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Será preciso estudar e compreender sobre o que realmente se trata 
a monogamia. Muito mais do que uma forma de se relacionar ela 
é um sistema, um dos principais alicerces do patriarcado. Dentro 
de nosso contexto sócio-cultural, existe o conceito de 
mononormatividade: a monogamia como a norma social, o único 
modelo que é "normal", natural e aceito. 

PPorém vários estudos apontam que a Monogamia não é natural 
(menos de 5% dos mamíferos são monogâmicos), ela é uma 
construção social. 

AA monogamia se instaurou historicamente em nossa cultura a fim 
de proteger a propriedade privada e garantir que os filhos 
biológicos herdassem as posses do pai, e a melhor forma de 
garantir isso seria através do controle do corpo da mulher exigindo 
sua exclusividade sexual.

AA mulher em nossa cultura sempre foi vista como propriedade 
do homem e as consequências dessa "anulação" da autonomia 
feminina estão evidenciadas nas estatísticas alarmantes de 
feminicídios no Brasil: crimes cometidos contra mulheres por 
motivos torpes e muitas vezes relacionados ao ciúmes e à 
possessividade. 

AA Monogamia é uma criação e herança patriarcal - e única opção 
de relacionamento admitida socialmente. Ela é um sistema 
porque existe toda uma engrenagem de dominação e manutenção 
de poder por trás da propaganda do "único amor". Nossa cultura é 
fortemente influenciada pelo ideal do amor romântico (reforçado 
através das novelas e filmes da Disney) que nos leva a acreditar que 
esse modelo relacional é interessante e perfeito (principalmente 
prpra nós mulheres). Em nossa cultura, monogamia é sinônimo de 
amor. Mas amor é um sentimento e monogamia é uma regra, que 
se torna um contrato legal através do casamento. 
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Há pessoas que não se sentem contempladas pelo modelo 
monogâmico, principalmente quando começam a se 
aprofundar no funcionamento desse sistema. Essas pessoas 
optam pela não monogamia, mas devido ao fato de estarem 
"remando contra a corrente" e desrespeitando uma das 
principais regras sociais, elas percebem-se deslocadas, sem 
referências e sem suporte.

EEstamos vendo um crescente movimento em busca de outras 
possibilidades de se relacionar, e dentro desse movimento 
encontra-se o Poliamor, o Amor Livre, a Anarquia Relacional, 
Relações Livres, etc. 

EEsses "modelos" podem se encaixar numa proposta de não 
monogamia ética, ou seja, a possibilidade de se amar várias 
pessoas simultaneamente, de forma consensual, honesta e 
responsável. Esses são considerados modelos ou propostas 
relacionais alternativas à monogamia, que estão sendo cada 
vez mais exploradas por pessoas dissidentes da norma 
monogâmica.

MuiMuito mais do que se referir à quantidade de parcerias, a Não 
Monogamia Ética é sobre a habilidade de desenvolver e 
cultivar sua autonomia afetiva. É sobre a construção de 
dinâmicas relacionais saudáveis, que não reproduzam a ideia 
de possessividade e controle tão presente na estrutura 
monogâmica, e que também não cerceiem a liberdade das 
pessoas envolvidas. 
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Voltando à ideia da normatividade, não somente a monogamia é uma norma 
em nossa sociedade, mas também a heterossexualidade, e a cisgeneridade. Isso 
significa que existe um roteiro considerado normal e correto não somente em 
relação à como você deve se relacionar (com apenas 1 pessoa de cada vez), mas 
também em relação à quem você deve ser (cisnormatividade) e à quem você 
deve se interessar afetiva e/ou sexualmente (heteronormatividade). 

EEssa norma, que nos foi 'vendida' como linda, perfeita e natural, nos deixa com 
bem poucas opções de autenticidade. Pessoas não mono estão questionando 
não somente o modelo relacional monogâmico, mas todo esse sistema que 
defende um único modelo de família: de preferência o casal branco, 
heteressexual, cisgênero e por fim, monogâmico. 

PPor que não poderíamos aceitar que algumas famílias escolhem ser 
monogâmicas e outras escolhem ser poliafetivas? Por que não podemos 
ampliar o conceito de família para um grupo de 3, 4 ou mais figuras parentais? 
Por que uma família não pode ser uma combinação de pessoas incluindo 
pessoas cis/homo +trans/het +cis/pan +trans/homo, etc? Veja que existem 
infinitas possibilidades que deveriam depender da escolha de cada pessoa e 
não de uma pressão social que nos aprisiona em uma única opção de família.

