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RESUMO 
 



 

As transformações ocorridas na sociedade ao longo dos últimos anos, apresentaram mudanças 
significativas também, no modo de vivenciar os relacionamentos amorosos atuais. Homens e 
mulheres buscam em suas relações amorosas uma completude e estabilidade. A compreensão 
das razões que levam à traição tem sido um tema bastante discutido na atualidade, gerando, 
dessa forma, diversas formas de entendimento, ações e reações diante da infidelidade. A 
amostra foi composta por três homens e três mulheres, e tinha como objetivo compreender a 
percepção de homens e mulheres a cerca da infidelidade nas relações amorosas 
contemporâneas, e, ainda identificar os principais motivos que podem levar a traição e 
investigar os papéis que homens e mulheres assumem frente um relacionamento amoroso. A 
pesquisa demonstrou muita preocupação com a fidelidade do parceiro (a), considerando desta 
forma que a infidelidade está atrelada à falta de respeito e a concepção de amor que cada um 
tem. Os dados apontam uma divergência entre os entrevistados, homens e mulheres, quanto à 
percepção de quem é mais fiel, em geral os homens afirmam serem mais fiéis, enquanto as 
mulheres acreditam que os sexos traem igualitariamente.    
 
Palavras-chave: infidelidade, relacionamento amoroso, relações de gênero.  
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ABSTRACT 
 



 

The occured transformations in the society throughout the last years, had also presented 
significant changes in the way to live loving relationships. Men and women search in their 
loving relations, a completude and stability. The comprehension of the reasons that take to the 
treachery, has been a subject very argued in the present time,  bringing this way,  a variety 
forms of agreement, actions and reactions ahead of the infidelity. This study has an objective 
to understand the perception of men and women about the infidelity in the contemporaries 
loving relations, and also, identify the main reasons that can take to the treason, and how they 
acting when are in a relationship. Three men and three women had participated of the 
research, which demonstrated much concern about integrity of the partner(a), considering in 
such a way, that the infidelity is in touch to the lack of respect and the conception of love that 
each one has. The results show a divergence between the interviewed, men and women, about 
the perception of who it is more faithful. In general, the men affirm to be more faithful, while 
the women believe that the both genders treachery as the same way. 
 
Key - Words: treason, loving relationship, gender relations.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMÁRIO 

 



 

1 INTRODUÇÃO....................................................................................................................................10 
1.1 JUSTIFICATIVA...............................................................................................................10 
1.2 TEMA.................................................................................................................................12 
1.3 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA..........................................................................................................12 
1.4 OBJETIVOS.......................................................................................................................16 
1.4.1 Objetivo Geral...............................................................................................................16 
1.4.2 Objetivos Específicos....................................................................................................16 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA .................................................................................................17 
2.1 RELAÇÃO DE GÊNERO..................................................................................................17 
2.1.1 Feminilidade e Masculinidade......................................................................................18 
2.2 RELACIONAMENTOS AMOROSOS..............................................................................21 
2.3 INFIDELIDADE.................................................................................................................25 

3 METODOLOGIA .............................................................................................................................28 
3.1 TIPO DE PESQUISA.........................................................................................................28 
3.2 POPULAÇÃO....................................................................................................................29 
3.2.1 Perfil dos informantes...................................................................................................30 
3.3 PROCEDIMENTOS PARA A COLETA DE DADOS.....................................................30 
3.4 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS.................................................................33 
3.5 ANÁLISE DE DADOS......................................................................................................34 

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS..........................................36 
4.1 “VOU TE CONTAR NOSSA HISTÓRIA DE AMOR”...................................................36 
4.2 COMO VEJO O NOSSO RELACIONAMENTO AMOROSO!?.....................................38 
4.2.1 A plantinha á ser regada...............................................................................................39 
4.2.2 As raízes da plantinha ..................................................................................................41 
4.3 A INFIDELIDADE NÃO TEM VEZ!?.............................................................................42 
4.4 TRAIR PRA QUÊ?............................................................................................................47 
4.5 COISA DE HOMEM, COISA DE MULHER...................................................................50 
4.6 QUEM TRAI MAIS?.........................................................................................................53 
4.7 A RELAÇÃO ENTRE A CONCEPÇÃO DE AMOR E TRAIÇÃO................................55 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS.........................................................................58 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS............................................................61 

APÊNDICES...............................................................................................................................................65 

APÊNDICE A.............................................................................................................................................66 

ANEXOS........................................................................................................................................................67 

ANEXO A......................................................................................................................................................68 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



 10

1 INTRODUÇÃO 
 

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 

 

Na contemporaneidade muito se tem discutido sobre os novos modelos de 

relacionamentos. As modificações ocorridas ao longo da história na sociedade 

proporcionaram mudanças no comportamento humano, e diversificaram a maneira de se 

relacionar amorosamente. Aos poucos os antigos modelos de relacionamentos foram sendo 

substituídos pelos atuais, sendo que essas transformações ainda propiciam certo 

estranhamento nas gerações que vivenciaram o modelo antigo, modelo esse que não permitia 

a exposição dos sentimentos e, principalmente da sexualidade, onde o prazer especialmente o 

feminino, estava relacionado com o pecado e o proibido, possibilitando somente ao homem o 

envolvimento em relações extraconjugais (GIDDENS, 1993).  

Muito diferente do que ocorre na sociedade atual, onde homens e mulheres podem 

expressar sua sexualidade mais livremente, e escolhem os seus parceiros (as) de acordo com 

suas necessidades, afinidades e desejos. Mas essas possibilidades de escolhas não são fatores 

determinantes para a satisfação amorosa, pois mesmo com a diversidade de relacionamentos e 

autonomia para escolha dos parceiros (as), ainda é comum perceber em algumas pessoas a 

insegurança em iniciar uma relação e a dificuldade em mantê-la.  

Porém, a busca por parceiros (as) idealizados (as) que satisfaçam as expectativas é 

incessante, como descreve Freire Costa, (1998, p. 200), “Essa insegurança constitutiva da 

subjetividade moderna encontra no amor um lugar de repouso. Na relação amorosa, mais do 

que em qualquer outra, ganhamos um tipo de certeza que pacifica a inquietude da 

reconstrução de si sem garantia de amanhã [...]”. 

As expectativas criadas em um relacionamento nem sempre são as esperadas, o que 

pode desencadear um sofrimento e impossibilidade de novas relações amorosas. Na maioria 

das vezes a traição é determinante das frustrações amorosas e geradora de sofrimento e 

incertezas. Segundo Freire Costa (1998), construímos nossa identidade amorosa e ficamos 

suscetíveis a riscos e equívocos. O ato de trair e ser traído é na maioria das vezes o mais 

temido acontecimento de um relacionamento, e como meio de impossibilitar que isso possa 

acontecer, muitas pessoas cometem enganos na maneira de expressar livremente seus 



 11

sentimentos, aproximando ainda mais o relacionamento de uma possível traição. Como pode 

afirmar Freire Costa (1998, p. 202), “[...] a incerteza é o preço da liberdade”.  

Todos esses fatos levaram algumas pessoas a desenvolverem estudos na área de 

relacionamentos amorosos. E muito se tem pesquisado sobre o amor, diferenças de gênero, 

traição seus fatores desencadeantes e conseqüências, como é o caso do estudo feito por 

Nóbrega, Fontes e Paula (2005) intitulado de do amor e da dor: representações sociais sobre 

o amor e o sofrimento psíquico. A pesquisa foi realizada com cem sujeitos de classe média da 

região metropolitana de Recife, com idade entre 18 e 70 anos, de ambos os sexos, os grupos 

foram divididos de acordo com a prática conjugal, e utilizado o teste de associação livre. 

Nessa pesquisa foi tratada a questão do sofrimento psíquico atrelado ao amor. Os resultados 

apontam que há uma representação metafísica do amor para todos os grupos, destituída de 

significações associadas ao romantismo, sendo que o sofrimento, embora representado por 

todos os sujeitos como uma experiência de dor e de perda, mostra-se diferenciado e 

determinado pelas variáveis, idade, vida conjugal, experiência.   

Uma outra pesquisa realizada por Ferreira (1999), intitulada de identidade de gênero e 

atitudes sobre a mulher, trata-se de um estudo multifatorial, realizado no Rio de Janeiro, 479 

jovens universitários de ambos os sexos, com idade entre 22 e 57 anos. Como o estudo 

objetivava verificar a relação de masculinidade e feminilidade com as atitudes sobre o papel 

da mulher na sociedade moderna, os resultados mostraram essa diferenciação de gênero, onde 

os homens apresentam papel instrumental e a mulher um papel expressivo, contato 

interpessoal, ou seja, uma divisão de papéis prescrita pelas normas sócio - culturais.    

Ainda a respeito de trabalhos realizados sobre os relacionamentos contemporâneos faz 

- se necessário mencionar o estudo realizado por Pretto (2003), intitulado de como tecer a 

mais antiga/contemporânea trama: significações do amor segundo jovens homens 

universitários, realizado em Florianópolis, a amostra foi composta por cinco homens e tinha 

como principal objetivo discutir, investigar e compreender a questão da significação do amor 

para homens. 

Enfim, são exemplos de estudos que discutem o tema a que se refere a presente 

pesquisa e que corroboram algumas afirmações anteriormente citadas, mas que ao mesmo 

tempo não verificam quais os motivos que levam homens e mulheres a trair nas relações 

amorosas contemporâneas, pois tratam do amor de uma maneira generalista, as diferenças de 

gênero e os possíveis sofrimentos atrelados a isso. Já a proposta do presente estudo é pautada 

na traição, partindo do pressuposto de que algumas pessoas apresentam dificuldades para 

lidar, vivenciar e compreender esse fenômeno. Enquanto outras pessoas demonstram 
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naturalidade quanto ao fato de traírem e serem traídos, deixando de lado os modelos 

tradicionais de relacionamentos, que exigem a fidelidade como uma característica. Além da 

relevância em se produzir conhecimento científico, pretende-se contribuir para uma melhor 

compreensão dos motivos que levam à traição, e possibilitar um esclarecimento maior sobre 

esse tema que pode implicar muitas discussões, incertezas e controvérsias. Pretende-se 

também compreender os fatores, sejam eles, sociais, econômicos ou culturais, que 

desencadeiam ou contribuem para o acontecimento desse fenômeno, proporcionando uma 

compreensão mais socializada do tema. 
 

 

1.2 TEMA 

 

 

 O presente estudo tem como tema, a percepção de homens e mulheres sobre a 

infidelidade nas relações amorosas. 
 

 

1.3 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

 

 

A psicologia tem como objetivo central estudar o homem em relação com o mundo. 

Neste sentido, a presente pesquisa visa à compreensão dos motivos que levam homens e 

mulheres a trair nas relações amorosas contemporâneas. Tema esse bastante pertinente entre 

homens e mulheres, visto que a sociedade moderna construiu os relacionamentos amorosos 

pautados na fidelidade, fenômeno esse que está atrelado à honra e a moral, o que pode gerar 

muitos sofrimentos e dificuldades em estabelecer novas relações. Mas algumas pessoas lidam 

com a infidelidade de uma forma bastante natural, o que pode em alguns momentos gerar 

estranhamento no outro. Essa distinção da representação que as pessoas formam em relação à 

traição, pode diversificar os motivos que levam as pessoas a trair nas relações amorosas e abre 

questionamentos em relação a esses motivos. 

Ao longo da história houve mudanças significativas no conceito de amor, namoro, 

casamento e traição, como afirmam Carpenedo e Koller (2004, p. 4) “as relações entre 

homens e mulheres estão reeditando antigos papéis para adaptá-los as novas exigências”. 
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Desde os primórdios, o homem tem a necessidade de estabelecer relações com outras 

pessoas. E o amor está presente em todas as culturas, embora, a maneira de expressar e 

vivenciar esse sentimento possa variar de acordo com determinados costumes.   

 

 
Historicamente, o amor tem sido durante séculos, um dos mais declamados, 
procurados ou mesmo desejados sentimentos relacionados ao comportamento 
humano. Por  muitas vezes referenciado como uma das razões de viver, ou de 
sofrer, este tem sido responsabilizado tanto pelas felicidades humanas quanto por 
suas mazelas.  (OLTRAMARI, 2007, p. 88).  

 

 

Parte-se do pressuposto de que a busca pelo amor é uma tendência do ser humano, 

embora o contexto social venha causando transformações nas características e 

conseqüentemente nas formas de vivenciar essas relações. Segundo Mazzel (1962, apud 

CARPENEDO E KOLLER, 2004, p. 4), o amor “é a necessidade que o coração dos seres 

humanos tem de expandir-se e encontrar correspondência e retribuição em outrem”. 

