complicado, ela chegava a tampar o rosto, assim, sabe, "estou 

com vergonha". E aí na minha cabeça já era pedofilia, fala com uma voz de criança para 

cima de mim eu não aguento, eu não tenho paciência para essa porra, não tenho mesmo, 

porque você está incentivando, você que trabalha comigo, a menina bota duas chuquinhas, 

bota meinha até aqui e fica falando com a vozinha assim, é lógico que você está incentivando 

o cara a comer a tua filha de 14 anos que está ali no quarto do lado, se toca, não vira. E ela 

tinha muito disso. Então eu ficava meio assim, aí eu falei, "não vou também mais tentar porra 

nenhuma com você, enchi o saco de você, você vai para lá", porque rolava e não rolava, 

rolava e não rolava. A primeira trepada acho que demorou o que, do começo ao fim umas 5 

horas pra conseguir desembrulhar o pacote, dava muito trabalho. Aí eu peguei, dei uma 

intimada nela, ela se liberou um pouco, porque se ela ficava em uma pegada de criança eu 

não ia tentar mesmo. Ela se liberou e aí a gente começou a ficar junto, aí ele voltou a ter 

ciúmes, até hoje para ele não é tão ok assim, ele ainda está aprendendo, mas a gente 

consegue hoje em dia ficar... se eu ficar com ela antes, aí a gente consegue ficar os três. Se 

rolar entre mim e ela antes, dá para ficar os três, entendeu? Mas não é que a gente se pega 

todo dia, pelo contrário, a gente transa muito pouquinho, a maior merreca. 

E: Vocês três transam pouquinho? 
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S: Não, no geral mesmo, filha, no geral, estou fazendo reivindicação. 

C: Reivindicação aqui. 

S: Ele vai. 

C: Ele vai. 

S: Você viu que o homem não fala. 

E: E para você, como foi? 

C: Para mim é que nem eu explico para todo mundo, cara, eu era muito chegada no meu pai, 

então ele era muito preconceituoso, então todo preconceito dele, por mais que eunão olhasse 

para ele, "tem duas mulheres ali se beijando, tem dois caras se pegando ali", eu tinha muito 

preconceito principalmente comigo, com a minha pessoa. Então para ficar com ele rolou 

esse negócio na minha cabeça, "eu sou travada", tanto que eu falava assim, "mano, eu não 

vou fazer isso com ela, está errado, está errado, está errado". Para ficar com ela então, tipo 

assim, eu tinha muita vontade, até hoje em dia eu falo, eu tenho muita vontade de fazer muita 

coisa, mas pensa em uma pessoa travada, sou eu. Se você quiser estudar a minha cabeça, 

uma pessoa ao contrário dela, encontrou. Mas uma pessoa travada sou eu, eu tenho vontade 

de muita coisa. 

E: Que tipo de coisa?  

C: Tipo sexo, eu tenho vontade de muita coisa, eu tenho uma mente mais para o... que nem 

eu brinco com eles, mais para o sadomasoquismo, essa coisa de servo, de escrava, de 

submissa, tenho mais essa coisa, mas travada mesmo. 

E: Mesmo com eles? 

C: Mesmo com eles, mesmo com eles. Hoje em dia até que, assim, vai, mas assim... 

E: ...mas você propõe isso ou você fica até incomodada, envergonhada de propor?  

C: Envergonhada. 

E: Vou voltar aqui para depois a gente continuar. Quais palavras vocês acham que define o 

poliamor? Se vocês não quiserem falar como poliamor, como vocês entendem a relação de 

vocês, não precisa ser o termo, mas quais palavras vocês acham que definem o poliamor nesse 

sentido da relação de vocês. 

S: Tipo Marília Gabriela, as palavras? Só a palavra? 
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E: Só as palavras, palavras que vêm à sua cabeça quando você pensa em poliamor. 

S: Amizade. 

C: Companheirismo, troca. 

R: Lealdade. 

S: Algumas desavenças. 

R: Afeto. Muita dificuldade. 

C: Conflitos. 

R: Bastante.  

S: Não é fácil, não. 

R: Muito assunto, (...) 

C: Não é fácil para quem olha de fora e também não é fácil para quem está aqui dentro não. 

S: Nenhuma posição. 

R: Mas quem olha de fora acha que é fácil. 

C: Fácil. 

R: Como ela disse, principalmente para mim. "Tem duas mulheres?". "Tenho". "Então deve 

ser uma maravilha". Não é assim não. 

E: O que você acha que é difícil de ter duas mulheres? 

S: Vai falar (...) mesma coisa, negão folgado. Todo mundo pensa isso, eu penso isso. Nego 

folgado, nem o trabalho de arranjar outra ele se deu. Não é? 

R: Não, tem as dificuldades. Que nem, até que agora não rola tanto, mas rolava demais, eu 

estava discutindo com essa daqui, tinha vezes que ela estava errada, essa daqui acobertava 

ela. Mano, eu nunca estava certo. Eu estava certo, mas eu nunca estava certo. Antes, quando 

era dupla, "Samanta, você está errada", "não, não estou", eu começava a mostrar como ela 

estava errada, "é verdade, eu posso estar". 

S: Você não vai perder o seu tempo comigo, mano, você não vai perder seu tempo. Com duas, 

ele que cansa, entendeu? Porque a gente fala e não dá tempo de ele falar nada. Não dá tempo 

dele falar mesmo. 
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R: A verdade é que ninguém fala, só você, deu para perceber, só você. 

E: Então, vou ter que dar uma mudada aqui, mas dá pra gente continuar assim. 

S: Não tem como seguir o script nessa família. 

E: Não tem script, esquece o script. Assim, você já viveu uma relação monogâmica. Não, 

mais ou menos, ela era aberta, relacionamento aberto, né ? 

S: Na verdade antes de eu ser casada com o Rodrigo, com o Rodrigo eu sou casada no papel, 

é porque muita gente acha que é tipo... a gente só está de (...) Querendo ou não, são 9 anos, 

é um tempinho legal. E antes de eu ser casada com o (Rodrigo) eu tive meu primeiro 

relacionamento na adolescência, que nos casamos, fomos morar junto e tivemos 1 filha, mas 

não deu certo e era monogâmico, mas diferente do que todo mudo pode imaginar, era assim, 

o Pedro não tinha ciúmes, ele não olhava, se eu pegasse e falasse assim, "Pedro, a gente está 

na praia, olha a bunda daquela mulher", ele não olhava. E se ele me visse com outro cara, 

ele não tinha ciúmes. Uma vez eu falei para ele que o primo dele ia me comer, que estava 

tentando, ele fingiu de louco que não era, aí eu fui ficar com um cara, tanto que eu ficava, "é 

pegadinha do João Kleber, é pegadinha, é teste de fidelidade", eu ficava procurando a 

câmera. Dei para o primo dele, falei para ele, ele ficou de boa. Que tem tinha o Madame 

Satã, tomava uns bagulhos, parecia comfort e ele ficava de boa com os caras me agarrando, 

mas eu não me dava de jeito nenhum com ele. 

E: Vocês não se davam em que sentido assim? 

S: De sexo, de cama, de pessoa. Hoje em dia a gente se dá melhor, porque ele era muito 

calmo e eu sou desse jeito. Assim, a gente se dava bem trabalhando, então eu ajudava ele na 

marcenaria, levava MDF, fazia armário, caramba a 4, mas na convivência, sabe, ele vinha 

me acordar com um pacote de... ele pegava bolacha, tirava o negócio assim e fazia um 

coração no meio e fechava. É romântico, toda mulher fala, "que bonitinho", eu já queria dar 

umas porradas nele. Era para se completar, mas não deu certo. E eu era monogâmica, só 

traía ele por causa dessa porra dessa... eu não tinha como não trair, cara, eu achei que era 

pegadinha, entendeu? Mas, tipo, a gente se separou e teve essa relação. Com o Rodrigo acho 

que nunca teve monogamia porque ele sempre ficou com outras. E aí eu dava o troco, 

basicamente era isso que dava na minha cabeça. Eu não sou monogâmica, eu percebi que 

tipo uma hora ou outra, não é nem que eu vou trair, eu vou procurar alguma coisa para me 

divertir, porque eu não tenho essa vontade de ter um outro relacionamento. Na hora que eu 

falo que eu tenho vontade de sair com uma pessoa é que nem eu te falei das travestis que a 

gente conheceu, de ver, eu gosto de sempre inovar, sabe? Mas eu também não gosto de 
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brincar nem com ela, nem com ele, esse tipo de coisa. Falando, é que ele não aceita, mas vou 

conseguir. 