TToda forma de amar é válida, contanto que todas as pessoas envolvidas estejam 
cientes e de acordo com a dinâmica relacional. O modelo nuclear de família é 
um modelo individualista e limitado, muitas sociedades antigas e nativas se 
organizavam de forma coletiva se fortalecendo através da união e da 
cooperação. Esse modelo onde a afetividade pode ser coletiva parece muito 
mais atrativo às pessoas não mono. 

COMPREENDA QUE NÃO EXISTE 
APENAS UMA FORMA DE AMAR
E QUE EXISTEM DIFERENTES FORMATOS E 
CONCEITOS DE FAMÍLIA!! 3

Voltando à ideia da normatividade, não somente a monogamia é uma norma 
em nossa sociedade, mas também a heterossexualidade, e a cisgeneridade. Isso 
significa que existe um roteiro considerado normal e correto não somente em 
relação à como você deve se relacionar (com apenas 1 pessoa de cada vez), mas 
também em relação à quem você deve ser (cisnormatividade) e à quem você 
deve se interessar afetiva e/ou sexualmente (heteronormatividade). 

E

Por que não poderíamos aceitar que algumas famílias escolhem ser 
monogâmicas e outras escolhem ser poliafetivas? Por que não podemos 
ampliar o conceito de família para um grupo de 3, 4 ou mais figuras parentais? 
Por que uma família não pode ser uma combinação de pessoas incluindo 
pessoas cis/homo +trans/het +cis/pan +trans/homo, etc? Veja que existem 
infinitas possibilidades que deveriam depender da escolha de cada pessoa e 
não de uma pressão social que nos aprisiona em uma única opção de família.

TToda forma de amar é válida, contanto que todas as pessoas envolvidas estejam 
cientes e de acordo com a dinâmica relacional. O modelo nuclear de família é 
um modelo individualista e limitado, muitas sociedades antigas e nativas se 
organizavam de forma coletiva se fortalecendo através da união e da 
cooperação. Esse modelo onde a afetividade pode ser coletiva parece muito 
mais atrativo às pessoas não mono. 

3
Voltando à ideia da normatividade, não somente a monogamia é uma norma 
em nossa sociedade, mas também a heterossexualidade, e a cisgeneridade. Isso 
significa que existe um roteiro considerado normal e correto não somente em 
relação à como você deve se relacionar (com apenas 1 pessoa de cada vez), mas 
também em relação à quem você deve ser (cisnormatividade) e à quem você 
deve se interessar afetiva e/ou sexualmente (heteronormatividade). 

E

Por que não poderíamos aceitar que algumas famílias escolhem ser 
monogâmicas e outras escolhem ser poliafetivas? Por que não podemos 
ampliar o conceito de família para um grupo de 3, 4 ou mais figuras parentais? 
Por que uma família não pode ser uma combinação de pessoas incluindo 
pessoas cis/homo +trans/het +cis/pan +trans/homo, etc? Veja que existem 
infinitas possibilidades que deveriam depender da escolha de cada pessoa e 
não de uma pressão social que nos aprisiona em uma única opção de família.

TToda forma de amar é válida, contanto que todas as pessoas envolvidas estejam 
cientes e de acordo com a dinâmica relacional. O modelo nuclear de família é 
um modelo individualista e limitado, muitas sociedades antigas e nativas se 
organizavam de forma coletiva se fortalecendo através da união e da 
cooperação. Esse modelo onde a afetividade pode ser coletiva parece muito 
mais atrativo às pessoas não mono. 

3
Voltando à ideia da normatividade, não somente a monogamia é uma norma 
em nossa sociedade, mas também a heterossexualidade, e a cisgeneridade. Isso 
significa que existe um roteiro considerado normal e correto não somente em 
relação à como você deve se relacionar (com apenas 1 pessoa de cada vez), mas 
também em relação à quem você deve ser (cisnormatividade) e à quem você 
deve se interessar afetiva e/ou sexualmente (heteronormatividade). 

E

Por que não poderíamos aceitar que algumas famílias escolhem ser 
monogâmicas e outras escolhem ser poliafetivas? Por que não podemos 
ampliar o conceito de família para um grupo de 3, 4 ou mais figuras parentais? 
Por que uma família não pode ser uma combinação de pessoas incluindo 
pessoas cis/homo +trans/het +cis/pan +trans/homo, etc? Veja que existem 
infinitas possibilidades que deveriam depender da escolha de cada pessoa e 
não de uma pressão social que nos aprisiona em uma única opção de família.

TToda forma de amar é válida, contanto que todas as pessoas envolvidas estejam 
cientes e de acordo com a dinâmica relacional. O modelo nuclear de família é 
um modelo individualista e limitado, muitas sociedades antigas e nativas se 
organizavam de forma coletiva se fortalecendo através da união e da 
cooperação. Esse modelo onde a afetividade pode ser coletiva parece muito 
mais atrativo às pessoas não mono. 