O amor passou por momentos históricos e em cada momento se deu de forma 

diferente.  A história do amor no ocidente, ele se divide historicamente sob as influências do 

Cristianismo, da sociedade Cortês, do amor-romântico, e o do amor Contemporâneo.  

Para Pretto (2003), o amor cristão refere-se diretamente ao amor de Deus, é através 

deste amor que o homem alcançaria a salvação demonstrando que é um servo divino.  E 

assim, o amor está atrelado ao sacrifício, a aceitação e submissão e a realização do casamento 

tem por objetivo primordial o de reprodução e manutenção da família. O amor cristão não 

considera as necessidades individuais do ser, onde a paixão se faz presente, mas como uma 

constituição social de algo pré-determinado como correto para aquele momento histórico. 

Diferente do amor Cristão, o amor Cortês surge valorizando a figura feminina, como 

cita Pretto (2003): 

 

 
Contrariando este cenário, surge no século XII, o amor Cortês como uma recusa a 
normas e padrões estabelecidos pela igreja e pela sociedade. Este amor aparece, por 
um lado, enfatizando o aspecto de que o amor romântico é sofrimento e desejo 
insatisfeito, residindo sua felicidade justamente na aceitação da própria renuncia 
carnal; e por outro lado, á uma laicização do objeto de amor, onde a mulher, entra 
em cena como objeto do amor inalcançável. (PRETTO, 2003, p. 21).  
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 Para Giddens (1993) o amor romântico volta para o individualismo, não no sentido de 

egoísmo, mas o de buscar seus ideais, o amor romântico vincula-se a liberdade, deixando de 

lado paradigmas até então determinantes. “A função desse amor é libertar o sujeito da moral e 

das convenções sociais, o casal poderia viver isoladamente sem regras nem costumes”. 

(PRETTO, 2003, p. 21). 

 As transformações sociais que aconteceram no decorrer da história demonstram que o 

amor contemporâneo é o resultado desses processos de transformações que o amor sofreu, e 

embora apresente características mais autônomas, mantém algumas das características 

anteriores. Segundo Giddens (1993, p. 72), “atualmente os ideais de amor romântico tendem a 

fragmentar – se sob a pressão da emancipação e da autonomia sexual feminina”. 

  Estamos diante de relacionamentos que cada vez mais demonstram a independência dos 

parceiros, o amor contemporâneo tem como característica primordial à liberdade de escolher o 

ser amado. “Queremos que a pessoa amada seja livre para nos desejar, mas, sendo livre, pode 

escolher outro parceiro. A liberdade do outro se torna fonte de desafio, ciúme e vontade de 

domínio”. (FREIRE COSTA, 1998, p. 145). Essa liberdade implica muitas vezes em amar e 

não ser amado, uma vez que as possibilidades que o contexto social proporciona juntamente 

com o desejo de liberdade e com a busca pela igualdade dos sexos fragmentaram o amor 

contemporâneo. “A conjugalidade individualista-igualitária é o principal ideal do casal 

igualitário, onde a díade é objeto de reflexão, cultivo e investimento, sendo valorizada em 

detrimento de outras relações sociais [...]”.  (PRETTO, 2003, p.26). 

 A tendência em manter a igualdade entre homens e mulheres moldou os 

relacionamentos amorosos contemporâneos de uma forma inconcebível há alguns anos. Esses 

pensamentos igualitários permitiram a mulher o direito de escolher o seu parceiro e a carreira 

profissional, deixando de ser a dona de casa e estabelecendo novas relações para satisfação 

individual. Essa autonomia feminina causou transformações também nos homens que tiverem 

que se adaptar as novas exigências feitas pelo sexo oposto. Todas essas mudanças no âmbito 

amoroso vêm desencadeando nas pessoas certo receio em criar novos vínculos afetivos. 

 Segundo Turkenicz (1995), as pessoas procuram eliminar os riscos de triangularidade 

nos relacionamentos, pois há uma necessidade de manter a exclusividade na vida da pessoa 

amada. A incerteza de durabilidade nas relações, e a possibilidade de infidelidade, muitas 

opções de entretenimento, independência e sentimentos confusos fazem com que a maioria 

das pessoas procure se relacionar sem estabelecer vínculos. Turkenicz (1995, p. 102) cita que, 

“além dos desejos recíprocos que habitam seus membros, os casais contemporâneos têm dado 
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crescente importância a que cada um dos dois tenha outros desejos além de formar este casal 

[...]”.    

  Costa (2000) afirma que, essas mudanças ocorridas, tanto com os homens como com 

as mulheres, tornou-se relevante com o casamento por amor, possibilitando assim a igualdade 

entre os sexos.  Surgem na contemporaneidade diversos tipos de relacionamentos como o 

pegar, ficar, rolo, namoro, casamento e relacionamento aberto. Alguns desses tipos de 

relacionamentos possibilitam que os envolvidos mantenham um relacionamento paralelo, pois 

não apresentam estabilidade afetiva, mas outros exigem um pouco mais dos parceiros e a 

traição é a grande “sombra” das relações amorosas. Para Costa (2000) homens e mulheres têm 

no inconsciente, fantasias de infidelidade, porém a maneira como vão utilizar essas fantasias 

nos relacionamentos depende de como cada um lida com o seu imaginário.  

 Culturalmente permitiu-se ao homem estabelecer relações extraconjugais, a traição 

masculina era um indicador de virilidade e a sociedade não repreendia a infidelidade 

masculina. Beauvoir (1980) comenta que a civilização determinou que a mulher deveria 

permanecer casta, voltada somente ao casamento, enquanto o homem podia livremente 

satisfazer suas necessidades sexuais. Já as mulheres sempre foram educadas para submissão 

ao homem, na qual não deveria manifestar qualquer desejo ou satisfação sexual, ou seja, o 

sexo para as mulheres apresentava uma única finalidade, a reprodução. Qualquer mulher que 

“manchasse” a honra de seu esposo poderia pagar com a própria vida. E nesse sentido, os 

homens tinham a liberdade de procurar o desejo e a satisfação com outras mulheres. 

  Como afirma Beauvoir (1980, p. 112), “[...] o ato carnal, em não sendo santificado 

pelo código, pelo sacramento, é falta, queda, derrota, fraqueza; ela tem o dever de defender 

sua virtude, sua honra; se “cede”, se “cai”, suscita o desprezo [...]”. A traição tem se mostrado 

bastante presente no cotidiano da maioria das pessoas e como gerador de grande repercussão a 

mídia também tem focado esse tema. Como pode ser observado na reportagem de um jornal 

Catarinense de grande circulação, onde a socióloga Lourdes Bandeira ao ser entrevistada pelo 

jornalista Veríssimo, relata que “[...] apesar do adultério não ser mais considerado crime pela 

legislação, em muitas situações as mulheres ainda são condenadas pela comunidade e pela 

família”. (Diário Catarinense, 2007, p. 4). Atualmente com a aproximação dos direitos de 

homens e mulheres, a traição é vista de outra forma, deixa de ser um comportamento 

exclusivamente masculino e passa a fazer parte da vida das mulheres também. Entretanto, as 

mulheres não parecem serem consideradas criminosas ao serem infiéis aos seus parceiros, mas 

são estigmatizadas e julgadas pela sociedade.   



 16

 A infidelidade por ser tratar de um assunto tão polêmico e pertinente, causador de 

discussões e críticas, despertou o interesse em realizar esse estudo e investigar quais motivos 

levam homens e mulheres a trair nas relações amorosas contemporâneas, e quais as 

percepções que ambos possuem a cerca dos relacionamentos amorosos? 

 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

 

1.4.1 Objetivo Geral 
 

 

Compreender os principais motivos que levam homens e mulheres a trair nas relações 

amorosas contemporâneas, bem como as concepções sobre os relacionamentos. 

 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 

- Identificar a correlação de traição com as concepções amorosas de homens e 

mulheres; 

- Identificar se há dificuldades no relacionamento que podem acarretar a traição na 

relação amorosa; 

- Identificar se há tipos de relacionamentos que permitem ou não permitem a 

traição; 

- Identificar o que significa traição em um relacionamento amoroso para homens e 

mulheres; 

-  Comparar a concepção de homens e mulheres em relação à traição. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

 
2.1 RELAÇÕES DE GÊNERO 

 

 

O termo gênero começou a ser utilizado pelas feministas com o intuito de 

compreender e modificar o modo como estava organizada socialmente a relação entre os 

sexos, onde acreditava-se  que os problemas da mulher deveriam ser pensados somente por  

mulheres (SARTORI APUD BRUSCHINI E PINTO, 2001). Ou seja, somente as mulheres 

poderiam compor esse grupo, pois apenas elas eram capazes de compreender suas 

necessidades e conquistá-las.  

Para Scott (1995, p. 72), essa terminologia vem gerando muitas controvérsias quanto 

ao seu uso correto, pois “gramaticalmente o termo gênero é compreendido como uma forma 

de classificar fenômenos, um sistema socialmente consensual de distinções e não uma 

descrição objetiva de traços inerentes”. A autora (1995), ainda comenta que o conceito de 

gênero vai além de homens e mulheres concretos, uma vez que possibilita diferenciações 

entre pessoas ou situações vivenciadas, tornando o gênero uma condição mutável. Ou seja, 

masculino e feminino estão em constante mudança.  

Segundo Ferreira (1999) as questões de gênero vêm, há longo tempo, despertando a 

atenção dos psicólogos interessados na compreensão e explicação do comportamento humano. 

Visto que as relações de gênero estão diretamente atreladas às diferenças entre homens e 

mulheres e, portanto, a distinção dos sexos e possivelmente suas semelhanças. Como afirma 

Ferreira (1999, p. 249) “[...] nesse contexto consideravam o sexo como uma variável 

individual, de natureza biológica, e, assim procuravam detectar as diferenças de 

comportamentos, traços e habilidades entre homens e mulheres”. 

Já para Scott (1995), os estudos de gênero, não podem ser separados, ou seja, para 

obter informações sobre homens necessariamente precisa fazer um estudo sobre mulheres. 

Assim, feminino e masculino apresentam semelhanças e diferenças e, nesse contexto 

paradoxal, ambos procuram construir suas identidades e desempenhar seus papéis sociais e 
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culturais. Sendo assim, é impossível relacionar de forma isolada os universos, masculino e 

feminino, visto que um somente existe a partir do outro.   

 

2.1.1 Feminilidade e Masculinidade  

 

 

Ao longo da história da humanidade é possível perceber as diferenças entre homens e 

mulheres. Anton (2000) descreve que no modelo patriarcal a mulher era preparada para o 

casamento, preparação essa que estava diretamente vinculada às tarefas domésticas, a 

reprodução e a submissão ao marido que, na maioria das vezes, o pai escolhia. Havia uma 

visão de que a mulher era incapaz de resolver qualquer outra tarefa que não fosse essa, sendo 

que a grande maioria das mulheres da época aceitavam as determinações impostas pelos pais, 

pois o contrário era inconcebível, uma vez que a não aceitação das ordens do pai significava 

desonra. Em contraponto houveram mulheres que se rebelaram quanto essas determinações e 

manifestaram suas necessidades.   

 Anton (2000, p. 182) comenta que, “[...] ser feminina equivalia a ser bela, doce, 

“prendada” e sedutora. Capaz de atrair sexualmente, mas também de se manter intacta”. 

Nesse contexto, havia a questão da virgindade, que era cultuada por todos e que deveria por 

honra aos pais e ao pretendente, ser preservada até o momento do casamento. Caso contrário, 

a mulher era estigmatizada e indigna de qualquer manifestação de respeito e acabava sendo 

excluída socialmente, podendo até mesmo representar um perigo.  

Segundo Giddens (1993), a sociedade dividiu as mulheres em dois grupos, as virtuosas 

e as perdidas, onde as virtuosas eram dignas de respeito e um casamento bem “arranjado”, e 

as perdidas representavam uma minoria excluída socialmente e eram aquelas que os homens 

buscavam para satisfazer suas fantasias e desejos sexuais, já que as mulheres virtuosas com 

que se casavam não eram educadas para o sexo e o desejo. 

 Muitas mulheres, por tentarem manifestar seus pensamentos acabavam sendo 

repreendidas pelo seu esposo, que nada mais era do que seu “dono”. E na tentativa de 

expressar - se muitas mulheres foram vítimas de violência física, sexual e psicológica. Com a 

falta de recursos financeiros que elas dispunham na época, juntamente com o mercado de 

trabalho fechado para o sexo feminino e o preconceito regido socialmente, impossibilitava a 

grande maioria de se desvincular desse universo, como pode afirmar Gallo e Rudge (2001, 

p.12). 
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Nesse processo questionou-se a chamada “natureza feminina”, construída 
historicamente, e não naturalmente, a partir de alguns pilares como a dependência 
econômica, a passividade erótica, o mito da maternidade e do amor romântico. Tais 
fatores acabaram contribuindo para justificar a marginalização das mulheres no 
manejo do dinheiro, os critérios desiguais com respeito à moral sexual e um déficit 
de doze séculos na instrução universitária feminina. 