E: Mas o relacionamento de vocês hoje é aberto? 

S: Não. 

C: Não. 

S: Não, é nada. 

C: É nada, não tem nada de aberto. 

S: Não, é aberto tipo assim, o Rodrigo foi lá e ficou com uma menina, a gente perdoa ele, 

entendeu? A gente foi lá e ficou com um cara, o Rodrigo me perdoou, ele fala que não 

perdoou, mas ele perdoou.  

E: Mas isso vocês conversam? 

S: Não, a gente treta. 

C: Rola umas treta, não é conversa. 

S: Não é uma conversa, você tá contando pra uma pessoa que você estava com uma outra 

pessoa, não é conversa o nome, é treta mesmo. 

C: Não é conversa, é treta. 

S: Não rola fight, não rola, não rola pancada, mas... porque ele aprendeu a ficar mais calmo, 

ficou de boa, mas rola umas tretas de jogar na cara. Porque aí você fica com o orgulho 

ferido. Eu queria que fosse mais suave, que fosse ter vontade, vai lá e faz, só que não tem 

como, é sentimento, é coração, você tem medo de perder aquela pessoa, você acha que aquela 

pessoa não está te valorizando, aí já vem na oficina do diabo na mente. É sentimento, não é 

uma coisa que dá para ser 100% racional. A gente até tenta às vezes ser meio hipócrita 

assim, "fica, fica". 

C: Vai se arrepender. 

S: Vai. A gente aceita que ele vá ao puteiro, puteiro ele pode ir, puteiro está liberado. Ela 

fica com ódio. 

R: Não tem hipocrisia não, não gosto, já falei, tento diversas maneiras entender o teu lado, 

porque eu sei que não é uma coisa que você faz por maldade, mas falar para você, "todo dia 

eu estou lá, eu te entendo, pode ir lá, faz". Não, não vou ser hipócrita, não é assim. Tento, 
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mas não sei se eu consigo não. Adoraria até, porque eu sei que você faz muitas vezes para 

me ver feliz, tá ligado, mas não sei se eu conseguiria não. 

S: Cara, ela é psicóloga, se eu falar o que eu te falo, você vai ver que ela vai concordar 

comigo. 

R: O problema não é ela concordar. 

S: É só uma aprovação médica. É tipo da Doutora Graziela falando da Claudia, mano. 

R: O problema eu tenho que entender. O mundo pode entender e falar parabéns, mas eu 

tenho que entender. 

S: Então bota uma coisa na tua cabeça, é que você não escuta nada que eu falo, que eu sou 

sua mulher, senão você daria razão para mim. 

R: Pode ser, pode ser. 

S: Eu viro e falo para ele, "Rodrigo, o céu é azul". "É verde, é verde". Aí o amigo dele fala, 

"mano, o céu está azul". "É azulzão, mano". Ele não consegue, está ligado, dar o braço a 

torcer para mim. 

E: Mas quando ela, por exemplo, traz essa ideia que ela falou do travesti, ela meio que... você 

está tentando negociar isso, é isso? 

S: É, um travesti e um negão, mano, tem que ter um negão. Não, é assim, que nem, já 

aconteceu de eu trair ele e aí eu contei para ele. E agora, só para deixar tua entrevista mais 

interessante, advinha onde ele está trabalhando? Em uma casa de swing de segurança. O 

mundo conspira a meu favor. Ai o que aconteceu, o cara que eu traí ele foi lá e deu mão para 

ele e ele apertou a mão e meteu a porrada no cara, porque antes podia acontecer de ele 

meter a porrada no cara, tipo, os três moleques que eu peguei, ele cacetou os três, tá ligado? 

R: Falta um. 

S: Mas nem rolou nada, os moleque em um motel eu falava, "deixa essa merda dura", aí eles, 

"eu estou pensando no negão, eu estou pensando no negão". Não rolou nada, cara, falei para 

ele que não rolou nada, entendeu? Mas aí ele cacetou os moleques. E esse nego aí ele nunca 

aceitou, então é sinal de imaturidade de entendimento seja por causa do ambiente de 

trabalho que ele estava de segurança no puteiro, que o swing é quase um puteiro, mas seja 

por causa disso, do trabalho ou não, ele está entendendo a ideia. Eu não falei que eu vou 

sair causando. Eu acho que ele tem medo disso, de ele falar sim e eu sair causando, 
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despirocar, eu acho que o medo dele é esse, porque ele sabe que enquanto ele está falando 

não ele tem o controle, até acho bonitinho. 

E: Então essa ideia do travesti, o tesão que você está tendo é com ele também, mas com ela 

não? 

S: Não, com ela tipo assim, já rolou um monte de ideia, mas não tem muito concreto. É que 

o travesti eu queria, que nem eu falei, independente se eu vou ter coragem, porque eu sei que 

travesti não vai querer me comer e eu não vou conseguir comer travesti, porque travesti tem 

aquelas rabetas e eu não sou boa nisso também, assim, uau, incrível. Então eu acho que eu 

vou precisar dele e ele faz sucesso com travesti. Mas eu queria de qualquer forma conhecer 

um travesti, conversar, porque eu sempre ouvi essa rixa de puta com travesti, mas eu nunca 

conheci travesti, eu não sei se você conhece. Quer dizer, eu conheço a Penélope, que não é 

o travesti, mas eu queria conhecer aqueles travestis bonitos, cara, ricos, lindos, sabe, 

admirável. Que nem eu te falei, eu tenho alguma masculinidade dentro de mim bem notória, 

apesar de o médico dizer que é 0,001, mas eu acho que é um pouco mais, mas enfim. E eu 

estou me sentindo meio andrógena, assim, na mistura tênue assim e travesti sou eu ao 

contrário, não é? Sou eu virando do avesso. 

 Então eu quero ver se eu me identifico. E fora que a gente, mulher, tem preconceito de 

travesti, "é travesti, coisa feia, é travesti". Tem uma mulher que também não é bonita, mas 

que eu chamo ela de Cuca, porque ela parece a Cuca do Sítio do Pica-Pau Amarelo, mas ela 

é travesti, mas ela não parece homem, ela parece a Cuca. Mas ela é travesti, mas eu queria 

aqueles bonitos mesmo. Acho que eu vou me identificar tipo reflexo. 

E: Como vocês entendem esse desejo dela, essa vontade dela? 

C: Eu dou risada. 

S: O povo ri, desacredita. 

C: Mano, eu não conheço nenhum travesti. Ela brinca, ela fala, "eu sou um travesti". Eu falo, 

"é, você é um travesti mesmo, é verdade, é verdade". Eu não conheço nenhum, não tenho 

ninguém para apresentar para ela. 

S: Mas ela arranja. Ela fala isso, tudo que dá na cabeça assim ela vai atrás. Não vai ter 

nome, mano. 

C: Mas fala aí. 
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S: Não vai teu nome aí, velho. Ela não vai mostra para ninguém que você conheça. Fala o 

que você me falou. Vai de você. 

R: Do que? 

S: De travesti. 

R: Você quer que eu fale o que, eu não sei o que você está falando. Pode falar, se for eu falo. 

Você me conhece. 

S: Porque assim, a gente morava... 

R: ...na Dom Pedro? 

S: É. E os travestis são loucos por ele, cara, e não é nem mais travesti, sei lá o diabo do 

nome, é que tem a xereca. 

E: Trans. 

