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RESUMO: Pretende-se neste trabalho discutir a fidelidade sexual e afetiva de 

um grupo de jovens protestantes, partindo do pressuposto que o desejo mútuo 

entre um casal afasta a possibilidade de traição. A abordagem do problema 

seguiu a perspectiva de gênero uma vez que sexualidade implica em 

considerações sobre construções culturais acerca do masculino e feminino. A 

metodologia utilizada baseou-se na pesquisa bibliográfica e etnográfica. A 

ênfase na etnografia justifica-se por considerar os atos de olhar e de ouvir como 

funções de um modo de observação em que o pesquisador busca compreender 

a lógica do "outro". As análises interpretativas foram realizadas a partir de 

entrevistas informais com homens na faixa etária de 25 a 30 anos não casados. 

Esta opção pelo universo masculino justifica-se pelo fato de que a infidelidade 

masculina seria mais tolerada socialmente que a feminina, e que a maioria dos 
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homens não expressam socialmente seus anseios e angústias referentes aos 

relacionamentos afetivos, pois para estes o amor romântico entraria em conflito 

com as regras da sedução. A busca do entendimento dos relacionamentos entre 

casais heterossexuais permite ultrapassar, a partir da perspectiva de gênero, a 

visão estereotipada de que "as mulheres querem amor e os homens querem 

sexo". 

Palavras-chaves: Gênero, fidelidade, traição e sexualidade. 

 
 

Neste trabalho me propus a discutir uma regra socialmente imposta no 

que diz respeito aos relacionamentos afetivos entre homens e mulheres 

pertencentes a um grupo de jovens protestantes: a fidelidade. A fidelidade é uma 

regra que se espera estar presente desde o namoro, período em que o casal 

começa a se conhecer melhor até o casamento, onde os indivíduos assumem 

um compromisso perante seus familiares, amigos e até desconhecidos. E a 

quebra resulta na traição, que é “punida” mais frequentemente quando parte das 

mulheres, pois a traição quando é praticada pelos homens é tida em nossa 

sociedade como "normal", ou seja, aceitável sendo justificado pelo termo 

machista, “ele é homem”.  

O interesse pelo estudo relacionado com gênero surgiu da curiosidade de 

entender o mundo masculino e seus mitos, principalmente o "mito do homem 

conquistador". Este "mito" consiste no fato do indivíduo se relacionar com 

alguém, buscando a satisfação de seu ego, pois o mesmo sente a necessidade 

de exercitar seus meios de sedução e mostrar que seu lado conquistador ainda 

corresponde às suas expectativas, assim como do seu próprio grupo. (GIFFIN, 

2005, p.51) Grupo este que está inserido em uma esfera maior – a sociedade, 

que vai estabelecer a maneira como os indivíduos devem se comportar e agir 

nas determinadas situações, o que inclui a esfera religiosa. (BOURDIEU, 1999, 

p.147) 

Michel Foucault (1984) no seu trabalho intitulado “História da Sexualidade: 

o uso dos prazeres” discute três possíveis “essências” da fidelidade afetiva e 

sexual. E são estas três essências que norteiam a investigação realizada com 

os 10 informantes entrevistados, na tentativa de entender como a fidelidade é 

vivenciada por eles, uma vez que dentro das doutrinas pregadas na Igreja 



frequentadas por este grupo, não é permitido a prática sexual antes do 

casamento.  

Apesar de lermos, ouvirmos e falarmos que estamos em uma sociedade 

moderna, e que há um franco diálogo entre os sexos comprovei que não é bem 

assim quando iniciei o trabalho de campo, havia uma indiferença inicial dos 

entrevistados ao serem abordados por uma mulher, para exporem suas 

experiências e ideias sobre o assunto em discussão. 

O grupo de entrevistados frequenta uma igreja protestante3, o que a priori 

pensei ser um fator que dificultaria a abordagem, mas eles se apresentaram 

curiosos sobre a temática da pesquisa e alguns comentaram que nunca haviam 

conversado tão “abertamente” sobre o assunto com uma mulher que não fosse 

sua companheira. Todavia, certas restrições quanto ao assunto ainda se fizeram 

notar, como o calar, ou seja, o silêncio. Que foi entendido como um detalhe ou 

situação que não se podia falar, só posteriormente compreendi que o não dito, 

está relacionado com a preservação do próprio grupo, uma vez que diante da 

igreja que congregam eles dissimulam uma realidade dentro dos padrões 

religiosos.  