 

 

A sociedade foi sofrendo transformações e, conseqüentemente, a mulher foi buscando 

seu espaço nessa sociedade. A mulher encontrou bastante resistência quanto a sua 

emancipação, e muitas vezes, ainda se faz necessário quebrar os paradigmas envolvidos na 

sua constituição, gradativamente está alcançando seu objetivo e conquistando o espaço 

desejado, se aproximando muito da igualdade dos sexos. “Assim que as condições 

socioeconômicas permitiram, a mulher rapidamente assimilou os componentes tidos como 

masculinos: iniciativa, objetividade, racionalidade e assumiu seu lugar na estrutura social 

ampla”. (MORAES, 2001, p. 41).  

 Simone de Beauvoir (1980, p. 9) ao escrever sobre a mulher afirma que: “não se nasce 

mulher, mas torna-se mulher”. Embora a mulher contemporânea tenha conseguido quebrar 

paradigmas em relação aos sexos, estabelecendo seu espaço na sociedade e mantendo-se 

financeiramente independente, ainda encontra dificuldades para exercer algumas atividades e 

expressar determinados comportamentos, sofrendo descriminação em muitos aspectos sociais 

e culturais. Moraes (2001, p. 42) comenta que “a mulher contemporânea, particularmente, se 

encontra num momento difícil, embora riquíssimo, de procurar, farejar e intuir sua identidade 

mais plena”. Tem se observado atualmente que homens e mulheres mantêm uma relação 

paradoxal, ou seja, ao mesmo tempo em que buscam sobressair-se em relação ao sexo oposto, 

buscam incessantemente compreender o outro e estabelecer uma relação harmoniosa. 

Cada época histórica e cada cultura ofereceram condições mais ou menos favoráveis 

para a realização dos princípios masculino e feminino. Nogueira (2001, p. 107), cita que “o 

homem é criador da ordem e da lei, enquanto a mulher está associada ao desejo e a desordem, 

um ser inferior pela natureza”. A desigualdade entre homens e mulheres tem sido expressada 

ao longo da história. Culturalmente o homem vem desempenhando o papel de autoridade da 

casa, responsável pelas decisões e escolhas da família, onde a mulher tinha como obrigação a 

obediência e a submissão. Para Giffin (2005) esse papel atribuído ao homem é descrito como 

masculinidade hegemônica, ou seja, um poder exacerbado que os homens mantêm sobre as 
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mulheres e a família, nesse modelo pressupõe-se que o homem é um ser limitado de 

sentimentos afetivos, visto que precisa manter uma postura ideal de “machão”, onde é 

necessário se impor e determinar as decisões relativas ao lar e a vida pública. No entanto a 

família nuclear adquiriu novos moldes, e a mulher passou a desempenhar o papel de pai em 

determinadas situações. Nesse sentido, corrobora Pretto (2003), o papel que a mulher deveria 

desempenhar é o de esposa fiel, submissa e controlada pelo seu marido.  

Esse modelo, ainda pode ser percebido atualmente, o “machismo”, aparece 

cotidianamente nas relações entre homens e mulheres. Mas, devido às transformações 

ocorridas, principalmente com as mulheres, os homens procuram camuflar esse 

comportamento, já que a independência das mulheres e as opções de escolhas desfavorecem 

esse paradigma. (GIFFIN, 2005). 

Paradigma esse, que permitiu ao homem, na maioria das vezes, usufruir de seus 

privilégios sociais, onde lhe era permitido relacionar-se com outras mulheres antes do 

casamento, cujo comportamento era cobrado em uma determinada idade do homem, 

considerando quase uma obrigação à vida sexual masculina precoce. Bozon ( 2003) chama a  

atenção para essa característica do comportamento masculino, ele comenta que para o homem 

o sexo é construtor da identidade, e portanto, deveria ocorrer mesmo fora do casamento. Visto 

que a mulher preparada para os cuidados do marido e dos filhos, esta não poderia desejar seu 

companheiro e não deveria sentir prazer, tendo que preservar sua virgindade até o casamento, 

visto que esses comportamentos determinavam a honra da mulher. Giddens (1993, p.16), 

afirma que, “em geral tem sido aceitável o envolvimento dos homens em encontros sexuais 

múltiplos antes do casamento, e o padrão duplo após o casamento era um fenômeno muito 

real”.   

 Com o surgimento dos movimentos feministas os homens foram modificando seu 

espaço na sociedade e gradativamente foram convivendo com a figura feminina de outros 

modos. Marodin (1997) ainda traz que num momento onde as igualdades sexuais crescem 

com bastante significação, embora sua plenitude esteja um pouco distante, homens e mulheres 

precisam modificar seus pontos de vista e seus comportamentos em relação ao sexo oposto. 

Neste sentido, os homens foram aos poucos aceitando as reivindicações das mulheres, embora 

atualmente ainda haja resistência e descriminação por parte de muitos, foram deixando os 

paradigmas de lado e permitindo que a mulher se igualasse um pouco mais aos homens. 

Giddens (1993) cita que, a maioria dos homens atualmente relata querer a igualdade, mas 

também sentem-se confusos quanto ao novo papel que desempenham e a nova mulher que 

encontram diante do relacionamento conjugal estável. 
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 As mudanças ocorridas ao longo dos anos possibilitaram que as mulheres se 

tornassem mais críticas e seguras daquilo que desejam, preocupando-se em primeiro lugar 

com suas necessidades e depois com os padrões culturais já existentes. Essa transformação fez 

com que os homens modificassem seus conceitos de mulher, e com que dividissem seus 

papéis na vida pública com as mulheres, as quais, até pouco tempo eram consideradas 

despreparadas para qualquer assunto que fugisse ao contexto doméstico. (GALLO E RUDGE, 

2001). 

 Atualmente pode-se perceber que os homens estão mais atentos e preocupados com as 

opiniões femininas e buscam conhecer cada vez mais o universo feminino, fato esse que não 

significa que as diferenças e atritos dos gêneros tenham diminuído. As conquistas que têm 

ocorrido na grande maioria referem-se à busca pelas igualdades nas questões públicas, pois 

não são raros, fatos em que a mulher sofre violência doméstica e descriminação no ambiente 

de trabalho e atividades cotidianas (GIDDENS, 1993). Assim percebe-se que a violência é um 

grande motivador na busca da emancipação feminina. 

 

 
Partimos da hipótese de que a guerra entre os gêneros ou entre as identidades 
sexuais lutando por se afirmar é efeito do mal-estar produzido por um estranho 
estado de desterritorialização. Como que perdida numa terra desconhecida sem 
sequer ter saído do lugar, a maior parte das pessoas se apega ao gênero como uma 
tabua de salvação. Passa a reivindicá-lo em altos brados e a culpabilizar o gênero 
oposto pelo seu desassossego. (GALLO E RUDGE, 2001, p. 13-14). 

 

 

Giddens (1993), fala sobre a igualdade dos sexos, quando se refere ao fato dos homens 

aceitarem com mais naturalidade as experiências sexuais femininas antes do casamento, 

muitos lidam com esse fenômeno com bastante naturalidade, e preferem que suas 

companheiras sejam igualitárias financeira e intelectualmente. Porém, desejam a todo instante 

estabelecerem os papéis e defini-lo socialmente. Os homens precisaram se adaptar as 

transformações ocorridas com o sexo feminino, visto que um é complemento do outro, essas 

transformações, consequentemente, redefiniram os papéis dos homens.  

 

 

2.2 RELACIONAMENTOS AMOROSOS 
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 Homens e mulheres demonstram se constituírem de forma distinta, cultural, social e 

biologicamente. Mas estão sempre estabelecendo relações com outras pessoas e, mesmo com 

diferenças, à busca por um relacionamento amoroso tem sido incessante na vida da grande 

maioria das pessoas, ao longo da humanidade. Como afirma Giron (2002, p. 26), “ainda que 

existam nos dias de hoje inúmeros caminhos a serem trilhados tanto por homens como por 

mulheres, parece que é na realização amorosa que recai a maior responsabilidade quanto à 

capacidade de proporcionar satisfação”. Ou seja, por mais que as pessoas se realizem 

profissionalmente, socialmente, e mantenham um círculo de amizades, para algumas pessoas, 

a falta de um parceiro (a) na maioria das vezes pode gerar insatisfação pessoal, tendo como 

intuito superar as expectativas do outro, bem como se realizar totalmente.  

 Essa necessidade em estabelecer vínculos afetivos juntamente com as diferenças entre 

homens e mulheres, possibilitou que surgissem diversas formas de se relacionar 

amorosamente. Atualmente vive-se em um momento histórico em que as possibilidades de 

relacionamentos acontecem com bastante diversidade e cada tipo de relacionamento apresenta 

expectativas, vivências e dificuldades distintas.  

Percorrendo a história da humanidade pode-se perceber que na antiguidade, eram os 

pais que determinavam com que famílias uniriam seus filhos. Como afirma Araújo (2002), os 

casamentos eram negociações feitas pelas famílias e não se constituíam a partir de sentimento 

e vínculos amorosos, mas sim como um “tratado” de cunho social, econômico e político e a 

sexualidade nesse sentido, tinha a função específica de reprodução. Ao longo dos tempos, as 

pessoas foram construindo autonomia para manifestarem seus desejos, embora nem sempre 

fossem aceitos pela sociedade, mas gradativamente foram sendo conflitados e, 

conseqüentemente, aceitos. Para Araújo (2002), a igreja que sempre teve forte influência nas 

questões sociais e não aceitava o casamento vinculado ao desejo, pregavam a virgindade e a 

castidade. A respeito da sexualidade Foucault (1988, p. 114) afirma que: 

 

 
Não existe uma estratégia única, global, valida, para toda a sociedade e 
uniformidade referente a toda as manifestações do sexo: a idéia, por exemplo, de 
muitas vezes se haver tentado, por diferentes meios, reduzir todo o sexo à sua 
função reprodutiva, à sua forma heterossexual e adulta e à sua legitimidade 
matrimonial não explica, sem a menor dúvida, os múltiplos objetivos visados, os 
inúmeros meios postos em ação nas políticas sexuais. (FOUCAULT, 1988, p.114). 
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Visto que casamento e desejo não poderiam caminhar juntos a sexualidade somente 

era permitida e não condenada no casamento e, ainda assim, com a finalidade única de 

perpetuar a linhagem. Santos (2003, p. 18), descreve que “os tabus produzidos pela igreja 

faziam com que o homem visse o sexo como algo nojento, pecaminoso e quando não 

obedeciam às regras religiosas eram tratados com severidade”. A partir do momento que a 

igreja começa a perder um pouco do seu poder sobre as questões afetivas nos relacionamentos 

amorosos, as mulheres começam a ser percebidas como um ser mais igualitário ao homem e 

vai perdendo a inferioridade imposta pelo cristianismo, esse momento histórico Freire Costa 

(1998) vai chamar de amor cortês. E assim, “a sexualidade que era ontem um dos atributos do 

papel social do indivíduo casado, tornou-se uma experiência interpessoal indispensável à 

existência da união”, (BOZON, 2003, p. 2). 

Mas, ao longo dos anos, os relacionamentos foram se reconfigurando e o amor 

ganhando espaço, iniciando então, o que Giddens (1993) chama de amor apaixonado, onde o 

sentimento é levado em consideração para a concretização de um relacionamento amoroso. O 

autor comenta que o amor apaixonado é um sentimento tão forte que provoca no indivíduo 

uma sensação de urgência em ter a pessoa e estar com ela, ignorando as atividades cotidianas 

e gerando até mesmo uma propensão ao sacrifício, essa atitude gera na sociedade uma 

sensação de perigoso, impuro, errado.  

Turkenicz (1995, p. 24) descreve que a paixão envolve o ser de uma forma que o 

aprisiona nesse sentimento mágico. “O sujeito apaixonado percebe o outro como um Tudo, e, 

ao mesmo tempo, esse Tudo parece comportar um resto que não pode ser dito. (BARTHES, 

1988, p. 14)”.  

Anton (2002, p. 190) assinala que “o amor subsiste às intempéries, pois implica na 

aceitação do outro, também em suas limitações, em seus senões”. Portanto, parte-se do 

pressuposto de que esse encantamento que pode ser chamado de paixão tem um tempo 

limitado para ser manifestado, com o fim desse encantamento inicia-se então algo mais real, o 

amor, no qual percebe-se com mais propriedade e racionalidade como realmente é o ser 

amado.  