S: Nossa, e eu ficava no porta-malas do carro e eu falava, "meu marido chegou", ele levava 

bis para os travestis. Nossa, os travestis se engalfinhavam por causa dele, mas tipo não... 

comigo no porta-malas não rolava nada, mas ia ele e um amigo dele, porque homem tem 

tara. Cara, é diferente, é andrógino, entendeu? Eu não ficaria com um gay, porque não tem 

nada nele... não é que eu pego todo mundo, tem gente que fala que eu pego todo mundo. Não 

pego todo mundo, não pego bicho, caceta, acho nojento, porquice, eu tenho minhas 

predileções. Que nem eu falei, mulher, apesar de ser muito macho, eu só fiquei com ela e 

mesmo assim rolou toda essa “embaçação”. Ficaria com outras mulheres? Se ela não matar 

a fulana antes. Mas, sei lá, não sei, tinha que ser uma mina muito louca e que eu curtisse. 

C: Olha, eu mato a fulana se ela matar os meus chefes, porque assim, ela já imaginou um 

monte de chefes... 

S: Eu nem vou comentar do chefe dela porque não vem ao caso. Mas cara, eu tenho minhas 

predileções. 

E: Como fica essa questão do ciúme entre vocês? 

S: Vichi... aí os sentimentos são de vocês. 

R: É fácil falar. 
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 Ciúmes quase 0, é muito pouco, ciúmes médio, eu sou possessivo, eu sou possessivo, não 

nego. É muito ruim para mim e principalmente para elas, que elas passam por situações 

desagradáveis por elas, mas eu sou possessivo. Já fui pior. 

E: Mas você tem ciúme delas com outras pessoas ou delas duas juntas? 

S: Ele tem ciúme da roupa. 

R: Não, não tenho mais, hoje em dia eu estou tranquilo, por isso que eu falei, eu já fui pior. 

Eu vou falar por hoje em dia, que nem, delas juntas, eu já... 

S: ..., desculpa. O cara tem ciúmes de Jesus, mano, ele tem ciúmes de Jesus. 

R: Você falou até agora, posso falar também? 

S: Pode. 

R: Obrigado. Antigamente dela, principalmente dela, porque ela compra roupa pela metade, 

não sei por que pagar caro, porque ela pega pela metade. Eu brigava até pelas roupas. Hoje 

em dia eu não brigo, mas posso falar, "aqui está muito curto". "Ah, mas eu quero". Tá bom. 

Com ela a mesma coisa. Antes era isso, para mim realmente, vocês adoram eu assumir isso, 

era eu na Terra e eu na Terra, acabou, não podia nem uma olhar para a outra. Eu sabia que 

elas tinham um relacionamento, mas não podia olhar para a outra. 

C: Era meio que um relacionamento escondido. 

S: Mas até hoje, até hoje. 

C: Até hoje. 

R: Verdade. 

S: A gente se pegando, a gente escuta o barulho dele vindo, nossa, eu taco ela... 

C: Distancia assim. 

S: Tipo, vai longe, dava um certo pânico, porque diferente do que as pessoas pensam, ele 

não sentia prazer em ver as duas juntas, ele sentia raiva, sentia ódio, entendeu? Então dava 

um certo medo. A gente tem lugar, é sempre nesse formato assim, é lugar para dar a mão, é 

lugar na cama e aí pra gente ficar juntas, mesmo quando ele não estava na cama, a gente 

deixava espaço. Chegou ao ponto de a gente se dar conta de que a gente deixava aquele 

espaço. 

E: Deixavam espaço no meio? 
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S: É, o tamanho que era o espaço dele. Tanto que a gente se separou 5 meses atrás, a gente 

está no mês 6, a gente separou no final de dezembro, nós duas nos separamos dele, a gente 

ficou uns 3 meses, 2 meses e meio e nós fomos viajar, fomos dar um rolê de cruzeiro aí, foi a 

primeira vez que a gente teve intimidade, que a gente se comportou como casal. Porque eu e 

ela não... nós somos um trio, mas eu e ela, a gente nunca tinha sido um casal, a gente sentia 

até falta disso, de ter uma chance de ser um casal e agora a gente é. E uma coisa que você 

vai gostar, a gente assinou união estável, eu sou casada com ele, eu assinei união estável 

com ela, então tecnicamente eu dei um jeito de legalizar. 

E: A relação de vocês? 

S: Porque era uma coisa que me incomodava. 

E: Como foi isso?  

S: Foi escondido no cartório. Mas tem foto. 

E: Vocês já ouviram falar que teve um caso em Tupã da união estável entre 3 pessoas? 

S: Ela me falou isso esses dias. 

C: Eu falei. 

E: Teve um não sei se foi em Manaus que é mais recente, ou de Tupã é mais recente, esse de 

Manaus acho que foi o segundo, que foi entre as 3 pessoas, mas como você conseguiu fazer 

isso?  

S: Cara, meu pai é muito safado, se você olhar assim, os homens de 50 anos têm uma 

genialidade incrível, eles mantém várias mulheres ao mesmo tempo durante tipo duas 

décadas e as tchongas das mulheres não sei o que estão fazendo, o diabo que elas estavam 

fazendo eu não sei, não sei se estava trabalhando, porque é uma geração de mulheres 

trabalhadoras. Você viu, eu estou parando para pensar sobre o assunto também, e o meu pai 

fez o que, beleza que minha madrasta, pelo que eu entendi, ajudou, ele era casado com a 

minha mãe no papel, aí ele separou da minha mãe e casou com a namorada anterior à minha 

mãe, tipo, em pouco tempo, e assinou uma união estável com a amante da que era da minha 

mãe, que ele separou por causa da outra mulher. Isso seguroudurante 20 anos, porque 

ninguém vai à porra do cartório conferir o negócio e ele escondeu de todo mundo. E para 

mim ele ficava como se estivesse com a amante, que não vou citar o nome, para de você não 

usar. 

E: Não, não precisa. 
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S: Mas ele tinha a oficial, que ele fingia que nem existia pra gente. Só que assim, eu não sei, 

eu tenho “feeling”, eu não sei se como eu passo muito tempo pensando nisso, eu olhava para 

ele, desde pequena eu entendia que ele tinha outra, todo mundo se deu de louco na conversa, 

mas eu desde pequena tinha entendido o negócio. E aí eu comecei a pressionar, falava que 

ia à casa dele. Eu não sei onde ele mora, ele mora em São Mateus e  São Mateus é enorme, 

mas falava, "eu vou aparecer na tua casa". Fui ficando maior e ele ficando puto até que 

chegou um dia que eu falei, "mano, você vai falar? Não tem por que você esconder. Você vai 

falar?". Aí ele apareceu com aliança, depois ele apareceu com a mulher, ele apareceu na 

casa da minha avó, depois ele me ligou, foi contando, mas nem precisava. 

 Só que aí nessa a amante descobriu que ele tinha a oficial, a oficial descobriu que ele tinha 

amante, aí elas se quebraram ali na ofensa de coroa, que é uma liga a mais. Quando ele 

estava comigo, enfim, mas aí ele deu a ideia. Eu peguei, olhei para ela e falei, "tive uma 

ideia". Ela falou, "mas não vai sujar?". "Mais ou menos", que não vai sujar, porque não 

pode. Diabo de lei que pode o adultério e eu não posso... "não, você pode trair, minha filha, 

no seu casamento você sai dando à vontade, mas se você resolver casar com alguém, fudeu", 

porque não é isso que está falando? Não faz nem sentido. E crime ainda? 

C: Mas eu vi bastante gente que está fazendo isso. E por que eu estou fazendo isso? Por causa 

do raio da história do filho, entendeu? Porque assim, meu sonho sempre foi estar grávida e 

passei por uns momentos que não foram legais e aí eu cismei com essa história e agora eu 

mostrei para ela do bagulho do pessoal que casou em três pessoas, eu fui procurar também, 

teve três pessoas que também fizeram a certidão de nascimento de uma criança. 

E: Sim. 

C: E eu acho muito legal, porque é que nem ela falou, pode trair. 

S: Não é uma coisa que faz sentido deixar trair, porque para trair para mim é enganar, eu 

não gosto de enganar. Trair é enganar, é brincar, é você subjugar a capacidade intelectual, 

afetiva e sentimental do outro. Basicamente falando bonito é isso. 

C: Tu pode trair, mas não pode. Está escrito isso aqui não pode? 

E: Você falou uma coisa que é interessante que eu queria entender, quantos filhos vocês têm? 

S: três por enquanto. 