 

1.1 Pensando o objeto 
A metodologia utilizada baseou-se na pesquisa bibliográfica e pesquisa 

de campo. As análises interpretativas foram realizadas a partir de entrevistas 

informais com homens na faixa etária de 25 a 30 anos não casados. Está opção 

pelo universo masculino justifica-se pelo fato de que a infidelidade masculina 

seria mais tolerada socialmente que a feminina, e que a maioria dos homens não 

expressam socialmente seus anseios e angústias referentes aos 

relacionamentos afetivos, pois para estes o amor romântico entraria em conflito 

com as regras da sedução. (NOLASCO, 1993, p.21) 

Trabalhar com o discurso dos agentes sociais da sociedade pesquisada 

requer senso crítico muito aguçado e constante análise do contexto em que algo 

foi dito ou omitido, pois embora se tenha sempre a intenção de descrever, 

traduzir, analisar e interpretar com a maior fidedignidade possível, 
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eventualmente pode-se cair em “armadilhas” do trabalho de campo. (CARDOSO, 

1986, p.99) 

Convém salientar que o que se ouve em uma pesquisa de campo é, às 

vezes, aquilo que se deseja ouvir e não basta apenas o registro dessas 

informações. Consequentemente, é importante um exercício contínuo de não 

considerar que a realidade observada irá se encaixar aos modelos pelo 

pesquisador tomado como referência e como algo a ser provado. “O discurso 

feito para o estranho é muitas vezes absorvido e acreditado pelo pesquisador 

como se este fora o discurso privado baseado no diálogo interno da sociedade” 

Wootmann (1992). É possível que muitas vezes o pesquisador aceite o que lhe 

é dito, por considerar que aquilo irá reforçar a sua ideia sobre a sociedade que 

ora pesquisa, forjando dessa forma um dado como prova do que ora discute em 

sua pesquisa. 

A abordagem do problema seguiu a perspectiva de gênero uma vez que 

sexualidade implica em considerações sobre construções culturais acerca do 

masculino e feminino. De acordo com Vieira (1994), o sexo não é uma 

manifestação de algo inato ou “natural” do macho ou da fêmea; é a expressão 

de algo que tem se configurado ou produzido historicamente de acordo com cada 

formação social. Gênero, portanto, é uma construção social sobre os sexos e 

tem uma existência concreta no nível interpessoal, familiar e público. (SCOTT, 

1990, p.9) 

De acordo com Grossi (2010), "gênero pode ser pensado enquanto 

identidade, representação, papéis e relações. Os papéis de gênero são os 

papéis socialmente construídos a partir de um conjunto de normas e prescrições 

que a sociedade e a cultura ditam sobre o comportamento masculino ou 

feminino". Cabe ressaltar que no entendimento de ecofeministas (SHIVA, 1992, 

p.56; CARCANO, 2008, p.183), uma ideologia fundada na suposição de que o 

homem é distinto do animal e, portanto, superior a este, respalda as relações 

sociais do mundo Ocidental.  Além disso, o patriarcalismo é fundamentado no 

dualismo binário que identifica as mulheres com natureza, corpo e emoção, e 

homens com razão transcendente, espírito e divindade. (NICHOLSON, 2000, 

p.17) 

Está relação bipolar homem-cultura e mulher-natureza distorce a 

realidade e contribui para a manutenção do status dominante do masculino sobre 



o sexo feminino (VIEIRA, 1994, p.55; GIFFIN, 2005, p.53). É importante 

destacarmos que as mudanças ocorridas no processo histórico têm resultado em 

mudanças nos padrões tradicionais masculinos e seus reflexos na construção 

da identidade do homem. (JESUS, 2010, p.2) 

Segundo Grossi (1996), é na década de 60 que o movimento feminista e 

de gays questionam a sexualidade e nesse momento que as pílulas 

anticoncepcionais passam a ser comercializada, a virgindade por parte das 

mulheres passa a ser questionada como valor essencial para o casamento, e 

coletivamente se começa a pensar que o sexo poderia sim, ser uma fonte de 

prazer e não somente um meio de reprodução.  Laquer (2001) em seu livro 

intitulado: “Inventando o Sexo: corpo e gênero dos gregos a Freud”, faz uma 

citação de Maurice Godelier interessante que evidencia justamente o que estou 

mencionando: “A sociedade persegue a sexualidade do corpo”. 
As investigações acerca da construção da (s) masculinidade (s) iniciam 

na década de 70, no mesmo período em que as mulheres também (re) definem 

sua identidade diante das problemáticas sociais. Na contemporaneidade a 

temática tem levantado muitos debates sobre esse gênero, que por muito tempo 

foi tido como símbolo de hegemonia e dominação no imaginário ocidental. 