O amor romântico então, possibilitou que as pessoas idealizassem seus parceiros (as) e 

os (as) escolhessem, conseqüentemente, significando novos valores para os relacionamentos 

amorosos. Freire Costa (1998, p. 150), traz que “o amor romântico não é apenas uma coleção 

de invencionices sentimentais; é uma mistura de ilusão e realidade, de ganhos e perdas, de 

avanços, paradas e recuos no campo das relações humanas”. 
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Todos esses conflitos vividos ao longo dos tempos causaram transformações nas 

questões sobre os relacionamentos amorosos. Atualmente o que se pode perceber é um 

contraste bem distinto sobre as questões do amor com relação ao passado. É comum nos dias 

de hoje relacionar-se com outra pessoa sem estabelecer vínculos ou sem expressar 

sentimentos significativos. Nesse contexto, Turkenicz (1995) corrobora que os 

relacionamentos amorosos contemporâneos se dividem em “pegar”, “ficar”, “rolos”, namoro, 

casamento e relacionamento aberto.  

O “pegar”, é o mais recente termo utilizado para caracterizar um tipo de 

relacionamento, é quando a pessoa está em uma festa ou em outro evento social, e mantêm 

um contato físico breve, sem conversas nem outro tipo de atitude que irá criar vínculo. O 

“ficar”, apresenta características similares ao “pegar”, porém, pode ocorrer troca de telefones, 

e-mails, ou um possível reencontro.  

Pretto (2003) vai caracterizar o “rolo” como o momento em que o casal fica várias 

vezes, mas não é permitida cobranças nem invasões, sendo, portanto, um relacionamento sem 

compromisso. O “ficar” é algo que, por ser relativamente recente, ainda não foi 

completamente assimilado e compreendido por todos, como são outras relações mais 

tradicionais, como o namoro, noivado e o casamento. Tem como característica essencial a 

falta de compromisso entre os membros do casal, que busca obter prazer, a partir do exercício 

da sedução. O grau de envolvimento pode ir de uma simples troca de beijos e abraços até uma 

relação sexual, sendo que esta não necessariamente ocorre. Assim, há espaço para uma 

intimidade, mas mantém - se, ao mesmo tempo, um relativo afastamento. (MATOS, FÉRES-

CARNEIRO, JABLONSKI, 2005). 

Já o namoro, Pretto (2003, p. 72) descreve como “um vínculo amoroso, onde há 

reciprocidade e desejo de estar junto e o sentimento se faz a principal experiência amorosa”. 

Esse tipo de relacionamento amoroso é, na maioria das vezes, considerado sério e estável, 

onde a exclusividade é fundamental para a permanência na relação. Para a autora, o namoro 

pode ser, portanto, a preparação para o casamento.  

De acordo com Salém (1989 apud PRETTO 2003, p. 73), “o casamento se estabelece 

a partir de um complexo jogo de reciprocidade e dependência afetiva”. A partir do 

pressuposto de que o amor é a principal característica norteadora do relacionamento, nesse 

tipo de relação a fidelidade é exigida pela grande maioria das pessoas e cobrada socialmente 

também. A partir dos pressupostos sociais é na constituição do casamento que aparece a 

possibilidade de ter filhos e constituir uma família.    
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 No relacionamento aberto, vivido por alguns com naturalidade e também criticado por 

muitos, os envolvidos estabelecem um vínculo, podendo até mesmo serem casados ou viver 

uma união estável, porém, cada indivíduo mantém seu espaço individual. Ou seja, moram em 

casas separadas, mas afetivamente tem um vínculo, entretanto, esse relacionamento apresenta 

uma característica singular, as questões relacionadas à fidelidade e a exclusividade não são 

fundamentais na relação, sendo permitido então, qualquer outro envolvimento afetivo de 

ambas as partes. Nesse sentido, as novas formas de relacionamento que resultaram dessas 

mudanças têm como base a igualdade e os princípios democráticos.   

 

 

2.3 INFIDELIDADE  

 

 

Segundo Costa (2000) a infidelidade conjugal principalmente da mulher, foi por 

muitos anos, punida pela sociedade sendo vista como causadora da desonra e para tanto o 

adúltero deveria pagar seu erro com a própria morte. Embora na antiguidade, a maioria das 

mulheres casava-se para satisfazer seus pais, política e economicamente eram obrigadas a 

prometer fidelidade conjugal, mesmo seus pensamentos sendo contrários a isso. Se 

eventualmente, as mulheres cometessem o deslize da traição eram repudiadas pela família e 

pela sociedade.   

No entanto, de modo geral, as mulheres sempre “aceitaram” as traições masculinas, já 

que eram bem vistas pela sociedade da época, pois representava a virilidade do homem. 

Porém, essa situação começa mudar quando o casamento passa a ser concretizado através das 

escolhas do casal considerando o amor. É nesse momento histórico, então, que a 

exclusividade torna-se uma exigência. (TURKENICZ, 1995). 

As transformações que vêem ocorrendo na modernidade impõem distintas ansiedades 

e perspectivas aos indivíduos nas variadas formas de se relacionar amorosamente. Essa 

diversidade nos relacionamentos contemporâneos vem reconfigurando as possibilidades de 

relacionamento e como estes se constituem. (GIDDENS, 1993) 

 Atualmente algumas relações amorosas podem ser percebidas como superficiais, mais 

banalizadas, ou seja, a troca de parceiros tem se mostrado bastante freqüente, demonstrando 

como homens e mulheres em uma relação, têm se tornado de certa forma, “descartáveis”. 

Turkenicz (1995) aponta que essas características diante de um relacionamento podem ser 
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explicadas pelo término da paixão, onde o encantamento começa a dissolver e, com isso, 

outras pessoas passam a atrair a atenção dos ditos apaixonados.     

 Costa (2000), afirma que essa superficialidade nos relacionamentos pode ser atribuída 

à liberdade entre homens e mulheres na busca pela satisfação sexual, tornando as exigências 

quanto à fidelidade ilusórias.   

Partindo do pressuposto de que a grande maioria das pessoas atualmente ainda 

preocupa-se com a fidelidade no relacionamento amoroso percebe-se que ambos buscam 

parceiros (as) que retribuam suas expectativas.  

 

 
Orientados pela possibilidade de não-durabilidade de uma relação afetivo-sexual, os 
casais buscariam estabelecer como meta, para seus projetos de conjugalidade, a 
confiança no parceiro (a). Tal condição não pré-existiria à relação, mas seria 
trabalhada com o outro em um movimento constante de auto-revelação. A confiança 
teria a finalidade de reduzir ou minimizar os perigos aos quais estão sujeitos tipos 
específicos de atividades. (GIDDENS, 1991, p. 42). 

 

 

Garcia e Tassara (2001) comentam que, o medo do companheiro (a) não se comportar 

como esperado e o idealizado apresenta um perigo para a relação, e a busca para que isso não 

venha ocorrer torna-se uma ação presente no relacionamento. Para Costa (2000), a fidelidade 

no casamento baseia-se na reciprocidade afetiva e sexual entre as duas pessoas para 

manutenção e conservação do relacionamento. Em uma relação onde há essa característica, a 

possibilidade de fidelidade se faz mais presente, visto que, a monotonia não é freqüente no 

cotidiano e a sensação de segurança ansiada por muitos, é construída e estabelecida na 

relação.     

Muitas vezes, o parceiro (a) idealizado não supera as expectativas esperadas e a pessoa 

sente como se não houvesse sentimentos suficientes para manter a relação, o que faz com que 

busque os ideais que a satisfaça, com outras pessoas que correspondam as suas expectativas. 

Ricotta (1993) afirma que os critérios para escolha dos parceiros (as) podem apresentar 

características semelhantes no início da relação, mas ao longo da convivência as diferenças 

começam aparecer, e os objetivos e projetos de vida que aparentemente eram os mesmos, 

resultam em crises conjugais. 

 Costa (2000) diz que “pode parecer surpreendente a afirmativa, aparentemente 

contraditória, mas verdadeira, de que tanto a fidelidade quanto a infidelidade, por caminhos 

inversos, operam no sentido de buscar segurança e estabilidade emocional”. Ou seja, quando 
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se estabelece um relacionamento, busca-se a segurança, e muitas vezes não se rompe um 

relacionamento por medo de incertezas que poderão surgir ao ficar sozinho (a).  Ao iniciar um 

relacionamento extraconjugal, busca-se algo que foi perdido no relacionamento conjugal, e 

que já não mais satisfazem as necessidades. [...] “As pessoas vivem com o desejo quase 

indissolúvel da fidelidade como uma instância única de realização do amor romântico [...]”. 

(OLTRAMARI, 2007. p.102). 

 Borges e Dutra (2002), afirmam que a fidelidade é uma característica presente na 

paixão, ou seja, enquanto a pessoa está apaixonada não abre espaço para novas possibilidades, 

vivenciando um momento mágico, onde o maior desejo é satisfazer o parceiro (a), mas, no 

momento que a paixão com todo seu ardor diminui, as possibilidades de novos olhares 

reabrem, causando a sensação de frustração, por não corresponder mais ao sentimento vivido. 

Geralmente, é nesse momento de transição de sentimento, onde a pessoa encontra-se 

emocionalmente instável, que ocorre a traição. Goldenberg (2006) assinala que há uma 

contradição social, na cultura ocidental, a respeito da infidelidade e exclusividade, ou seja, há 

uma necessidade de ser o único, porém, não se quer ter um único, ou seja, as pessoas querem 

ser únicas nas vidas das outras pessoas, mas não querem ter uma única pessoa em sua vida, 

em seus relacionamentos amorosos, querem sim, liberdade de escolha e opções para fazer 

essas escolhas. A autora ainda pontua que esse paradoxo gera um conflito interno. 

Dentre as transformações ocorridas historicamente na sociedade, podemos citar a 

infidelidade como algo bem perceptível. Visto que a traição era inconcebível há alguns anos, 

por motivos religiosos, sociais, culturais e econômicos. E nesse sentido, a traição é algo 

construído, social e culturalmente no decorrer da história da civilização. E que a sociedade 

contemporânea, possibilitou a livre escolha para satisfação de seus impulsos sexuais e 

afetivos, e, portanto, a infidelidade é um tema que até hoje gera diversas reações e opiniões 

nas pessoas. 
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3. METODOLOGIA 
 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

 

O presente estudo caracterizou-se como uma pesquisa qualitativa exploratória, que 

consiste num estudo no qual “não pretende numerar ou medir unidades ou categorias 

homogêneas”, (RICHARDSON et al, 1999, p. 79). A pesquisa, assim, não apresentou a 

pretensão de quantificar o fenômeno, mas sim agregar mais informações, descrevê-lo com 

mais propriedade, apropriando-se de dados novos que possivelmente o influenciem. 

  De acordo com Gil (1994, p. 45), a pesquisa exploratória é um tipo de pesquisa que 

tem como característica a flexibilidade, ou seja, trata-se de uma pesquisa que “possibilita a 

consideração dos mais variados aspectos relativos ao tema estudado”.  

 Dado o caráter exploratório da pesquisa e que a mesma é de cunho qualitativo, os 

sujeitos foram escolhidos já que não há necessidade de generalização, assim, seis sujeitos são 

suficientes para fornecer material para análise (PATTON; 1990). Em pesquisa qualitativa o 

número de sujeitos não se dá a partir de um cálculo de confiabilidade, mas do tempo 

disponível para a pesquisa e do perfil dos informantes.  

 

 
[...] a escolha do campo onde serão colhidos os dados, bem como dos participantes 
é proposital, isto é, o pesquisador os escolhe em função das questões de interesse do 
estudo e também das condições de acesso e permanência no campo e 
disponibilidade dos sujeitos.  (MAZZOTTI- ALVES & GEWANDSZNAJDER , 
1998, p.162). 

 

 

 Desta forma, a pesquisa objetivou o aprofundamento do conhecimento já existente 

sobre a temática abordada no estudo. Pelo fato da pesquisadora compreender o fenômeno 

investigado sob uma perspectiva sócio – histórica, ou seja, uma perspectiva dialética, onde os 

sujeitos estão atrelados com a dinâmica social e cultural do contexto no qual estão inseridos, é 

que se deu a escolha da pesquisa qualitativa exploratória, para que o fenômeno pudesse ser 

estudado na complexidade das variáveis que nele estão envolvidas. 
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3.2 POPULAÇÃO 

 
 
Os sujeitos pesquisados neste estudo foram homens e mulheres na faixa etária de 25 a 

35 anos de idade que mantinham um relacionamento amoroso estável há mais de 2 anos, 

residentes no Município de Florianópolis e Grande Florianópolis. Foram entrevistadas 3 

mulheres e 3 homens, das entrevistadas apenas uma é casada, as outras duas namoram. Já os 

três homens um é noivo e os outros dois namoram. 