E: três ? 

C: quatro. 
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S: quatro. 

C: quatro. 

S: É, quatro. 

E: Todos moram aqui com vocês? 

S: Não. 

C: três. 

R: três moram aqui. 

S: A Isabelle é anjinho, entendeu? (...) passado, dela. Os três que estão lá embaixo são meus 

biológicos. Mas que nem eu te falei, biologia para mim é matéria de escola. 

R: Para nós, nós três. 

S: Não vulga muito aqui. 

E: Qual a idade deles? 

S: A Mariana tem 12, é filha do meu primeiro relacionamento, a Jéssica fez 10 ontem e o 

Artur tem 6. 

E: E como eles entendem tudo isso, como você acha que eles entendem? 

S: A tia é a mãe. Uma coisa que você vai perguntar ali, você vai entender que a tia é a mãe. 

Porque a tia é a mãe. Ela é tia e é mãe, ela é mãe e é tia. Criança, sei lá, criança sabe falar 

muito bem, acho mais fácil você até perguntar para eles, se você quiser eu não me importo. 

Porque quando eu era criança, quando a minha mãe morreu eu sabia que minha avó era 

minha mãe, mas eu não precisava chamar ela de mãe, chama de vó. Um monte de crianças 

que são criadas pela avó chamam de vó, a vó que vai no Dia das Mães, ela entende, só que 

a gente tem um nome para cada coisa, tem o nome que chama caneca, copo, a gente sabe 

diferenciar, mas tudo serve para beber água. E criança sabe disso. A Mariana sabe que ela 

tem 2 pais, porque ela é filha de outro relacionamento, ela não chamou a madrasta, a 

madrasta do outro relacionamento de mãe, mas ela chama ela de mãe. Ela escolhe. 

C: E ai de quem falar. 

S: Os avós, a família dele também. Eles mesmos já adaptaram na cabeça, vai fazer Dia das 

Mães, fazem duas lembrancinhas, na escola eu fui lá, conversei, também resolveu. 

E: E eles fazem algumas perguntas? Algum tipo de pergunta eles já fizeram? 
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S: Fazem, às vezes rola um constrangimento básico. Que nem, a mais difícil é a Jéssica ali. 

E: A que tem 10? 

R: Isso. 

C: A Jéssica só foi pegar mais afinidade comigo, a gente tem essa coisa também, quando eu 

engravidei. Quando eu engravide, vai fazer 1 ano, eu contei no aniversário dela, que eu 

descobri no aniversário que estava grávida e que ela ia ter uma irmãzinha, então ela pegou 

uma afinidade. Não sei se porque Isabelle também eu brinco que ela era uma gatinha, porque 

ela adorava gato, dentro da barriga você sente e a Jéssica também gosta muito de gato, então 

ela se aproximou de mim naquela hora. Antes disso a Jéssica me chamava de tia e ela não 

falava que eu era mãe não. 

S: Ela perguntava, ela é a única que chegou a perguntar assim, "por que você tem a 

Claudia?". Na verdade criança pergunta muito por quê, é tipo Zequinha e perguntava, "por 

que você não é casada só com o papai?". "Mas família normal não é só mãe, pai e filho?". E 

aí eu falo do mesmo jeito que eu falo para você e não sei se ela aceitou para ela, mas ela 

entendeu. Acho que para ela a Jéssica não teria essa relação. O que eu faço não quer dizer 

que meus filhos vão ser assim. Eles têm escolhas próprias, eu educo eles inclusive para eles 

terem escolhas e para aceitar. Eu educo minha filha para aceitar miscigenia racial, eu sou 

umbandista, mas eu deixo eles fazerem catequese, não tem essa de botar um padrão na 

cabeça. A escola tem ajudado bastante, a escola mudou de uns dez anos para cá. 

R: Verdade. 

S: Então dá uma força. 

C: Mas a Jéssica é a que era mais assim, porque a Mariana me escolheu e eu escolhi ela, 

porque a gente era muito parecida. 

S: Fisicamente também. 

C: Fisicamente, o jeito, eu brincava, falava, "mano, essa menina é igualzinha a mim", antes 

de a gente ter uma relação. E ela me escolheu. O Artur era bem pequenininho. 

S: O Artur é tipo dela, tanto que agora ela que cuida da parte de escola, o Artur é tipo dela. 

Eu não me abstenho, mas tipo assim, se precisar ir à escola eu vou, vou em festa do Dia das 

Mães, porque eu acho legal, é muito bom, mas eu troco e tudo, mas ela que sabe dar aquele 

corre mesmo com o moleque. 

E: Mas aí na festa do Dia das Mães vocês vão juntas ou só vai uma? 
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S: Vamos juntas. Foi engraçado, quando ela foi lá falar que ela era a mãe do Artur, mas ela 

não era a Samanta, lógico que eles têm a certidão, aí não deixaram, falaram, "não, você não 

pode". Aí eu fui, aí eu cheguei, e quando eu chego, eu chego. E a mulher era evangélica e 

cheia dos preconceitos. E eu comecei a falar. E ela, gênia, ela resolveu que ia indicar meu 

filho para Conselho de Saúde Mental e o cacete a 4, porque ele deveria tomar ansiolítico. Ai 

eu não aguentei, falei tudo que eu tinha que falar para ela, que ela era chapadona, que 

provavelmente ela que estava tomando algum ansiolítico, que não se receita esse tipo de 

receita para criança, porque, cara, o cérebro é uma coisa que nem neurocirurgião sabe como 

ele é, a história dos sulcos e afins, neurônios. Cara, se você dá um negócio desses para uma 

criança, eu sei que tem psicólogo, psiquiatra, desculpa, que receita, eu já vi vários, mas vai 

destruir a cabeça dela. E outra, antidepressivo, ansiolítico, na minha opinião, esses negócios 

deviam ser tomados depois de tentar um monte de coisa. Porque senão você vai, sei lá, 

queimar todos os seus neurônios e as sinapses e afins, sei lá, você vai se acostumar, é igual 

tomar um Advil, está com dor de cabeça, toma Advil, está com dor de cabeça, toma Advil. 

Uma hora você não vai aguentar sem Advil e é a mesma coisa essa porra. Então para mim 

não aceito. Eu até hoje não tomei nenhum remédio, já passei em psiquiatra, mas sei lá, elas 

falam que meu filho de 5 anos é levado? Ele é danado, o moleque precisa da SWAT para 

olhar ele, a mulher já pediu demissão, tipo Bart Simpson o moleque. Mas tia de creche tem 

que aprender também a lidar com todas as crianças, tem a parte da inclusão da criança que 

tem alguma deficiência motora ou não, tem que ter tia para conseguir olhar. Lógico, família 

tem que ficar em cima, mas ansiolítico? Aí eu falei um monte para ela, ela falou assim, "você 

fala bem", falei, "falo". Ela, "então tá bom, vou anotar aqui que vocês duas são mães". Falei, 

"isso, anota bem". 

R: Que nem, eu não (...) ansiolítico, mas também só soube disso há pouco tempo quando eu 

falei dessa história para a minha mãe. Minha mãe falou que quando eu era pequeno também 

falaram para ela que eu precisava tomar um negócio para me acalmar também, ela comprou 

como se fosse um floral, ela não falou o nome, mas como se fosse um floral. Ela falou que 

ela foi viajar, ela colocou as gotinhas que falaram para colocar no floral, me deu para tomar, 

ela falou, "você apagou o dia inteiro. No primeiro dia da viagem, você chegou na casa, você 

apagou o dia inteiro. Vou te dar um negócio para você ficar dormindo?". Ela falou, "dei 

aquele dia, nunca mais". E ela me contou só quando eu soube dessa história do Artur. Era 

capaz de ter passado o resto da minha vida sem saber.  

E: E vocês pretendem ter outros filhos? 

C: Sim. 
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S: Eu operei, eu achei que três filhos dos 16 aos 22, três filhos já, tipo, eu inventei uma 

história muito louca para convencer a assistente social lá e pedi para operar pelo SUS. 

Mesmo tendo três filhos aos 23 anos tinha nego lá que não queria. 

E: É a idade. 

