
RESUMO 

A presente dissertação tem por objetivo analisar se há aplicabilidade da poliafetividade no 

Direito brasileiro ou se a monogamia é o bastião de proteção da família brasileira, devendo 

preponderar, até a autonomia da vontade das partes. Pretende-se, por meio do procedimento 

exploratório, investigativo, bibliográfico e discursivo estabelecer qual caminho a família e o 

poliamor têm tomado em suas histórias, que se cruzam, para debater quais seriam os possíveis 

destinos de cada um em um direito constitucional brasileiro também com sua caminhada 

histórica própria. No primeiro capítulo aborda-se a caminhada da família no tempo, mostrando 

a evolução e reinvenções de seus próprios conceitos, tendo como parâmetro as modalidades 

de família antes e atualmente aceitas, pelas leis, Constituição e Sociedade, para tentar pensar 

quais seriam os possíveis formatos da família no futuro, passando pela ideia da escolha entre 

um conceito aberto ou fechado da mesma. Já no segundo capítulo se busca descortinar as 

pesquisas sobre o que é o poliamor, sem limitá-lo a um conceito específico, visto ser um fato 

social em construção que tem suas nuances a depender da localidade e cultura em que é 

inserida. Também se elucida posto o que o poliamor não é, diferenciando-o de outros tipos de 

relacionamento não monogâmicos presentes na sociedade ocidental, em maior ou menor 

grau, para fins de alinhamento de pensamentos. Traz, ainda, à luz algumas questões como 

quais são suas modalidades mais conhecidas, principalmente o poliafeto e sua aspiração em 

ser considerado família, bem como qual a ética e os valores que regem quem pratica tal 

modalidade amorosa. Identifica-se no terceiro capítulo o palco em que se encontram o 

poliamor, a poliafetividade e a família sob a ótica do Direito brasileiro, com ênfase no Direito 

Constitucional. Nesse ponto se pretende rediscutir as mudanças da família e a poliafetividade 

como uma possível candidata a integrar o rol protetivo familiar, seguindo, para tanto, com a 

escada ponteana (existência, validade, eficácia) e a tridimensionalidade do Direito Realeana 

(fato, valor e norma), trazendo para comparativos se a poliafetividade se encaixa ou não como 

fato, se há elementos em comum com as demais famílias e o encaixe e desencaixe da mesma 

quanto aos princípios constitucionais, levando a pesquisa a debater a primeira decisão 

nacional, pelo CNJ, sobre o tema e as possíveis problemáticas ligadas à eficácia do seu 

reconhecimento. A partir das informações coletadas, pode-se entender que a família hoje 

caminha para, cada vez mais, se alinhar a uma ideia de projeto de vida e afetos, sendo tanto a 

poliafetividade quanto a monogamia expressões possíveis de família. Infere-se que, a 

possibilidade de reconhecimento da poliafetividade no Direito brasileiro é mais uma questão 

de mudança dos olhos dos intérpretes do que das normas que são lidas. Palavras-chave: 
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ABSTRACT 

The purpose of this dissertation is to analyze whether polyaffection is applicable in Brazilian 

Law or whether monogamy is the bastion of protection of the Brazilian family, and should 

preponderate, even, the autonomy of the will parts. It is intended, through the exploratory, 

investigative, bibliographic and discursive procedure research, to establish which way the 

family and the polyamory have taken in their histories, which intersect, in order to discuss 

which would be the possible destinies of each one in a constitutional Brazilian law also with its 

own historical walk. The first chapter deals with the family's progress in time, showing the 

evolution and reinventions of its own concepts, having as a parameter the family modalities 

before and currently accepted by the laws, Constitution and society, to try to think about what 

possible formats of the family in the future, going through the idea of choosing between an 

open or closed concept of it. In the second chapter, is unveiled research on what polyamory is, 



without limiting it to a specific concept, since it is a social fact under construction that has its 

nuances depending on the locality and culture in which it is inserted. It is also elucidated what 

polyamory is not, differentiating it from other types of non-monogamous relationships present 

in Western society, to a greater or lesser extent, for the purpose of aligning thoughts. One also 

brings to light some questions such as what are its most known modalities, especially the 

polyaffection and its aspiration to be considered family, as well as what ethics and values that 

govern those who practice such a modality of love. In the third chapter it aims to identify the 

stage in which polyamory, polyaffection and the family are found under the Brazilian Law, with 

emphasis on Constitutional Law. At this point, we want to re-discuss family changes and 

polyaffection as a possible candidate to integrate the family protective role, following, for this, 

the Ponteana ladder (existence, validity, efficacy) and the Realean tridimensionality of law 

(fact, value and norm), bringing to comparative analysis whether or not polyaffection fits as 

fact, whether there are elements in common with the other families and the fit and 

disengagement of the same as to the constitutional principles, leading the research to debate 

the first national decision, by the CNJ, on the subject and the possible problems related to the 

effectiveness of its recognition. From the information collected, it can be understood that the 

family today is moving towards, increasingly, aligning itself with an idea of life project and 

affections, being as much the polyaffection as the monogamy possible expressions of family. It 

is inferred that the possibility of recognition of polyaffection in the Brazilian Law is more a 

matter of changing the eyes of the interpreters than that one of the norms that are read. 
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