A escolha dos (as) participantes foi através do sistema “bola de neve”, assim, não se 

pôde prever precisamente a amostra. Foi eleita uma pessoa, a mesma foi entrevistada e nos 

indicou a participante seguinte. Após a segunda entrevista, a participante nos indicou uma 

terceira pessoa, e assim sucedeu-se até atingir o número de participantes suficientes para a 

realização da pesquisa. 

 

 
[...] nos casos em que não é possível obter muitas informações prévias sobre o 
contexto investigado, a técnica da “bola de neve” é de grande utilidade no processo 
de seleção dos sujeitos. Esta técnica consiste em identificar uns poucos sujeitos e 
pedi-lhes que indiquem outros e assim sucessivamente, até que se atinja o ponto de 
redundância (LINCOLN & GUBA apud MAZZOTTI-ALVES e 
GEWANDSNAJDER, 1998, p. 163). 

 

 

Assim, apresentou-se a proposta da presente pesquisa junto a essas pessoas, e 

verificou-se a disponibilidade e o interesse em participar do estudo. Cabe ressaltar, que os (as) 

participantes tiveram sua identidade e depoimentos mantidos em sigilo conforme os termos de 

consentimento em anexo A.  

O critério de seleção dos sujeitos pesquisados foi a indicação e disponibilidade para 

participação, respeitando os dois critérios: faixa etária e tempo de relacionamento. Não foi 

critério de seleção a infidelidade no relacionamento amoroso, uma vez que não se pretendia 

quantificar a infidelidade, mas sim compreender as percepções dos homens e das mulheres a 

cerca do tema.  
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3.2.1 Perfil dos informantes 

 

 

A seguir apresenta-se um quadro com o perfil dos (as) informantes, esse quadro é 

decorrente das cinco primeiras perguntas do roteiro de entrevista. (Apêndice A). 

 

 

Fonte: elaboração da pesquisadora 2008 

Nome 
fictício 

Idade Cidade que 
reside 

Estado 
civil 

Tempo de duração 
do relacionamento 

Tipo de 
relacionamento

Esmeralda 33 Florianópolis Casada 15 anos Casamento 

Perola 25 Florianópolis Solteira 3 anos e 4 meses Namoro 

Rubi 27 Florianópolis Solteira 4 anos Namoro 

Diamante 25 São José Solteiro 5 anos e 5 meses Noivado 

Talismã  26 Biguaçu Solteiro  2 anos  Namoro  

Ouro 25 Florianópolis Solteiro  4 anos  Namoro 

 

 

A partir do quadro acima percebeu-se que quatro entrevistados são de Florianópolis  e 

dois de outros municípios da Grande Florianópolis e todos mantêm o relacionamento atual há 

mais de 2 anos.  

 

 

3.3 PROCEDIMENTOS PARA A COLETA DE DADOS 

 

 

 Antes de iniciar o processo de entrevista com as integrantes da amostra, houve a 

necessidade de se realizar pré - teste. A falta de prática nesta tarefa poderia invalidar a 

entrevista com algum (a) dos (as) participantes, seja por falta de informação, ou por não 

conseguir se aprofundar em tópicos de maior importância que depois poderiam nos trazer 

informações relevantes. 
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As entrevistas de pré- teste foram realizadas com pessoas que não se enquadravam no 

perfil da pesquisa, mas que simularam situações pertinentes ao problema proposto. Foram 

feitas quatro entrevistas de treino para que a aplicadora se sentisse confortável e confiante 

para aplicar o instrumento com a amostra. 

A partir do contato com o primeiro indivíduo, que se prontificou a participar de 

imediato quando soube do que se tratava a pesquisa, foi realizada a entrevista individual. A 

primeira entrevista ocorreu com uma mulher e por sugestão da própria participante foi 

realizada na  sua própria residência.  Durante o período da entrevista que durou em média 30 

minutos não houve interrupções e ocorreu de forma bastante descontraída e tranqüila. Após a 

entrevista pediu-se que a mesma indicasse alguma outra pessoa que pudesse participar da 

pesquisa, porém, não foi possível entrevistar essa pessoa indicada, pois a mesma não revelou 

interesse em participar da pesquisa.  

 Em conversas informais na faculdade, uma pessoa se prontificou a participar e com ela 

foi feita a segunda entrevista. Assim, a entrevista ocorreu em uma sala da própria faculdade, 

esta sala em geral não é utilizada no período matutino, horário no qual foi feita a entrevista 

com a participante. Esta informante foi bastante objetiva nas suas respostas, desta forma, 

atingiu-se uma média de 20 minutos para coletar os relatos da mesma. Da mesma maneira, 

que se procedeu com a primeira entrevistada, pediu-se que ela indicasse alguém que pudesse 

participar e, assim foi feito.  

A terceira entrevistada, também do sexo feminino, foi indicada pela segunda 

entrevistada e demonstrou interesse imediato. A entrevista com essa informante foi realizada 

no local de trabalho da mesma, ela demonstrou certo nervosismo e insegurança nas respostas. 

A escolha pelo local partiu da própria participante, mas o nervosismo pode ter sido 

desencadeado pelo local onde se procedeu a entrevista, visto que fomos interrompidas duas 

vezes.    

Assim como as participantes anteriores, o quarto entrevistado foi indicado por uma das 

participantes anteriores. Foi realizado um contato telefônico explicando do que se tratava a 

pesquisa, o candidato aceitou participar, mas houve muita dificuldade para a concretização da 

entrevista, pois o mesmo sempre alegava falta de tempo para respondê-la. Depois de muita 

insistência da pesquisadora, ele disponibilizou um horário, também no local de trabalho. Este 

local foi escolhido, segundo o participante, para que a sua companheira não ficasse sabendo 

da participação do mesmo nesta pesquisa. Ao iniciar a entrevista ele demonstrou muita 

“pressa” em concluí-la, nesse caso não houve interrupções e durou 25 minutos. Este 

participante preferiu não indicar alguém para participar da pesquisa.    
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A segunda entrevistada indicou outra pessoa, que se prontificou imediatamente e, 

assim , a entrevista ocorreu no mesmo dia do contato telefônico, também no local de trabalho, 

este demonstrou bastante naturalidade para falar do tema e não se sentiu desconfortável com o 

fato de uma mulher estar perguntando-lhe coisas a respeito de seu relacionamento. 

Demonstrou-se bastante interessado pelo assunto e muito prestativo no decorrer da entrevista, 

que durou 35 minutos. Diferentemente do entrevistado anterior este indicou o último 

participante.  

Assim, o último participante não fez objeções para a participação, mas não encontrava 

disponibilidade de horários para a realização da mesma, novamente após insistência da 

pesquisadora ele prontificou-se a fazer a entrevista em sua residência. Ele não demonstrou 

muito interesse em falar sobre o tema, mas também não demonstrou nervosismo. Apenas 

demonstrou certa irritação, ou incômodo por estar ocupando o seu tempo com algo que não o 

interessava muito. Com 25 minutos de duração e após algumas interrupções de membros da 

família dele, bem como telefonemas, encerrou-se a entrevista.    

A partir dos relatos dos entrevistados, bem como a postura de cada um , observou-se 

que houve dificuldades para falar sobre o tema, isso provoca reflexões sobre as questões de 

cunho moral e religioso que ainda perduram na sociedade, mesmo com todas as 

transformações ocorridas nas últimas décadas, (COSTA, 2000). Assim, observou-se que 

assuntos que envolvem as questões amorosas, sexo e sexualidade ainda causam desconforto 

em algumas pessoas. E, principalmente que determinados assuntos são mais “apropriados” e 

permitidos de acordo com o sexo (masculino/ feminino). Essa distinção de gênero foi 

percebida devido à postura dos entrevistados homens que não se sentiram a vontade para falar 

sobre seus relacionamentos com uma entrevistadora mulher, enquanto as mulheres se sentiam 

totalmente à vontade para fazer comentários, reflexões e críticas, sem censuras e inibições. 

Embora, não seja expresso explicitamente nas ações cotidianas das pessoas, é 

perceptível, a partir dos relatos, a existência de tabus nos assuntos a cerca dos 

relacionamentos amorosos e questões que envolvem a afetividade. Evidencia-se assim, que 

embora ocorram transformações de diversos aspectos no ser humano, muitas coisas mantêm-

se intactas, (SANTOS, 2003)  

Para garantir maior confiabilidade dos dados a realização das entrevistas foi 

acompanhada por um gravador. Assim, foi realizada a transcrição dos dados coletados com 

maior veracidade. É importante lembrar que antes de iniciarmos a gravação os (as) 

participantes foram questionados (as) e nos deram permissão para que isso fosse feito. 
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 Todos os indivíduos foram informados sobre o objetivo e caráter da pesquisa para que 

pudessem optar pela participação, ou não. Os mesmos não receberam nenhum benefício 

financeiro para que participassem da coleta de dados, serão mantidos no anonimato e 

assinaram um “termo de consentimento livre e esclarecido” (apêndice A), que se encontra 

com os pesquisadores, para que os dados da entrevista pudessem ser divulgados. As 

entrevistas foram realizadas nos dias 18, 19, 22, 24, de abril e 05, 08 de maio do corrente ano, 

cada entrevista teve em média 30  minutos de duração.   

 Todos os indivíduos que participaram da entrevista serão informados oralmente sobre 

os resultados da pesquisa, e os que desejarem receberão um cópia eletrônica do trabalho.   

Após os dados terem sido coletados iniciou-se a transcrição das entrevistas. Essa é 

uma etapa necessária para a pré-análise dos dados. A transcrição das entrevistas iniciou-se na 

primeira semana de maio do corrente ano.       

 

 

3.4 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

 

Para a coleta de dados foram realizadas entrevistas semi-estruturadas, obedecendo ao 

método qualitativo, com cada participante da amostragem (apêndice A). Foram elaboradas 

perguntas norteadoras que possibilitaram com que os (as) entrevistados (as) pudessem se 

expressar como desejassem e não apenas respondessem um questionário fechado; e quando 

necessário, a pesquisadora poderia intervir a fim de esclarecer melhor o que foi apresentado 

pelos indivíduos (RUBIN & RUBIN apud MAZZOTTI-ALVES e GEWANDSNAJDER, 

1998). 
 Entrevista semi-estruturada para Richardson et al (1999), é um tipo de entrevista no 

qual o entrevistador visa compreender determinados aspectos de um dado fenômeno. No caso 

da presente estudo a pesquisadora tem como objetivo a compreensão  das percepções de 

homens e mulheres sobre a infidelidade nos relacionamentos amorosos,  nesse sentindo, que 

se deu a escolha pela entrevista semi-estruturada, pois esse tipo de entrevista permite que o 

entrevistador oriente o entrevistado a partir de perguntas o mais aberto possível, com a 

finalidade de permitir ao entrevistado um relato mais livre e ao entrevistador uma riqueza 

maior de informações, que posteriormente passarão por uma análise qualitativa. 

(RICHARDSON et al, 1999).    
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Para elaboração do instrumento de pesquisa alguns cuidados foram tomados, tais como 

a preocupação em não realizar perguntas sugestivas, que indiquem a resposta que o 

entrevistado deve fornecer, assim como cuidados éticos para respeitar os entrevistados, bem 

como clareza e objetividade nas perguntas. Cabe ressaltar ainda, que o referido instrumento de 

pesquisa passou pela avaliação do comitê de ética da UNIVALI, conforme as normas da 

instituição.  

 

 

3.5 ANÁLISE DE DADOS 

 

 

A análise de dados foi realizada a partir da análise de conteúdo. Segundo Richardson 

et al, (1999, p. 223): 

 

 
A análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise das comunicações 
visando obter, através de procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 
conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam inferir 
conhecimentos relativos às condições de produção/ recepção (variáveis inferidas) 
dessas mensagens.  

 

 

Para análise dos dados da presente pesquisa foi realizada uma análise de conteúdo 

categorial, ou seja, a partir dos objetivos da pesquisa e do conteúdo manifesto extraído das 

entrevistas foram criadas categorias orientadas pelos objetivos da pesquisa para analisar o 

discurso, e extraindo desses relatos fragmentos que puderam oferecer maior visibilidade ao 

tema de estudo. (RICHARDSON et al, 1999). 