S: Aí eu peguei, inventei uma história muito louca que eu já tinha feito aborto, dei de doidona, 

de psico, porque não é por nada, se eu sou parideira, se eu tenho capacidade, eu vou ficar o 

que, que nem porco, até os 30, dez filhos? Eu não ia ter capacidade de cuidar de nenhum, 

então operei. E ela quer ter e a gente quer ter junto. Eu queria um dia, se eu tiver sanidade... 

C: Adotar. 

S: É. Mas por coisa minha. E eu queria tipo uma criança mais velha. 

E: Já queria adotar uma criança maiorzinha? 

S: É. 

E: É mais fácil. 

S: Eu ano sei, eu não tenho coragem de perguntar. Tenho medo. Cara, eu não sou boa mãe 

não, sabe? ...(S. ficou emocionada)... Às vezes eu fico pensando em relação a isso tudo, é 

muita maluquice. Eu sou desse jeito, eu já fui puta, eu tenho medo, cara, eu acho que você é 

a primeira pessoa que entra na minha casa e eu tenho coragem de contar tudo isso. Eu nunca 

contei para muita gente, para psicólogo. Eu já passei, vocês falaram disso, por isso me tocou. 

Eu já passei em psicólogo do estado, porque eu era uma adolescente muito revoltada e me 

colocaram no promotor e o promotor indica um psicólogo que conta tudo e o diagnóstico 

não foi legal. E já fui também em psicólogo que eu gostava, mas era muito caro. Até hoje, 

que nem eu te falei, eu procuro tratamento para mim, para os meus filhos para tentar 

entender, eu procuro me entender sozinha, lendo, aprendendo, mas eu acho que olhando de 

fora é sempre melhor do que... dá uma outra visão fora da caixinha. Mas eu tenho muito 

medo do julgamento do ser humano. Porque eu sei que eu sou diferente, mas eu tenho medo 

de acionarem Conselho. Eu tento ser uma boa mãe, mas eu tenho falhas como toda mãe. Eu 

li no face uma mulher outro dia reclamando realmente isso, que mãe se culpa muito, a gente 

se julga já por si. Mas eu tenho medo só por causa do nosso relacionamento ser taxada de 

criminosa porque... sabe, umas coisas tão bestas que me definem na lei como criminosa, 

porque eu já fui prostituta. Pô, eu tinha que por comida em casa. Meu relacionamento eu me 

sinto tão errada, tão marginalizada, além dos preconceitos de pele, de jeito, de gíria, sabe? 

Falam, "você é burra porque você fala na gíria". Não sou, é o lugar onde eu vivo, eu vim da 
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periferia, eu vou falar engomada aqui eu vou tomar tiro, caralho, não vira. Porra, se me 

levar ao Morumbi eu sei falar bonito. Mas é uma encheção de saco na vida, é uma cobrança 

social. Às vezes eu acho que é uma cobrança só da minha cabeça, que na verdade ninguém 

está me cobrando, eu mesma estou me cobrando. Eu sei, essas coisas sempre me deixaram 

doida de não saber direito o que eu estou fazendo, se está certo, errado como pessoa. Às 

vezes eu me acho uma pessoa muito legal e às vezes eu me acho uma pessoa detestável, na 

moral.Sei lá. 

R: Você não é detestável. Você é uma pessoa de ideias fortes. A sua ideia, quando você tem, 

ela é forte. Você bate nela até alguém aceitar, você quer que a pessoa aceite. Mas detestável 

não, isso não. 

S: Sei lá. 

R: E, sim, você se cobra muito mais do que qualquer um falaria para você. 

S: Pode ser. 

R: Pode ser não, é verdade. Como você falou, eu estou olhado de fora da caixinha, é verdade. 

S: É que a gente escuta muita coisa. Você não me perguntou, mas, porra, o mundo é cheio 

de preconceito. 

R: Preconceito quando é para olhar o rabo dos outros. 

S: Tem algumas coisas que são engraçadas, por exemplo, "lepo-lepo com adoçante", a gente 

já ouviu, "esse aí tem lepo-lepo com adoçante". A gente anda nessa posição, só que de mão 

dada, aí a gente já passou, o povo ficou olhando assim, aí a gente falou, "vamosprovocar?". 

Aí ele virou, me deu um selinho, virou para ela e deu um selinho. A gente não tem muito afeto 

na rua até para não chamar mais atenção do que já chama. Aí o povo de lá de trás gritou, 

"oh, me explica", tipo, "quero saber, volta aí, conta aí essa história". Tem muita gente que 

curte, tem gente que chama de cantinho, "eu e minha mulher praticamos swing", e gosta da 

nossa relação minha e dela. Mas também tem muita gente que olha torto, tem muita gente 

que, sabe... ele já foi acusado de pedofilia por uma vizinha aqui da rua. Aí depois eu fui lá 

cobrar ela, "o que você está falando as coisas?", porque uma coisa é pensar de você... "não 

deixa seu filho ir lá". Ainda mais dessa região que o povo é doido, que lincha as pessoas 

porque está escrito no Facebook, é bem complicado. Aqui eu não botava fé, mas tem um 

grupo de Facebook de coisa de criança, tem gente que incentiva, cria história. Enfim, vai lá 

saber. 

C: Mas é complicado. 
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S: É complicado, cara. 

C: Passa por uns preconceitos. Tenso. Um julgamento. 

S: De tipo ouvir merda. 

E: Quais vocês acham que são as vantagens e as desvantagens do relacionamento de vocês? 

Desse formato de relacionamento? 

S: É engraçado, cara, acho que a vantagem é que a gente, além de se apoiar, tipo de 

relacionamento... 

C: ...a vantagem é de se apoiar, mas é engraçado. 

S: É divertido, é todo mundo meio louco, é meio assim, até porque é na praia, é meio hippie, 

é meio Woodstock, eu e ela, a gente curte essa vibe. 

C: Mas o bom também é que a gente nunca está sozinho. Assim, é bom e é ruim, você nunca 

está sozinho. Até quando você queria estar sozinho... 

S: Uma coisa que eu acho bom é assim, eu sempre falo isso, eu ganhei uma mega aliada, está 

ligado? É que nem ele falou, às vezes é contra ele, mas ela também me dá uma mega força 

na casa, nos filhos. Querendo ou não, toda mulher sabe que a rotina de trabalhar fora, 

ganhar dinheiro, limpar a casa, tudo isso cansa. Porra, eu estou dividindo, ela me ajuda 

para caramba, ela sempre foi parceirona, a gente tem até os quartos divididos porque a gente 

no começo não tinha relacionamento, então eu construí um quartinho para ela e tudo. Eu 

comprei uma cama king, porque a gente dorme quase o tempo todo junto. Às vezes que rolam 

os momentos casais deles dois ou nós dois, não rola muito entre a gente. 

R: Verdade. 

E: Como é isso, isso é uma pergunta, como fica essa coisa, por exemplo, de vocês assim, hoje 

você só está a fim de ter relação com ela ou você só está a fim de ter com ela ou elas estão a 

fim ou estão a fim dos três juntos, como entre vocês isso é negociado? 

C: No começo era um dia sim, um dia não. 

E: Negociado? 

C: Ele dormia um dia com ela, um dia comigo. Dava uma treta, uma vontade de matar ela, 

ele. 
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S: Que merda. Você estava acabando de pegar afinidade com a pessoa, ela vai dormir com 

a outra, você está com ódio. 

C: Exatamente, dava uma vontade de matar. 

S: Acordava com ódio. 

C: Aí ficou uma semana sim, uma semana não. 

R: Uma semana sim, uma semana não, isso. 

C: Mas era muito tempo, velho. 

R: Parecia que o tempo não passava. 

C: Dava tempo de você brigar com o nego, está ligado? Sabe aquela semana que você briga 

com o nego, você quer expulsar ele, só que daí você vai perder. Ai um dia eu peguei e falei 

assim, "vamos diferenciar", que agora não é mais, eu não lembro. 

R: Vamos supor, eu ficava com ela na quinta, na sexta, no sábado, aí no domingo dormiam 

os três e eu ficava com ela segunda, terça e quarta, aí na quinta eu ia com ela. 

S: Estava boa a vida do malandro, não é não? 