(Jesus, 2010, p.3) Mas Banditer (1993) pontua que os homens do final do século 

XX, não sabem se definir e que indagam o padrão tradicional de identidade 

masculina, Oliveira (2004) denomina tal impasse como “crise de identidade da 

masculinidade”.  

Mesmo com o avanço nos estudos que descontroem a masculinidade, 

ainda é muito comum nos depararmos com o discurso que apresentam e 

justificam arquétipos sociais comuns a valores intrínsecos da virilidade. (JESUS, 

2010, p.3) Desse modo, o presente estudo sobre relacionamentos entre casais 

heterossexuais, visa à ultrapassagem da visão estereotipada de que "as 

mulheres querem amor e homens querem sexo". 

 

1.3 Homens e mulheres: o ideal x o real 
Como já mencionado, a sociedade pré estabelece as formas de agir dos 

indivíduos, onde as regras são estabelecidas de maneiras e momentos diversos. 

Contudo, a moral permite que a conduta humana seja norteada por regras não 

escritas. Chamaremos de moral “o comportamento real dos indivíduos em 



relação às regras e valores que lhe são impostos” (FOUCAULT, 1984, p.26). A 

sua forma de agir será o critério primordial para estabelecer a conduta moral, o 

que lhe permite ser o agente ou o sujeito da ação. 

Elenquei as práticas que segundo Foucault (1984) seriam a essência da 

fidelidade:  

1. A reciprocidade dos sentimentos. 

2. O controle dos desejos. 

3. O respeito. 

Estas serviram de hipóteses na análise realizada neste grupo que apesar 

de pertencerem a realidades socioeconômicas diferentes compartilham das 

mesmas orientações morais, uma vez que pertencem a mesma religião. A igreja 

protestante por eles frequentada está localizada no bairro de Canudos, município 

de Belém, Estado do Pará. Este bairro é caracterizado como periférico e, 

consequentemente, conta com uma população numerosa, mas de renda familiar 

e escolaridade baixa. 

Os membros que participam desta instituição religiosa devem ser 

batizados na própria igreja que frequentam, somente após o batismo tornam-se 

oficialmente membros e passam a ter suas vidas regidas por doutrinas, onde a 

quebra de uma delas acarreta ao membro punições disciplinares. Neste trabalho 

nos delimitamos a abordagem da quebra de somente uma doutrina, que é o ato 

de fornicação (manter relações sexuais antes do casamento). A quebra desta 

regra resulta em uma disciplina de seis meses ao casal, através da proibição de 

participação das atividades regulares na igreja (considerando que o 

envolvimento nas atividades regulares faz parte da dinâmica de todos seus 

seguidores). 

Por trás da figura masculina há toda uma expectativa criada em relação 

às suas atitudes, principalmente no que se refere à intimidade. Nolasco (1993) 

retrata isto muito bem no livro o “Mito da Masculinidade”, quando aborda a crença 

da superioridade. A necessidade de por em prática o mundo dos seus caprichos 

que a própria sociedade abre espaço para que estes desejos se realizem. 

No “mundo” de alguns dos entrevistados, poderíamos dizer que esta 

liberdade não é aceita com tanta naturalidade, somente três deles continuam 

seguindo as regras impostas pela igreja. Durante as entrevistas pude perceber 

que não há claramente nas suas palavras, essa busca pelo mundo dos desejos, 



o que pode ser justificado pela ligação mais acentuada com a instituição 

religiosa. Mas, o fato de não demonstrarem claramente não os elimina da 

possibilidade de serem infiéis. 

Estes homens têm dificuldade de diferenciar e nomear seus sentimentos, 

e quando se veem diante de problemas que envolvam a afetividade, a "cama 

serve como um mediador afetivo". Segundo Nolasco (1993), isto ocorre porque 

não conseguem suportar este dilema, a dúvida, e então necessitam exorcizar os 

problemas através da relação sexual, o que seria seu mediador. 