A análise de conteúdo foi dividida em etapas: a pré-análise, a análise do material, e o 

tratamento dos resultados. A fase da pré-análise consistiu na operacionalização do trabalho, 

uma espécie de organização, através da transcrição das entrevistas. Na etapa da análise do 

material foi realizada a categorização, quantificação e codificação dos dados obtidos através 

das entrevistas. Por fim, a fase do tratamento dos dados, que é a fase onde no referido estudo 

consistiu na interpretação qualitativa dos dados, articulando os dados coletados com a teoria.  

Como estratégia de análise de dados optou-se por fazer uma categorização a posteriori. 

A análise dos dados teve seu início durante as entrevistas, através das gravações e 
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observações realizadas no diário de campo. Uma vez que as entrevistas tinham sido realizadas 

passou-se a transcrevê-las, para posterior pré - categorização dos dados.    

Primeiramente, foi realizada uma divisão das perguntas do roteiro de entrevista 

baseada nos objetivos específicos da pesquisa e, posteriormente, foram feitos quadros para 

uma pré - categorização através das perguntas previamente divididas com a resposta de todas 

as entrevistadas, destacando, na seqüência, as falas mais significativas de cada entrevistada 

dando origem às categorias da análise dos dados. Essas são categorias nativas, ou seja, 

categorias que se deram a partir da fala das informantes.  

O primeiro quadro é referente ao perfil das informantes da pesquisa, os demais 

quadros foram divididos um a um referente a cada pergunta do roteiro. A esse momento 

denomina-se de exploração de material, pois para a realização dessa tarefa foram necessárias 

leituras exploratórias, a fim de identificar as falas mais representativas direcionadas pelos 

objetivos da pesquisa.  
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 
 

 

Para efetivação da análise dos dados, foi realizada uma organização das questões do 

roteiro de entrevista a partir dos objetivos específicos da pesquisa. A etapa seguinte, foi a 

transcrição das entrevistas e, em seguida, realizou-se uma espécie de seleção dos dados, uma 

forma de fragmentação das entrevistas atrelada aos objetivos específicos da pesquisa e das 

perguntas do roteiro de entrevista. Depois disso, foram selecionadas falas significativas de 

cada entrevistada, que representassem bem as categorias que serão apresentadas a seguir, as 

quais foram desenvolvidas a partir do conteúdo das entrevistas, uma vez que, como foi 

mencionado, se caracterizam como categorias a posteriori.  

 

 

4.1 “VOU TE CONTAR NOSSA HISTÓRIA DE AMOR” 

 

 

Essa categoria surgiu a partir de uma pergunta do roteiro de entrevista em que a 

pesquisadora solicitava às informantes que relatassem um pouco da história do 

relacionamento amoroso atual. Como haviam se conhecido, há quanto tempo estavam juntos, 

enfim, características que poderiam contribuir para a coleta de dados.   

Esmeralda, a primeira entrevistada, tinha 33 anos e seu esposo 44; eles se conheceram 

quando ela tinha apenas cinco anos de idade, pois ele era noivo de uma prima de Esmeralda. 

No entanto, o noivado de sua prima não prosperou, pois ele teve uma filha com uma colega de 

trabalho, o casal rompeu o noivado. Com 16 anos Esmeralda estava na “balada” e encontrou o 

ex-noivo da prima, este por sua vez começou a “paquerar” Esmeralda, que retribuía à 

“paquera”. Os dois começaram a se ver com mais freqüência e quando perceberam estavam 

envolvidos e apaixonados.  

Esmeralda passava por um momento de sofrimento, além de seu pretendente ser mais 

velho que ela, ele era o ex-noivo de sua prima, embora sua prima já estivesse casada com 

outra pessoa, ela teve receios de assumir seu relacionamento perante a família, pois não 

poderia prever como seria a aceitação de todos, mas conhecia sua família o suficiente para 

saber que eles eram extremamente conservadores e machistas; o que fez Esmeralda conseguir 

assumi-lo foi o apoio de seus pais, que em momento algum perceberam motivos para esse 
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relacionamento não começar. Como esperado, Esmeralda começou a namorá-lo, muitas 

pessoas da sua família a criticaram, mesmo ela não sendo o motivo da separação dele com a 

sua prima. Dentro de alguns anos eles se casaram. 

Esmeralda relata que o começo do casamento foi bem complicado, pois ele viajava 

muito á trabalho, e quase não tinha tempo pra ela, em muitos momentos demonstrava não 

gostar dela. Durante algum tempo Esmeralda suportou essa situação, vivendo na insegurança 

de ser traída ou não, ser amada ou não. Depois de algum tempo as coisas pareciam caminhar 

em uma direção melhor, ela então engravidou. Durante esses anos juntos Esmeralda comenta 

que seu casamento passou por momentos ruins, mas os momentos bons que viveram juntos e 

a sua filha fizeram com que o casamento adquirisse outra postura. Esmeralda diz que embora 

já tenha traído o seu esposo, hoje ela tem certeza de amá-lo e sente-se amada também, e que 

tudo que aconteceu foi para fortalecer ainda mais o casamento deles, e para que ambos 

amadurecessem.    

Pérola, a segunda entrevistada, tinha 25 anos de idade e seu companheiro 25 também. 

Mantinham o namoro há três anos e quatro meses, o casal se conheceu há seis anos, onde 

Pérola “ficava” com um amigo de seu atual namorado, porém tinham pouco contato. Depois 

disso se viram algumas vezes em festas de amigos em comum, Pérola começou a namorar 

outra pessoa e manteve esse relacionamento por três anos até que terminaram; ele ficou 

sabendo do término desse relacionamento entrou em contato com Pérola, os dois começaram 

a se falar, mas ela voltou com o namorado, porém o relacionamento não durou muito; seis 

meses depois encontrou o namorado atual e foi quando ficaram pela primeira vez, desde então 

estão namorando.  

Pérola relata que o começo do namoro era muito bom, pois eles se viam diariamente e 

ele não trabalhava final de semana (ele é personal trainner). Com o passar do tempo, foram se 

vendo com menos freqüência e ele começou a trabalhar nos finais de semana. Pérola 

considera isso um fator negativo, pois acabam se privando de algumas coisas, ela relata ainda 

que as vezes tem ciúmes da atividade que ele exerce, mas tem conseguido controlar.   

Rubi a terceira entrevistada, conheceu seu atual namorado durante Studio de dança, 

ambos são apaixonados pela dança e freqüentavam os mesmos locais. No dia que se 

conheceram a dançar forró juntos, quase a noite toda e “ficaram”, no final da noite Rubi 

ofereceu uma carona para ele. Na despedida eles combinaram de se encontrar na semana 

seguinte no mesmo lugar para dançar forró, se encontraram e ficaram novamente, dois meses 

depois ele a pediu em namoro. Rubi relata que eles possuem bastante afinidade e 
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cumplicidade, e ela gostaria de casar-se em breve, mas ele prefere não fazer as coisas com 

pressa, mesmo assim planejam comprar um imóvel e morar juntos muito em breve.  

O quarto entrevistado, Diamante, relatou que a sua namorada atual era uma grande 

amiga, haviam estudado juntos durante o ensino médio (3 anos) e que os dois saiam 

freqüentemente juntos e se falavam  todo os dias. Num momento da amizade deles aconteceu 

algo mais e eles acabaram “ficando”. Com dois anos de namoro ela foi morar com ele, por 

motivos profissionais. Mas isso não é algo que eles gostariam que tivesse acontecido, pois 

querem realizar cerimônia religiosa. Com 4 anos de namoro eles noivaram e agora pensam no 

casamento. Durante esse tempo, Diamante relata que em alguns momentos teve bastante 

vontade de terminar, pois a namorada é bastante ciumenta, e isso acaba prejudicando a 

relação. Mas ele procura sempre deixar bem claro para ela que tudo não passa da imaginação 

dela. 

Talismã o quinto entrevistado relatou que sua namorada tinha 24 anos e que conheceu 

a atual namorada no local de trabalho, ele trabalhava em uma biblioteca e ela era estagiária, os 

dois começaram a se conhecer melhor. Mas foi em uma festa integrada da turma da faculdade 

deles que os dois ficaram pela primeira vez. Depois ela saiu do estágio e, desde então, os dois 

estão namorando. Ele relata que o namoro dos dois sempre foi muito bom, e ele não lembra de 

nenhum momento desagradável.   

Ouro relata que conheceu sua atual namorada em uma festa da faculdade dela, eles 

tinham uma amiga em comum que convidou Ouro pra ir à festa. Os dois “ficaram”, e depois 

mantiveram contato por telefone e e-mail. Saíram mais algumas vezes e começaram a 

namorar. Ele relata que o começo do namoro dos dois foi muito tranqüilo, ele é mais 

ciumento com ela e algumas coisas do passado o incomodam muito. Mas os dois conversam 

muito e não deixam isso atrapalhar o relacionamento deles.    

 

 

4.2 COMO VEJO O NOSSO RELACIONAMENTO AMOROSO!? 

 

 

As relações amorosas, como qualquer outra situação de vida estão sujeitas as tensões, 

conflitos, crises e divergências, (RICOTTA, 1993). Essa categoria apareceu durante as 

entrevistas, quando solicitado aos (as) entrevistados (as) que falassem um pouco sobre como é 

o seu relacionamento amoroso. A maioria dos entrevistados (as) relataram ter um 

relacionamento saudável e feliz. Relataram ainda que um relacionamento é constituído de 
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“altos e baixos”, mas que hoje (dia da entrevista) estavam satisfeitos com seus parceiros e a 

maneira como o relacionamento tem acontecido. Bozon (2003) corrobora que o casal que está 

iniciando o relacionamento, no qual ele denomina de “casal nascente”, tem como 

característica uma freqüência maior na atividade sexual, atribuindo relevante importância à 

exclusividade no relacionamento. Porém, a infidelidade foi descrita, pelos entrevistados (as) 

como uma sombra do relacionamento, ou seja, está sempre muito próxima de um casal, e 

basta um descuido ou certo desgaste na relação para que a traição seja vivenciada e 

justificada.  

Segundo Oltramari (2003), “o amor, assim, constitui-se através da mística religiosa; 

constitui-se, nesta época, pelos trovadores e com características muito marcadas de um forte 

idealismo”. Esse ideal almejado, muitas vezes, não é atingido e gera confusão no indivíduo, 

que busca outras formas de satisfação desse ideal. “O sofrimento causado pela frustração de 

expectativas amorosas onipotentes vem imunizando os sujeitos contra o amor – paixão 

romântica”. [...] (FREIRE COSTA, 1998, p. 134). As pessoas tendem a ficar mais resistentes 

a se entregar em um relacionamento por temerem não ser correspondidas e, muitas vezes, 

preferem abrir mão do futuro relacionamento, para não se decepcionar.  

Para uma pessoa envolver-se com outra pessoa, deve-se levar em consideração que ela 

deve estar predisposta e disponível para tal. E isto não se reduz a simplesmente estar atraído 

(a) por um (a) parceiro (a). Isto quer dizer que a pessoa deve ter uma disponibilidade não só 

física, mas uma disponibilidade psíquica para ir e vir ao encontro do outro. (GALLO E 

RUDGE, 2001). 

O casal deve estabelecer uma forma de contrato para que as possibilidades de dúvidas 

quanto a fidelidade de ambos possam diminuir, e para que haja maior possibilidade de diálogo 

e até mesmo de maior conhecimento do parceiro (a). 

 

 

4.2.1 A plantinha á ser regada  

 

 

O contexto, o clima entre as duas pessoas, a proposta de vida que em alguns 

momentos pode ser comum, as expectativas e concepções que cada um traz para o 

relacionamento acabam sendo o cenário para que as pessoas escolham umas as outras, porém, 

esquecem que irão compartilhar uma vida a dois e assim reformulações de seus valores e 

experiências. ( RICOTTA, 1993).   
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Essa categoria surgiu a partir de uma pergunta feita a uma das entrevistadas, onde era 

solicitado que ela descrevesse como deveria ser um relacionamento amoroso. Ela relata que: 

 

 

“[...] Um relacionamento amoroso requer cuidados. Sabe a 
plantinha? A gente tem que molhar, não tem? Se ela não recebe 
água, luz, ela não morre? Então, eu penso que um relacionamento 
amoroso é como uma planta que precisa ser regada sempre. Temos 
que dar atenção a este outro que escolhemos estar junto. [...]”  ( 
Esmeralda) 

 
 

“Quando um adoece, o outro cuida, damos risadas...” (Esmeralda). 
 

 

Este exemplo aparece claro a partir da fala dessa entrevistada, mas em todas as 

entrevistas, o cuidar aparece como característica importante no relacionamento, estando 

diretamente ligado ao ato de trair e a concepção de amor. Ou seja, quem ama cuida e quem 

não cuida é porque trai.   