C: A gente raramente dorme junto eu e ela até por causa do ciúme dele, que ele tinha muito 

ciúme, ele não gosta de ver a gente junto, então não dá. Não é não? Ou tem alguma coisa para 

falar? 

E: Nunca acontece de vocês ficarem juntas e ele ficar sozinho? 

S: Só quando a gente se separou. Quando a gente se separou a gente ficou dormindo dois 

meses juntas. 

C: Ou quando ele fica bravo e sobe para dormir no meu quarto, porque está programado 

para dormir os três, quando realmente está programado, aí ele fica bravo ou a gente se 

desentende e ele sobe. Não é verdade? 

R: Antes de a gente separar em dezembro não teve vezes que você falou que ia subir para 

dormir com ela? 

S: Teve uns dois, três dias que ele liberou assim. 

R: Foi o que eu falei, eu tento. 

S: Ele tenta, cara, ele tenta. 
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C: Ele tenta. 

S: Ele é criado sob um regime bem machista e ele já é uma pessoa difícil, eu falo, é difícil, 

mas ele tenta. Quando ele viu que ele ia perder, conforme ele vai ver que não está tão bonito 

assim para ele, ele dá uma relevada, tudo e ele vai indo, vai indo. Ele conheceu pessoas que 

acho que ajudaram, os guias dele conversam com ele, eu falo, "vai lá, pelo amor de Deus, 

porque eu não estou aguentando falar com esse homem". 

C: Mas hoje em dia está mais calmo. 

E: Hoje em dia como está a negociação? 

C: A gente faz sei lá quanto tempo que está dormindo os três, ai vira e mexe ele fala, "eu vou 

dormir com a Samanta", aí eu pego e subo. Ou ele pega e sobe comigo, entendeu, porque eu 

não durmo aqui. Mas é isso, mas eu e ela, a gente dormiu... 

S: Dois meses juntas. 

C: Dois meses juntas, que a gente separou dele. 

E: E aí então agora é mais livre, vocês dormem os três juntos e acontece de dormir com ela, 

ele sobe ou ele fica, ele pede só para ficar com você e ela sobe? 

S: Isso. 

E: Nessas horas vocês ficam com muitos ciúmes? 

S: Não, a gente dá graças a Deus. É raro. 

C: Assim, para mim, vou falar por mim, para mim ás vezes é complicado por outros motivos. 

S: O quarto está com as coisas. 

C: Do quarto estar com as coisas da nenê, tipo assim. Teve um dia aí que foi engraçado até, 

foi engraçado trágico, que eu fui ao cemitério para ver, porque ele não foi ao cemitério, eu 

levei ele ao cemitério e aí nesse dia ele pegou e me mandou subir. Aí eu passei a noite inteira 

chorando, me acabei de chorar. 

S: Só que ela não fala, que ela está falando agora esse negócio, que depois a gente vai 

conversar. 

R: Ela só falou para mim no dia seguinte. 

C: Não, eu falei para você no mesmo dia. 
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S: Ela é muito guardada. 

R: Não, foi no dia seguinte. 

S: Eu não guardo nada, ela guarda. Então assim, você tem que investigar a mente dela, 

imaginar, fazer uma teoria para entender. 

C: Eu não gosto de incomodar as pessoas com o meu problema, velho. 

S: Ai ela vem quando está na merda mesmo, quando não tem jeito. 

E: Mas então, mas se o filho era de vocês, por que você acha que o problema era seu? 

C: Porque é uma dor que, assim, não passa, não passa de jeito nenhum. Já fiz de tudo, não 

passa. E eu não quero também provocar, ficar agulhando a dor dos outros. É mais ou menos 

isso. 

E: Quanto tempo ela tinha? 

C: Ela nasceu de 7 meses e morta. 

S: É assim, o sonho dela sempre foi engravidar. Antes de estar com o Rodrigo ela queria 

engravidar e, cara, eu sempre falei, "está, vamos lá". E o que eu tenho a ver com isso? Porra 

nenhuma, mas eu já tinha feito de tudo, simpatia para dar certo e não estava dando. Quando 

ela começou a ficar com o Rodrigo eles tentaram incansavelmente, a história de pôr a perna 

para cima, tudo. 

C: Plantar bananeira. 

S: Mas como ela tomou bastante anticoncepcional, não estava engravidando. Aí há mais ou 

menos um ano. 

C: Um ano atrás. 

S: Um ano, certinho. 

C: Um ano atrás eu consegui. 

S: É, ela conseguiu, ela estava fazendo um negócio urinário e a gente suspeitou, porque a 

ultrassom tinha dado uma massa. 

C: Porque eu tinha um problema no rim, aí tinha dado o útero grande. Aí perguntaram para 

mim, "você já engravidou?". Falei, "não". Aí passou. O médico pediu exame depois porque 

o útero estava vazio, mas estava de um tamanho maior. 
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S: Mas nisso a gente estava suspeitando, porque a gente estava tentando, dois anos tentando 

e é o tempo da história da pílula, mas não estava botando tanta fé, porque nesses dois anos 

você acha que está grávida umas vinte vezes, mulher é maluca. E juntou duas, nossa, gravidez 

psicológica era direto. E aí quando ela engravidou, caramba, eu mega me empolguei e a 

gente fez tudo e nos primeiros meses a gente tinha medo. Quando a gente relaxou, sabe, 

quando a gente falou, eu fiz o chá de bebe dia 15 de novembro, tudo mega bonitinho, arrumei, 

a gente trabalha com festa, uma coisa muito gostosa, ainda fiz chá de bebê, eu fiz book de 

gestante, eu estava (...) fui lá tirou foto, essa desgraça de mau humor, gente, coisa ruim. Aí 

fizemos umas fotos na praia lindas. Aí quando deu dia 20 ela foi para uma consulta, ela 

estava nervosa e já não ouviu o neném. A gente marcou ainda o ultrassom de emergência, só 

que pior ainda, pelo menos além de não estar esperando é que trataram a gente como se não 

fosse nada, como se não tivesse sentimento, como se não fosse pessoa. Não teve nada a ver 

com o relacionamento, o relacionamento teve depois, a parte burocrática que deu problema 

do relacionamento, mas assim, a forma que trataram a gente no sistema. 

C: Trataram como lixo mesmo, vou falar, foi lixo, foi merda, foi abortiva, me trataram assim, 

entendeu? Eu queria falar bonito, mas não foi, foi lixo, foi merda. 

S: Ela que sentiu. 

C: A pior pessoa do mundo eu acho que é aquela enfermeira, aquela médica do ultrassom 

viu em mim, porque eu não pude chorar, me mandaram chorar fora do consultório, ela 

começou a fazer ultrassom, o nenê não estava mexendo, não estava com batimento, aí eu 

queria levantar, ai já estava com ânsia de vomito, já estava chorando, já estava mal, aí ela 

não me deixou levantar, ela me segurou na maca, quando ela me deixou levantar, ela mandou 

eu chorar lá fora para não fazer escândalo dentro do consultório dela, depois eu ainda fui 

para o hospital, me trataram que nem merda, falaram, "está morto, está morto há três dias", 

tipo, não tiveram um... 

S: Nem remédio deram, antibiótico. 

C: Não deram remédio, não deram antibiótico, não fizeram aquela... 

S: Ultrassom. 

C: A mulher falou que estava morto há três dias, me falaram que tinha que fazer, como chama 

o negócio? Raspagem. 

E: Curetagem? 
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C: Não fizeram, não fizeram curetagem, não fizeram nada. Não fizeram nada, me deram 

Dipirona e me mandaram embora, foi isso que fizeram. E ainda viraram para a minha irmã 

e falaram que eu... 

S: Que ela era usuária. 

C: Que eu era usuária de droga. 

S: De crack. 

C: De crack, porque eu tive reação alérgica a um dos medicamentos. Quase empacotei. 

S: E a bichinha foi super guerreira, eu com as malas lá no hospital. 

C: A mulher virou ainda para mim, mandou eu fechar a boca, parar de gritar. 

S: Foi um inferno mesmo. 