4
4

Enquanto você não estuda e/ou não tem domínio sobre 
o assunto, seja honesta sobre o fato de que não sabe 
nada, mas que está aberta a ouvir sobre o que o cliente 
tem pra dizer, sem julgamentos.  Porém após a sessão 
vá estudar sobre, se não quiser perder o cliente! 

SeSe esse assunto se torna frequente na terapia, então 
fica claro que ele é preponderante na vida do cliente, e 
isso reforça ainda mais a necessidade de estudar sobre 
o tema. 

CCaso isso não aconteça, você continuará sem entender 
nada, e se colocará num lugar de silêncio (para não falar 
besteira) e 'escuta não qualificada', ou num lugar de 
julgamento típico da pessoa focada no ideal romântico, 
com falas do tipo: "se você quer se relacionar com 
outras pessoas é porque não ama de verdade sua 
parceria" ou "você não tem comprometimento com sua 
famíliafamília", ou "você não está sendo justo com sua 
parceria", etc. OU pode ser também que você tente 
deslocar a questão para o lugar do sintoma, como se a 
não monogamia fosse a razão dos problemas do 
paciente. 

Para que nada disso aconteça, fica a dica: estude e 
não julgue antes de entender do que se trata a não 
monogamia!
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Quando o/a paciente traz a questão da não monogamia 
em terapia também cuide para não levar para o lado 
pessoal, ou seja, se acaso se perceber muito 
incomodada com as questões que ele traz, talvez 
esse tema esteja acionando gatilhos decorrentes dos 
seus próprios traumas relacionais (por exemplo, se 
você teve um pai "mulherengo" que traía sua mãe, ou se 
vovocê mesma foi traída em sua história relacional...). 

Portanto, é importante observar sua reação, as emoções 
que são acionadas internamente e levar tudo isso para 
sua própria psicoterapia ou supervisão, para não 
projetá-las no paciente. As pessoas não escolhem ser 
não monogâmicas porque são promíscuas ou porque 
gostam de ser infiéis, ou porque não querem ter 
vínculos profundos e intimidade com suas parcerias. 
TodosTodos esses são mitos da não monogamia que você 
precisará desconstruir, se deseja atender pessoas não 
mono fora de um lugar de julgamento, ou enviesada 
pela cultura do amor romântico.
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Em qualquer estrutura ou modelo relacional (seja mono ou não mono) as 
pessoas irão cometer erros, irão 'dar mancadas', serão injustas, desonestas, até 
mesmo abusivas. Simplesmente porque elas são humanas e seres humanos são 
falhos. A opção de se relacionar não monogamicamente não garante à 
ninguém uma inteligência emocional e relacional automática. 

EEstamos todos aprendendo durante o processo. Há supostamente um roteiro 
(questionável) a se seguir na monogamia, mas nem esse pressuposto roteiro 
existe na não monogamia. Estamos criando nossos próprios roteiros que 
funcionam pra nós, que nos trazem relações felizes e saudáveis. Mas nesse 
processo experiencial de tentativa e erro, teremos inúmeros desafios e quedas. 
E nem sempre acertaremos em nossas escolhas ou atitudes. É bem provável que 
magoaremos e sairemos muitas vezes machucadas nesse processo de 
apaprendizagem. 

Seria injusto 'culpar' a não monogamia por todas essas 'falhas' humanas, e por 
todas as relações que não foram bem sucedidas. Veja que a monogamia não é lá 
tão bem sucedida se avaliarmos as estatísticas de infidelidade e divórcios no 
Brasil e no mundo). A monogamia como dito acima não funciona para todos 
igualmente, e na verdade ela pode ser bem prejudicial para as mulheres. Porém 
as pessoas não apontam a monogamia o tempo todo como a causa das traições, 
das desonestidades, da falta de intimidade, dos conflitos decorrentes do ciúme 
e da possessivide da possessividade, dos assassinatos, etc etc…

PORTANTO, EVITE CULPAR A NÃO MONOGAMIA COMO A CAUSA DE TODAS AS 
'TRAGÉDIAS' E PROBLEMAS DA VIDA DA PACIENTE E PROCURE ACOLHER 

SEUS ERROS E FALHAS E PRINCIPALMENTE, SUAS ESCOLHAS!

ACOLHA O/A CLIENTE COM 
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SEM CULPAR A NÃO MONOGAMIA!6
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e da possessivide da possessividade, dos assassinatos, etc etc…

PORTANTO, EVITE CULPAR A NÃO MONOGAMIA COMO A CAUSA DE TODAS AS 
'TRAGÉDIAS' E PROBLEMAS DA VIDA DA PACIENTE E PROCURE ACOLHER 

SEUS ERROS E FALHAS E PRINCIPALMENTE, SUAS ESCOLHAS!
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