 

 

“[...] acho que as pessoas têm que gostar uma da companhia da 
outra e se divertirem com elas mesmas ou sozinhas.” (Pérola) 
 

 

Nessa fala percebe-se importância do cuidado, mas não de uma forma física somente, 

e sim do cuidado da manutenção dessa relação e a preocupação do bem-estar do outro, como 

conseqüência do seu próprio bem-estar. Essa preocupação com o outro é notória em outras 

falas onde a diferença de comportamento aparece inicialmente como a “ponta” de um 

problema, mas no decorrer da entrevista surge como fundamental a aceitação do outro tal 

como é, ou seja, 

 

 

“[...] ambos devem se aceitar e compreender o jeito e o 
comportamento da pessoa, fazendo com que isso não atrapalhe o 
relacionamento.” (Ouro) 
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Beauvoir (1980, p.496) afirma que “já existem casais sexualmente equilibrados em 

que as noções de vitória e derrota dão lugar a uma idéia de troca [...]”. Alguns casais 

conscientes das diferenças naturais que existem entre os seres humanos, buscam uma 

compreensão das diferenças do parceiro (a), como forma de harmonizar o relacionamento.   

Assim, cada pessoa traz um sistema de crenças e expectativas das experiências vividas 

no grupo familiar de origem, ela afirma que a família contribuirá para os valores que essa 

pessoa se apropriará e que constituirá esse ser como casal, suas ações e comportamentos, bem 

como ideais e expectativas serão reflexos dessa educação. Assim, se faz o cuidar, trazido 

pelos entrevistados (as), quando o casal já tem um envolvimento com o ato de cuidar, este se 

torna um comportamento repetido, e não algo que se caracteriza como obrigação. São valores 

que permeiam o pensar sobre o casamento e o modo de ser marido e mulher. 

 

 

4.2.2 As raízes da plantinha  

 

 

Utilizando a analogia da plantinha citada por uma das entrevistadas, pode-se 

caracterizar por raiz de um relacionamento algo trazido por todos os (as) entrevistados (as), 

independente do gênero, que foram alguns sentimentos como amizade, cumplicidade, 

respeito, confiança, tolerância, carinho, companheirismo. “A confiança entre homens e 

mulheres para a realização do processo de intimidade está expressa, não apenas no domínio da 

sexualidade, mas também na amizade.” (GIDDENS, 1993, p.141)  

 

 

“Descreveria como um bom relacionamento, com amor, carinho, 
amizade, cumplicidade...” (Diamante). 
 
 
“[...] Tomar decisões juntos, ser cúmplices um do outro, ser amigos, 
enfim, pra um relacionamento amoroso dar certo, penso que deve 
haver muita tolerância, acho que esta é a palavra-chave e é claro 
amor, tem que amor muito, pois acredito que é o amor o mantenedor 
do relacionamento. ( Esmeralda).  
 
 
“Um relacionamento com bastante segurança, com respeito mútuo, 
com bastante bem-estar.” (Talismã). 
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“Um relacionamento onde haja respeito mútuo, carinho, amor, 
responsabilidade, cumplicidade e amizade.” (Rubi).  
 
 
“Eu acho que assim, os dois tem que abrir mão de certas coisas, mas 
ao mesmo tempo respeitando, as pessoas tem gostar uma da 
companhia da outra e se divertirem com elas mesmas, sozinhas.” 
(Pérola) .  

 

 

Goldenberg (2006), em seu livro denominado a Outra, faz uma pesquisa com mulheres 

amantes de homens casados, onde os relatos das entrevistadas apresentam características 

semelhantes as que Pérola comenta “as pessoas tem que gostar uma da companhia da outra e 

se divertirem com elas mesmas”. Ou seja, elas afirmam que os homens casados procuram e 

mantêm um relacionamento extraconjugal por se sentirem sem obrigação com a amante. 

Nesse sentido, eles se divertem juntos, não há problemas domésticos entre os dois e, por isso, 

os momentos que compartilham juntos são de satisfação, prazer, entendimento sexual, 

companheirismo, amizade.   

Pretto (2003, p.79) Chama a atenção para “a grande dificuldade da escolha, porém, 

consiste no fato do medo de estar escolhendo de forma equivocada, uma vez que nunca se 

pode ter certeza da experiência que se vai vivenciar”. 

Assim, essas características de um relacionamento ideal se repetem em todos os 

relatos, de formas variadas e percepções diferentes, mas de uma forma ou de outra surgem 

como fatores primordiais.  

 

 

4.3 A INFIDELIDADE NÃO TEM VEZ!?   

 

 

Essa categoria surgiu, por se tratar do foco principal do tema da pesquisa, e para tanto 

é de grande importância à investigação das questões trazidas pelos (as) entrevistados (as), 

 

 

“Eu acho que hoje em dia a fidelidade perdeu muito o valor, a 
maioria das pessoas, eu acho, que não são fieis. Mas eu acho que é 
fundamental num relacionamento sentimentos assim como amor, 
carinho, o respeito, a fidelidade é uma característica muito 
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importante. Se você tá com uma pessoa e gosta e respeita, é o 
suficiente, é sincero, você tem que ser fiel. Se você trair já não 
respeita. “ (Pérola)  

 

 

Essa fala demonstra a percepção que a entrevistada tem sobre a infidelidade nos 

relacionamentos amorosos atuais e novas configurações que vão tomando. Porém, não se trata 

de algo que ela conceba como natural e correto, atrelando a todo o momento a infidelidade 

com a falta de respeito. Para Giddens (1993), isso pode estar relacionado ao amor apaixonado, 

no qual tem sido sempre libertador, mas apenas no sentido de gerar uma quebra da rotina e do 

dever. Já os ideais de amor romântico, inserem-se nos laços emergentes entre a liberdade e 

auto – realização, assim, os parceiros (as) devem sentir-se livres para romper o vínculo 

amoroso no momento que não sentirem que não há mais razão para compartilhar seus 

momentos com outra pessoa.    

Goldenberg (2006) é contrária a esse relato, para ela existe um fator demográfico que 

favorece a traição, o que seria o número inferior de homens disponíveis em relação às 

mulheres disponíveis na sociedade atualmente. Ou seja, existem três mulheres para cada 

homem, nesse sentido, segundo a autora, as mulheres ficam com poucas opções em relação a 

escolha de seus parceiros. E que, além disso, a escolha do parceiro (a) não se dá de forma 

sistemática e racionalizada, e sim por questões singulares como afinidades e gostos. 

 

 
Essa realidade me faz enxergar a infidelidade masculina com outros olhos. Longe 
de ser um problema individual. Os dados mostram que existe uma pressão 
demográfica para que os escassos homens disponíveis se dividam entre a 
quantidade excessiva de mulheres que buscam um parceiro afetivo-sexual. 
GOLDENBERG, 2006. p. 32).   
 

 

A entrevistada Pérola descreve a infidelidade como algo muito presente no 

relacionamento, algo que faz parte dos relacionamentos, podendo a qualquer momento 

acontecer, 

 

 

“A infidelidade, assim pode surgir, muito facilmente, ela tá sempre 
ali, e qualquer escorregadinha agente pode sei lá... uma briga mais 
séria, algum momento de irritação, parece que a infidelidade tá 
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sempre cercando o relacionamento e qualquer momento ela pode 
acontecer, é só um dos dois dá uma escorregadinha.” (Pérola).  

 
 

“A fidelidade tem um papel fundamental, pois deriva da confiança, e 
normalmente um casal tem confiança na fidelidade do outro, quando 
essa fidelidade deixa de existir, a confiança e diminui drasticamente, 
a confiança é dos pilares do relacionamento amoroso.” (Diamante). 
 
 
“A infidelidade não tem papel, não deve ter vez.” (Diamante) 
 

 

Para um dos entrevistados a concepção de fidelidade aparece de uma forma um pouco 

distinta, 

 

 

“É importantíssimo, porque sem fidelidade acho que não tem avanço, 
não é um relacionamento pra mim. Relacionamento sem fidelidade 
não é relacionamento, é outra coisa. Não é um namoro, um 
compromisso. O ficar sim, não é tão importante ter a fidelidade, 
porque tú tá conhecendo, tanto homem quanto a mulher não tenho 
preconceito quanto a isso. Agora quando tú já pega uma pessoa 
legal, uma coisa mais séria, tu tem uma certa idade, uma pessoa que 
gosta de ti, que te respeita daí em diante eu considero a fidelidade 
parte maior importante, além de tu gostar da pessoa e a pessoa te 
gostar né.” (Talismã).  

 

 

A partir desse relato podemos entender que a infidelidade está relacionada com a 

maturidade das pessoas e do relacionamento também. Diferentemente do relato de Pérola que 

caracteriza a infidelidade como algo presente no relacionamento e somente precisa de um 

motivo qualquer para acontecer. Giddens (1993) assinala que, a procura do amor romântico 

não significa mais o adiamento da atividade sexual até que o relacionamento desejado 

apareça, ou seja, fazer sexo com um novo parceiro (a) pode ser o inicio do encontro daquilo 

que é verdadeiramente desejado. Esse entrevistado relata ainda, que não há diferenças entre 

homens e mulheres quanto a infidelidade, ou seja, a fidelidade é importante para ambos (as).  

A entrevistada Rubi e o entrevistado Ouro, relataram concepções semelhantes em 

relação à fidelidade e infidelidade, 
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“A fidelidade tem um papel fundamental no relacionamento, pois a 
fidelidade, pra mim, tá dentro do respeito mútuo. Se não tem esse 
respeito, não tem um relacionamento amoroso e feliz.” (Rubi). 
 
 
“A fidelidade é um fator importante em relacionamento, acredito que 
quando se assume a responsabilidade de relacionar-se com alguém, 
ambos devem se respeitar [...]” (Ouro) 
 
 
“A infidelidade só serve como sinal de que a relação já não existe 
mais. A traição na minha opinião é uma falta de respeito e de 
consideração.” (Rubi).  
 
 
“A infidelidade é algo que existe em um relacionamento onde houve 
alguma situação indesejada pelo casal, ou o sentimento que existe 
entre ambos não é recíproco”. (Ouro).  
 

 

Gonçalves (1999 apud BORGES E DUTRA, 2002, p. 21) demonstra que “para que se 

tenha uma boa relação de casamento, é importante que haja na convivência diária a fidelidade 

sexual e afetiva, onde a fidelidade é associada ao respeito que se deve ter pelo outro”. 

Assim, a fidelidade pode ser relacionada com o respeito mútuo, nesse sentido, se não 

há fidelidade não há respeito e, portanto não existe um relacionamento com bases sólidas. A 

infidelidade diz respeito à falta de sentimento, além da falta de diálogo. Goldenberg (2006) 

relaciona a traição com a rotina, ou seja, homens e mulheres buscam outras pessoas para 

descobrir novas experiências e novas sensações. Como afirma Borges e Dutra (2002), a 

manutenção do casamento engloba vários aspectos, o diálogo, assim como o sexo, serve como 

um termômetro para avaliar como está o relacionamento, o diálogo, desta forma, integra o 

casal, de forma a se manter um vínculo maior e possibilita ainda que ambos se conheçam 

mais.  

Para Ricotta (1993, p. 19), “a base da solução da crise conjugal estará na comunicação 

entre as partes, através do diálogo, devendo este ser claro e sem duplas mensagens.” Desta 

forma, entende-se que o diálogo serve para um escutar o outro, opinando para realizar 

melhorias no relacionamento e esclarecer dúvidas que surgirão, o diálogo busca solucionar os 

problemas que geralmente são atribuídos a culpa no outro, sem entender ou buscar 

compreender sua natureza, os casais que conversam não somente sobre seus problemas, mas 

sobre a vida a dois que se propõe a compartilhar, muito que provavelmente terão um clima 

afetivo saudável para a vida amorosa.    
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Para Esmeralda a única entrevistada que foi infiel no relacionamento amoroso atual, a 

infidelidade se opõe aos relatos descritos anteriormente, pois, ela trata a infidelidade como 

uma questão cultural, de escolhas e princípios, 

 

 

“Acho que a fidelidade é algo cultural. Há países que o homem pode 
ter sete mulheres e uma amante e isto não é considerado traição. 
Algumas pessoas consideram a fidelidade, sinônimo de felicidade. 
Falar de fidelidade é algo muito complexo e singular [...].” 
(Esmeralda).  
 