C: Foi um inferno. No outro dia ainda a maior burocracia, porque não pode pôr o nome dele 

porque ele não foi. Porque a mulher não pode falar quem é o pai do filho dela, o homem 

pode falar, agora, a mulher não pode. Porque foi ela que deu, foi ela que abriu as pernas 

para o homem. Quem é melhor que ela para saber quem é o pai? 

S: Eu não entendo as leis desse lugar. Aliás, tudo aqui é muito complicado de se entender, a 

parte burocrática desse lugar aqui é uma coisa antiga e mesmo que não fosse antiga, não faz 

sentido. Tem coisa que simplesmente não faz sentido, cara, é só ler de novo que você vai ver 

que não vai te fazer sentido, você lê as leis desse lugar, não faz sentido, não é questão de ser 

novo, velho, certo, de qual época que é. 

C: Quem melhor que eu para saber? 

S: Homem não sabe o que é direito TPM, ele confunde, pergunta dez vezes no mês se você 

está na TPM, toda vez que você está brava ele pergunta, "está na TPM?". Homem não sabe. 

E por que a mulher não pode dizer quem é o pai? Porra, quantas vezes a gente não viu 

criança com nome estranho porque o cara foi lá, tomou duas a mais no bar, passou para 

comemorar com os amigos e botou o nome, porque ele pode botar o nome, a mulher não 

pode ir lá ao cartório e falar, "o pai do meu filho é aquele", ele tem que estar presente, você 

tem que trazer, porque vai que ele vai falar lá no juiz depois que não foi ele que comeu ela, 

vai dar problema para o cartório, porque é praticamente isso que está falando. Não faz 

sentido. 

C: Não faz sentido. 
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E: Você teve dificuldade em relação à paternidade? 

S: Não pode. 

C: Não, não pode. Ela ficou sem pai no registro, só tem o meu nome. 

S: E eu não pude colocar o meu. Eu estava lá, mas nem tentei também, ela falou que não 

podia pôr o do cara porque ele não estava lá, sendo que eu levei o documento dele, estava 

escrito no documento do hospital, porque eu que fui para o hospital com ela, eu que fui com 

ela ao cartório. 

C: E ele que foi fazer a... como chama? A biópsia. Não é biópsia. 

S: Como eles consideraram ela abortiva, que tomou remédio e tudo, o nenê foi para o... 

R: Instituto Médico Legal. 

S: Fazer autópsia, essas paradas assim e deu como descolamento de placenta. E ele que foi 

ver, porque era em M. e eu voltei com ela para casa, a gente dormiu, eu esperei acordar. 

C: Nossa, falaram tanta merda para mim. Desde que eu perdi a nenê, daquele dia em diante, 

assim, durante a gravidez também falaram merda. 

S: Falam merda, a gente escuta muito. 

C: Falam merda pra caralho.  

S: A outra recebeu recado de Deus, mano. A mulher parou ela na rua pra falar que Deus 

tinha falado pra ela que ia dar tudo certo na vida dela, que eles iam ficar só os três, que eu 

não ia ser mais um empecilho na vida dela. 

C: Palhaçada. 

S: Você vê que rola até a torcida, tem o povo da Samanta e o povo da Claudia. 

C: Que nem eu falei para você, a minha tia não aceita o relacionamento, ela virou a cara 

para mim. Ela falou que eu podia ter dado para quem eu quisesse... 

S: Que o filho era quase um pecado, entendeu, era um pecado dos três. 

C: Que era um pecado, eu não podia ter engravidado. Podia ter dado. 

S: Filho é o sinônimo do demônio aqui às vezes. Para algumas pessoas é quase isso, como 

vai ter o filho dos três ali? É complicado. Por isso que eu te falo, eu tenho medo às vezes de 
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o julgamento do ser humano. Eu não sou o tipo de pessoa que arrega. Que nem, falou, vai 

ouvir, bateu, vai apanhar, é nessa linha de raciocínio, eu aprendi com a vida. 

C: Mas tem muita gente que me considera não mãe, não fui mãe nem durante a gestação, 

nem sou mãe dos três que estão ali embaixo. Depois disso ainda, tipo, você fica bem... já está 

bem triste porque você perdeu seu filho, aí vira para você, "mas você nem foi mãe mesmo". 

S: É complicado por vários ângulos, por várias coisas. Eu brinco, eu falo assim, tem tanto 

preconceito que no meu caso aqui as pessoas têm que ter muito preconceito mesmo, porque 

eu tenho tanta coisa para julgar, vai me julgar de tanta coisa, porque a gente é diferente, 

aqui todo mundo é diferente, ela é diferente, ela tem se assumido mais lésbica, aí tem nego 

que julga ela porque ela é bonita, porque mulher bonita não deve ser lésbica. 

C: Quem é bonita não pode gostar de mulher. 

S: Não pode. 

C: Eu brinco que ele é especial, porque eu gosto dele. 

S: Agora, engraçado é que sabe o que o Rodrigo escuta? Que ele é o comedor, que ele é o 

Cadinho, que ele é o gostoso, que ele é gênio, que ele é ídolo, puta, como eu odeio quando, 

sabe quantas vezes ele já escutou que ele é o ídolo, tá ligado, "você é meu ídolo". Porra, é 

foda. 

C: A ideia é dela. A ideia é dela e o ídolo é ele. 

S: Ele é o gostoso. Então você vê que além de tudo é uma sociedade muito machista, muito 

preconceituosa. O melhor apelido que veio de um amigo é o Majestade, porque aí eu 

concordo, veja se não é, sabe o Majestade, do Carandiru? 

E: Não. 

R: Você não assistiu o filme Carandiru? 

E: Assisti, mas não lembro agora. 

S: É o Ailton Graça, ele tem duas mulheres, uma é prostituta e a outra é a mulher oficial 

dele. 

E: Eu não lembro dessa parte. 

S: Assiste o filme. 

E: Vou assistir de novo. Assisti há muito tempo. 
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S: É muito bom, cinema nacional, adoro esse filme e adoro filme nacional. 

S: Aí chamam ele de Majestade, porque é mais ou menos esse paradoxo, que o Doutor 

Dráuzio Varela para na porta e fala para o diretor do presídio, "por que esse nego aí tem 

duas mulher". Aí o Doutor Dráuzio Varela fala, "porque esse nego dá um beijo na boca dela 

todos os dias de manhã. Você já beijou a sua, doutor?". É mais ou menos isso, aí fudeu, 

porque o que não falta é piranha. Piranha, galinha velha, mulher que dá em cima quando eu 

estou do lado, porque ele tem duas mulheres, duas alianças no dedo, se uma chama atenção, 

imagina duas. 

E: Vocês usam duas alianças, é isso? 

C: Na mão dele. 

R: Eu uso. 

E: Eu não tinha reparado. Posso fazer uma foto das mãos de vocês depois, os três juntos? 

S: E rola muito preconceito. Mas muita gente assim, é o que eu te falei, um dia eu faço uma 

foto, cobro R$1,00. 

C: Pior que é. 

E: A foto é para mim, (...) para eu poder guardar, que eu achei bem bacana essa ideia de 

vocês. Pra gente fechar, acho que vocês devem estar cansados de falar também. 

S: Não. Me livrei dos meus filhos por 2 horas. 

R: Eu nem falei. 

E: Pra gente fechar, que argumentos vocês usariam para defender o poliamor, a relação de 

vocês, como vocês argumentariam para alguém, falariam para alguém que, por exemplo, 

vocês sentissem que é contra ou que tem preconceito, como vocês defenderiam a relação de 

vocês? 

S: Eu vou ficar por último, porque eu vou enrolar. 

C: Ela vai enrolar. 

S: Tipo texto da redação. 

C: Eu sigo mais na vibe da música, toda forma de amor é válida. Toda forma de amor é 

válida. Porque, assim, vamos lá, vamos falar para os evangélicos de plantão. 

S: Preconceituosa também. 
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C: Evangélico fala muito isso para mim, "mas isso está errado, porque não pode ter duas 

mulheres", porque evangélico conversa muito comigo e tenta me converter, eu tenho cara de 

irmã eu acho. Jesus mandou amar o próximo, certo? Eu estou amando o próximo. Ele não 

falou que eu precisava ter um relacionamento só ou ter uma pessoa só para o resto da vida. 