Apesar de mostrar este lado conquistador os informantes sentem 

dificuldade de sustentar relacionamentos, até mesmo porque eles veem o 

relacionamento como um cárcere, e sentem vontade de sempre se manterem 

livres. Mas quando realmente estão envolvidos ou apaixonados, sentem-se no 

direito de exercer poder sobre a mulher. 

De acordo com Da Matta4 (1999), para não perder seu hábito de sedutor 

alguns homens optam por um duplo relacionamento, onde classificam as 

mulheres de duas formas: como a "mulher comestível" e a "mulher para se viver". 

Cabe ressaltar que a "mulher comestível", é a mulher da rua com quem busca o 

prazer sem compromisso, que denegri a moral, já a "mulher para viver" oficializa-

se um compromisso para começar a "comê-la", seria aquela com quem ele 

assume um relacionamento formal diante do seu meio social. 

Platão 25 anos (separado), durante uma das entrevistas utilizou este 

termo da seguinte forma: “Pra rolar com uma mulher comestível, basta rolar 
a atração (...) sentimento? não pode existir”. 

Apesar de alguns dos entrevistados manterem mais de um 

relacionamento, e perceberem essas mulheres como “objetos de manipulação" 

que saciam seus desejos, eles idealizam uma mulher a qual seria sua “mulher 

dos sonhos”, aquela que lhe permite sentir-se a vontade para melhor expressar-

se. Frequentemente quando os homens não encontram está mulher eles se 

conformam com aquela que os aceitam e atendem com mais facilidade seus 

caprichos.  
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relação como o apresentado no Seminário Fazendo Gênero em Florianópolis no ano passado 
(2013). 



Plutarco 28 anos manifesta-se da seguinte forma: “Há algum tempo 
iniciei minha busca, foi quando encontrei Afrodite, mas ela ainda não é o 
que eu procuro se não encontrar é o jeito continuar com ela, às vezes 
acostuma e quando se briga até chego a sentir falta, temos nossas 
diferenças... na verdade tem algumas coisas que me incomodam, mas 
estamos juntos apesar de tudo(...)”. 

É interessante ressaltar que apesar de não ser a mulher esperada, a 

conduta desta mulher o incomoda principalmente no que se refere à vida sexual 

passada, ele acaba sentindo-se ameaçado, pois a mesma já tinha uma vida 

sexual ativa antes do inicio do namoro, a possibilidade da parceira esconder um 

envolvimento passado com algum conhecido trás um constante desconforto. 

Que só foi percebido quando questionei o que queria dizer o “apesar de tudo”. 

Platão 25 anos: “Quando descobrir as várias “traições”5, a que mais 
me incomodou foi a que não aconteceu enquanto estávamos juntos. 
Quando ela ficou com um conhecido meu e nunca me disse nada”. A 

questão da traição é bem marcante, só que pude perceber que dentro do grupo 

há outros tipos de traições, classificadas por eles como “pior”, e que está 

intimamente relacionada com o comportamento sexual; é interessante por não 

se trata da traição entre o casal, mas entre os companheiros que têm a conduta 

regida pelas normas da igreja que compartilham do “desvio”- a prática sexual 

fora do casamento. 

Quando algum membro do grupo sabe da transgressão ou “pecado” do 

outro ele se mantém em silêncio, o motivo que o leva a agir desta forma é o fato 

de já ter tido a mesma conduta, ou de estar tendo. O tornar público a existência 

da prática sexual é considerada uma traição “pior” do que ser trocado por um 

novo parceiro. Há todo um cuidado em se manter uma boa imagem diante dos 

membros da comunidade religiosa, pois isso facilitará a possibilidade de novos 

relacionamentos tanto para o homem quanto para mulher, principalmente se não 

há a intenção de casamento. 

Entre Díonisio 27 anos e Xenofontes 29 anos a cobrança do respeito em 

relação à mulher que se relaciona com eles é grande, pois eles acreditam que o 

respeito é um critério para que haja a fidelidade. Díonisio 27 anos “Errar é 
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humano, mas não podemos nos conformar com está situação por muito 
tempo, a garota quando se dá respeito pressiona, e logo... logo o problema 
é resolvido”. Esse respeito é percebido segundo eles quando a mulher se impõe 

para que a situação irregular seja resolvida antes de tornar-se um fato público, o 

que geralmente ocorre quando surge uma gravidez indesejada, logo o desfecho 

é o casamento, que é “sugerido” pelos líderes religiosos.  Na maioria das vezes 

eles se relacionam com mulheres de fora da igreja, ou como eles chamam as 

mulheres do mundo. Eles acabam categorizando entre às mulheres como as da 

“igreja” e as do “mundo", mas apesar desta distinção as práticas são as mesmas. 