S: Sabe o que eu falo para evangélico? Falo, "então, irmão, tu já leu a bíblia? Deixa eu te 

contar, irmão, você leu lá que nessa idade mais ou menos da civilização humana eles tinham 

duas mulheres e inclusive elas tinham 14 anos, irmã, que chocante. Tu viu, vamos ler comigo 

aqui". Para, a gente já lê o negócio, não decora, vamos ler, gente. 

C: Vamos ler, não decora. 

S: Aí nisso, no final dessa conversa normalmente eles falam, "nossa, irmã, por que tu não 

vira evangélica, tu ia dar uma ótima pastora". 

C: É. É isso, toda forma de amor é válida. Pronto, acabou. Você, (Rodrigo). 

R: Eu uso uma frase que a Samanta falou para mim uma vez, é melhor ter um trio, você estar 

com duas pessoas que te fazem bem e você faz bem para elas do que você ficar escondendo 

uma e fazendo mal para duas. Que foi uma vez que ela mesma falou. Eu falei, "nossa, mas é 

muito estranho esse negócio de trio". Ela falou, "mas Rodrigo, não é melhor estarem os três 

juntos bem ou você estar com uma mulher em uma outra casa, escondida de mim e ter que 

sair de lá tal hora para vir aqui magoando ela, me traindo, me magoando depois que eu 

possa descobrir". E é verdade. Pelo menos nas nossas loucuras aqui somos todos felizes. 

C: Isso aí. 

S: É, é isso, para mim pelo menos eu defenderia nisso. Assim, que nem eu falei, eu fico 

perdendo meu tempo fazendo umas teorias, por que isso me vale a pena, por que eu penso 

assim. Primeira que temos, pelo que eu sei, não sei se é de verdade, mas dizem que tem mais 

mulher do que homens. Eu defendo muito essa forma aqui, mas também não excluiria outras 

opções, é que eu acho que eu imagino, por exemplo, isso aqui só em uma outra forma 

homossexual, não consigo imaginar a Suelen da novela, eu não encontrei ainda, eu estou até 

querendo encontrar, então eu vou defender o meu tipo. Suelen que eu falo da novela, que era 

ela e dois caras e os caras não se pegavam, que a maioria se pega, que aí eu já vi também, 

conheço. Mas aqui no meu tipo eu imagino que tenha muito mais mulher do que homens no 

mundo, sempre ouvi falar isso e, que nem eu falei, reparei que muitos dos casamentos de 20 

anos atrás terminavam em doiscasamentos, então aqui a minha vantagem foi de escolher a 

menina que, querendo ou não, independem se o destino escolheu ela para mim ou se eu estava 
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na minha mente pré-programada, porque eu acho que, querendo ou não, é um pouco disso, 

eu escolhi uma pessoa que me ajuda. Cara, tipo assim, eu não sabia que eu ia ter relação 

afetiva por ela, que eu ia gostar dela, que eu ia querer ter filho com ela, que eu ia querer 

fazer questão de ir ao cartório pedir para a avó dela se eu posso casar com ela, eu não achei 

que eu ia... eu falava assim, é uma segunda mulher, bem no fundinho era isso que começou 

o pensamento. Mas a maior vantagem é que você tem uma amiga e uma amiga que te ajuda, 

que te entende, que luta por você e se acontecer qualquer coisa com você nesse universo, ela 

vai cuidar dos seus filhos. Nem todo mundo quer que a sogra cuide dos filhos. Eu não tenho 

mãe, eu tenho vó, minha vó vai morrer, ela tem já uma idade avançada. Então hoje em dia 

eu até respiro melhor, é mais fácil. E assim, como não estou pretendendo morrer amanhã, 

eu também descobri que eu quero ser mãe dos filhos dela, querendo ou não a gente começou 

a lutar por uns objetivos em comum de morar em tal lugar, de fazer a tal viagem e tudo isso 

foi muito legal e é uma coisa muito nossa, vai encontrando a gente no mundinho, a gente 

gosta de ficar junto, gosta de ver karaokê, ser família assim.  

C: Domingo, almoço de família. 

S: Tipo, domingo, todo domingo tem almoço de família, as crianças já ficam esperando. 

C: É uma família normal. 

S: É uma família, tipo, uma vez eu vi o João Gordo falando isso, "pô, a minha família não é 

diferente da sua, eu não cago no chão da sala". Porque você olha um cara diferente, você 

fala, "esse aí não bate bem, a casa dele deve ser ao contrário, a cadeira é no teto". Não é, é 

normal e, tipo, é muito assim, um ajuda o outro, um tenta entender agora um pouco mais o 

outro, nem sempre dá, nem sempre você consegue se colocar no lugar do outro, mas é muito 

mais fácil, porque quando tem dois é que nem ele falou, era uma guerra. Agora não e é o que 

eu falei na história que você vai procurando no outro o que você não tem. Então vai dando 

essa equilibrada, essa harmonizada. Eu sou desse jeito aqui, assim, eu sou grande, 

desengonçada, gosto de falar, o Rodrigo é mais calado, mais brincalhão, é que hoje ele está 

sério, mas ele é mais brincalhão, eu sou mais brava normalmente. 

C: Ela é estressada, ele é o piadista. 

S: Ela é mais bobona. 

R: Você é essa pessoa, sempre com um sorriso no rosto. 

S: Ela é mais bobona assim, mas todo mundo é mega responsável todo mundo se ajuda. É 

que o momento não está fácil, mas enfim, é gostoso. Eu não pretendo colocar ninguém nem 



102 
 

na história do travesti nem ninguém aqui dentro, eu até afasto quem tenta entrar às vezes, 

tipo, muito. Quer dizer, tem o Marcelinho, que ele está se colocando. 

R: Uma coisa que eu escuto muito, "para você deve ser bom, você transa com duas mulheres". 

"É legal". "É o que você mais gosta?". "Não. O que eu mais gosto é poder deitar com as duas 

e dormir junto". Tanto que o que eu mais brigava era sempre o que? 

S: Isso mesmo, de a gente dormir junto. Nem foi de falsidade mesmo, ele gosta mesmo. 

R: Eu adoro. 

S: Ele gosta, ele gosta. 

R: Porque acho que é um momento pra mim de... 

C: Ele gosta de ser crucificado. 

S: Tipo Jesus, viu por que ele tem ciúme de Jesus? 

R: Eu acho que é o momento mais gostoso. Todo mundo fala que o bom da vida é o comer e 

dormir. Você já comeu e está dormindo com duas pessoas que você adora. Para mim é muito 

melhor do que aquela putaria a noite inteira. 

S: Quando ele fala, "já comeu", não foi nem de comeu, comeu, é que ele come mesmo. 

R: É comida mesmo. 

S: É que você falou, "já comeu, entendeu?", aí quem escuta o negócio vai falar, "lógico que 

ele comeu". 

E: Só eu vou escutar, fica tranquila, só eu vou escutar. 

R: Eu adoro. Mas a pessoa, "você nunca transou a três?". "Já". "É bom, mas não é o que eu 

mais gosto de quando eu estou com as duas". Que nem, no almoço de domingo eu adoro estar 

com as duas, aí pinta aquele climinha, eu vou falar besteira (...) se eu falar para a Samanta, 

a Claudia vai me crucificar, aí eu tenho que (...) 

S: Ver filme também é legal, passar, viajar é muito bom junto, a família toda viajando também 

é. Viajar é bom de qualquer forma. 

R: Até sozinho é bom. 

S: Mas é legal porque tipo assim, a gente chega em um hotel, a gente reserva dois quartos, 

um para as crianças, um pra gente. Aí o povo fica esperando para ver quem vai para o 

quarto, fica sempre um buchicho. É legal chegar em um lugar diferente, porque rola também 
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um status celebridade assim, porque todo mundo para. A gente vai a cidade pequena, como 

eu falei, rola teoria, o povo para pra pensar, para falar. É estressante quando é 

preconceituoso, malvado, até bem mal intencionado, mas também tem vantagens, é gostoso. 

Fora o fato de ser diferente, dar aquela causada básica, eu adoro. Causar é comigo mesmo. 

 

 

 

 

 