Xenofontes 29 anos “Há pouco tempo saí de uma relação assim, com uma 
garota de fora da igreja, mas nunca pensei em levar um relacionamento 
mais sério”. Mas não cogitam a possibilidade de unirem-se oficialmente com 

uma mulher do “mundo”, o que implicaria na quebra de outra doutrina que não 

será contemplada neste trabalho. 

 

2. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Durante o trabalho, constatou-se através das análises das entrevistas que 

a fidelidade não se dá em nenhuma de suas essências. Verificou-se que neste 

grupo há dois tipos de homens, que são bem caracterizados por Nolasco (1991), 

um que seria o "Dom Juan" e outro que seria o "Príncipe". Estes dois tipos 

sinalizam a prática social dos homens, que funcionam segundo a perversão 

contida nesses modelos. Para alguns homens o “Dom Juan” e o “Príncipe” 

funcionam como poderíamos chamar de ego ideal masculino. O que acaba os 

influenciando na busca da "mulher dos sonhos", que muitas vezes são aquelas 

mulheres "impossíveis de se ter". 

Alguns homens buscam essa "mulher dos sonhos" fantasiando um 

modelo ideal e acabam se frustrando, e quando isso acontece eles acabam se 

relacionando por puro hábito de sedução (pondo em prática a ideia de posse e 

poder). Quando ele encontra uma parceira “ideal”, a qual o faz sentir-se 

apaixonado, ele não consegue se expressar de forma plena e o relacionamento 

se transforma em um relacionamento formal onde não há liberdade de dialogar 

(por exemplo, sobre a intimidade sexual do casal), as regras acabam falando 

mais alto, e ele sai em busca de outra mulher que o deixe mais a vontade e 



participe com ele de seus desejos mais íntimos. Estes homens mostram 

claramente o não controle dos desejos, e mais ainda que a reciprocidade dos 

sentimentos não implica em fidelidade, na última entrevista realizada nenhum 

dos informantes mencionou ou respondeu durante as entrevistas se tinham 

interesse em se casarem, as realizações profissionais foram postas em primeiro 

lugar. 

Laércio (26 anos), por exemplo, assume dois relacionamentos: um com a 

mulher que gosta, onde vive um relacionamento formal, mas quando ele toca em 

assuntos sexuais ela se inibe fazendo com que na cama a relação passe a ser 

puramente formal. Já com “a outra” ele consegue agir de forma espontânea e da 

maneira que gostaria de agir com a mulher que gosta. 

O respeito também não implicaria na fidelidade, pois na verdade o respeito 

para este grupo não implica em não trair, mas sim em trair sem que a parceira 

saiba, o que na verdade comprova que seria não a busca do respeito ou 

preocupação com a parceira, mas o cuidado em manter a sua reputação moral, 

pois a descoberta poderia ganhar proporções no círculo de membros da igreja.  

Foucault (1984) mostra que na idade clássica o homem evita a traição 

para mostrar o controle que tinha sobre os desejos e assim poder exercer poder 

no lar. Percebermos algo semelhante nos relacionamentos modernos, no que 

diz respeito ao controle e o poder, uma vez que os homens escondem os seus 

relacionamentos "extras" para cobrarem e argumentarem determinados 

comportamentos de suas parceiras. 

Assim como Abreu (2006) percebo que a fidelidade apesar de ser 

desejada e esperada tanto pelos homens quanto pelas mulheres é um objeto 

opcional, em que os elementos que poderiam justiçar a sua existência estaria 

relacionado com arranjos realizados pelos casais buscando ultrapassar as 

razões que motivassem as relações extraconjugais. O que é percebido no grupo 

através desta busca de uma parceira que saiba lidar com as diferenças do outro, 

aceitando sua individualidade e no exercício de sua sexualidade sacie o máximo 

o seu parceiro, mergulhando no uso de seus prazeres. Todavia, é necessário 

que as generalizações não sejam utilizadas para explicar fenômenos sociais de 

uma sociedade a partir de outras. 
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