 
“O que pode ser infidelidade pra um, pode não ser pra outro. É 
relativo. Há pessoas que são infiéis em pensamento, outras em atitudes 
e outras ainda preferem manter-se fieis ao casamento, ao outro e a si 
mesmas. Mas o que é ser fiel? É manter um relacionamento fora do 
casamento? Algumas pessoas viveram uma vida inteira casadas com 
uma pessoa, porem amando outra. Não traíram, ou seja, não 
mantiveram relação extra-conjugal mas será que elas foram fiéis a este 
relacionamento?”  
(Esmeralda). 
 

 

Os relatos de Esmeralda denotam que ser infiel ou fiel, depende do contexto onde se 

está inserido, bem como as possibilidades que surgem, e, ainda, de como se percebe a traição 

e o próprio relacionamento. Marodin (1997, p. 60), afirma que “a estrutura social é que 

prescreve uma série de funções para o homem e para a mulher, que são ditas naturais do 

gênero. E normalmente diferem de acordo com as culturas, as classes sociais e os períodos da 

história”. E que as pessoas devem ser livres para fazer o que lhes dá prazer e momentos de 

felicidade e não se ater á paradigmas estabelecidos pelas normas religiosas, culturais e sociais, 

deve sim, ser motivadas intrinsecamente a se relacionar da forma que as façam felizes. 

Esmeralda relata que não se sentia como uma “destruidora de lar”, traiu por sentir uma 

atração pela pessoa e sentia-se feliz vivendo aquela situação, porém, não faria novamente por 

estar resolvida no relacionamento com seu parceiro. Goldenberg (2006) também chama 

atenção para a outra como “destruidora de lar”, porém a autora afirma que a mulher traída, 

numa tentativa de se defender diminuirá ao máximo sua rival. Enquanto a amante não se 

percebe como uma “destruidora de lares”, e sim como a escolhida por aquele homem para 

compartilhar alguns momentos da sua vida. A autora comenta ainda que as amantes mantêm-

se fiéis aos seus amantes e acreditam na fidelidade desses homens, inclusive acreditam que 
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seus amantes continuam casados somente perante a sociedade, nesse contexto, elas pensam 

que vida conjugal do amante com suas legítimas esposas não se enquadram na vida sexual 

deles.     

Assim, a traição tem diversas formas de ser percebida e concebida. O que para muitos 

trata-se de respeito, ou falta dele, para outros pode ser uma opção de escolha para felicidade.   

 

 

4.4 TRAIR PRA QUÊ?  

 

 

Essa categoria surgiu a partir do interesse de compreender o que leva alguém a trair e 

o principal motivador desse comportamento. Os relatos dos entrevistados (as) não 

apresentaram descrições opostas, algumas divergiram quanto sua percepção, mas a grande 

maioria das respostas se assemelhou muito.  

Segundo a informante Esmeralda, que tem uma concepção diferenciada dos demais 

entrevistados (as), e na qual já manteve um relacionamento extraconjugal fora do casamento, 

quando questionada aos motivos que lhe motivaram a buscar uma relação fora do casamento 

responde, 

 

 

“Bem foram vários motivos. Penso que passamos por vários 
momentos em nossas vidas. Teve um período do nosso casamento que 
estávamos muito afastados. Ele viajava muito e chegava nos finais de 
semana e não me dava atenção. Era muito ruim querer alguém pra 
conversar e não ter. ele não me procurava pra fazermos amor e eu 
achava isso tudo muito estranho. Conversamos na época, mas não 
cheguei a nenhuma conclusão. Lembra da plantinha que eu havia 
falado? Nosso relacionamento parecia estar morrendo aos poucos. ( 
Esmeralda).   
 

   

Goldenberg (2006) afirma que a traição está ligada ao tipo de relacionamento que se 

tem, ou seja, as pessoas procuram vivenciar novas experiências fora do relacionamento 

porque, muitas vezes, a relação está desgastada, sem diálogos e a grande maioria se acomoda 

com vida em comum que mantém. Na maioria dos casos não terminam a relação amorosa 

para assumir outra, por questões sociais, e por gostarem da posição de superioridade em ter 

dois “amores”.  
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Quando questionada sobre o que ela acredita poder levar a traição, de uma forma mais 

generalista, Esmeralda relata,  

 

 

[...] falta de amor, pessoas que já conseguiram tudo na vida 
(materiais) e querem aventuras, a confusão de sentimentos também é 
algo que considero bastante comum, assim, a confusão entre atração 
e amor, covardia, medo ou insegurança de dizer ao outro que não 
está satisfeito com a relação [...] (Esmeralda).  
 

 

Como traz Giddens (1993), a idealização temporária do outro, típica do amor 

apaixonado se associa a um envolvimento mais permanente com o objeto do amor. Essa busca 

por novas experiências fica evidente no relato acima, e ainda pode ser percebida na fala da 

entrevistada Pérola, onde aponta os motivos que podem levar a traição de uma forma diferente 

dos demais entrevistados, além de relatar que a busca por novas experiências é algo presente e 

motivador da traição, ela ainda diz que o fato de uma pessoa sentir-se insegura quanto ao fato 

de estar sendo traída, pode gerar um interesse em fazer o mesmo com o parceiro (a). “[...] 

abandonar sistematicamente o outro, antes de poder vir a ser abandonado, se tem a certeza de 

evitar o sofrimento de amar e ser amado [...]”. (FREIRE COSTA, 1998, p. 138).  Nas 

questões relacionadas com a confiança, algo que foi muito relevante durante os relatos das 

entrevistadas, Giddens (1993, p. 153) diz que, “no relacionamento puro, a confiança não tem 

apoio externo e tem de ser desenvolvido tendo como base a intimidade”. Dessa forma, confiar 

é ter fé no outro e perceber que o relacionamento amoroso, trata-se de uma relação de troca, 

de confiança mútua, e que precisa manter os “laços” da confiança para resistir a futuros 

traumas e enfraquecimento que a relação possa ter.  

 

 

[...] tem pessoas que estão num relacionamento legal ou elas acham 
que isso ta legal, mas acabam buscando outras pessoas porque tem 
uma necessidade de não conseguir ficar com uma pessoa só, de 
conhecer outras coisas, enfim, mas eu acho que leva a trair mesmo é 
você não estar satisfeito com a relação que você tem, ou quando 
percebe ou desconfie que o outro faça isso contigo, acho que é isso.” 
(Pérola) 
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Os demais entrevistados apontaram motivos semelhantes para infidelidade, 

caracterizando a falta de interesse no outro como um “caminho” para a infidelidade. Esse 

desinteresse engloba rotinas, conflitos, ciúmes, desgastes de sentimentos essenciais para 

suporte do relacionamento. Para Freire Costa (1998), o amor flutuante tenta prevenir a dor, o 

outro fica em segundo plano, não é inserido nos planos futuros, e o amor só é possível se não 

houver sacrifícios. O vínculo amoroso é uma construção que se faz cotidianamente, 

solidificando-se com as vivencias que o casal obtiver, (RICOTTA, 1993). Um dos 

entrevistados Talismã, traz o respeito novamente como primordial em relacionamento, ou 

seja, quando não se há respeito com a outra pessoa, qualquer motivo é justificativa para 

traição,  

 

 

“[...] tu tá com a pessoa e ela não te respeita, às vezes tu quer fazer 
alguma coisa, tu quer sair, tu quer ir ao cinema numa festa, a pessoa 
nunca quer, nunca ta gostando, nunca ta com vontade de fazer isso, e 
ai há um desencontro de informações de gostos é ai que o negocio 
fica muito serio acaba levando a traição. O desinteresse do 
relacionamento faz procurar outra pessoa.” (Talismã) 
 
 
“A falta de diálogo, o desgaste da rotina, brigas constantes. Mas 
nada pra mim justifica. Quando se pensa em trair, por que não 
terminar o relacionamento?” (Rubi) 

 

 

Goldenberg (2006, p. 210) afirma que “a exclusividade sexual é vista como necessária 

ao casal e um desejo natural de quem ama e quer preservar a relação.” A mesma autora 

corrobora que as questões que envolvem a infidelidade estão envolvidas em questões 

relacionadas aos princípios individuais e ideais de vida. Homens e mulheres monogâmicas e 

poligâmicas terão concepções diferentes do que é traição e o que pode acarretar essa traição. 

Assim, um casal poligâmico percebe a traição como uma soma de sentimentos e multiplicação 

de experiências e prazer, enquanto os monogâmicos acreditam que é possível se amar e fazer 

sexo com uma única mulher sempre. Para os monogâmicos ter outra pessoa é dividir, é uma 

perda e não um ganho. A exclusividade referenciada pela autora acima, é para Giddens 

(1993), uma característica do amor romântico, onde o elemento do amor sublime tende a 

predominar sobre aquele do ardor sexual.      
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Desta forma, percebe-se que a fidelidade é uma escolha pessoal, livre e consciente, e 

que se antes, no passado, não se podia trair por motivos religiosos ou medo das conseqüências 

agora não traem por convicção de não quererem. Isso representa um reflexo das 

transformações ocorridas no campo amoroso. As pessoas estão mais livres para fazer suas 

próprias escolhas, mas ao mesmo tempo que são livres e tem possibilidades de escolha, abrem 

outras possibilidades, ou seja, compreendem que a escolha do outro pode não representar 

aquilo que se deseja, visto que esse outro também é livre para fazer suas próprias escolhas. 

Desta forma, é necessário que se tenha um entendimento de que a fidelidade, assim como o 

amor, somente pode ser doada, não é possível que haja uma exigência como uma tentativa de 

se manter o outro fiel, pois, ainda que seja possível controlar esse comportamento 

propriamente dito, não há controle que exerça sua força sobre os pensamentos do outro, bem 

como seus desejos e sonhos. 

Essa liberdade aparece nos relatos de Esmeralda, ao contar sua história ela relata que 

não se sentia livre para realizar seus desejos, pois havia alguém que ele mantinha um 

compromisso. No entanto, suas fantasias eram livres, e a falta de liberdade que ela tinha não 

foi impedimento para ser infiel.   

 

 

4.5 COISA DE HOMEM, COISA DE MULHER. 
 

 
Vivemos em uma sociedade em que as diferenças de gênero ainda são marcantes, 

devido à educação machista que foi perpassando de geração para geração. As novas 

configurações que a sociedade está sofrendo e os novos olhares que surgiram, moldaram 

algumas pessoas das novas gerações para melhor de adaptarem ao contexto atual. Mesmo com 

tantas modificações na sociedade, a infidelidade de alguma forma continua sendo a 

preocupação de muitos casais da atualidade. De acordo com Goldenberg (2006), a 

infidelidade é indicativo de perda de preferência, ou seja, se uma pessoa troca  o parceiro(a), 

isto significa que o outro despertou um interesse maior, a pessoa traída sente-se incapaz  

Scott (1995) corrobora que se tratando de questões relacionadas aos relacionamentos 

amorosos a diferença de gênero, continua sendo muito perceptível, ou seja, determinados 

comportamentos são aceitos com mais facilidade para homens e nem tanto para as mulheres 

ou vice-versa. O mesmo acontece nos casos de traição, onde as justificativas para homens e 

mulheres são distintas e a maneira como cada um lida com o trair e o ser traído também. 
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Uma das perguntas do roteiro de entrevista tinha como objetivo compreender a 

diferença em trair ser traído quanto ao gênero, e o resultado aponta para diferenças entre os 

sexos quando essa concepção.  

 

 

“Tem diferença sim, os homens e as mulheres traem por motivos 
diferentes um do outro, então na hora de analisar o porquê foi traído 
olham a partir do que pensam, e não a partir do olhar de quem traiu, 
ou seja, criam uma concepção errada do motivo.” (Diamante)  
 

 

 Esse relato aparece como trazendo as diferenças de forma mais subjetiva, onde a 

pessoa traída percebe a traição, a partir do que ela própria entende por traição, e baseada nas 

razões que a levariam trair, muitas vezes sem compreender o real motivo que levou seu 

parceiro a tal ponto. Para Giddens (1993), igualdade não significa que marido e mulher devem 

absorver as mesmas tarefas, nos mesmos modos e mesmas esferas. O importante é o sentindo 

da reciprocidade onde cada um esteja convencido de que o outro faz cargo de alguma 

responsabilidade e que as respectivas contribuições tem valor e fazem parte de um equilíbrio. 

O autor descreve que essa igualdade é uma característica do casal moderno onde os papéis de 

gênero são baseados na valorização da diferença, essa valorização por sua vez, diz respeito ao 

reconhecimento das características e valores de cada sexo, assim, não há uma busca pela 

igualdade, mas sim o respeito pelo espaço e tempo de cada um, não há uma tentativa de 

eliminar a diferença e sim conscientização da complementaridade dos gêneros. Uma outra 

entrevistada traz a diferença de forma mais objetiva,  

 

 

“[...] o homem quando é traído é uma coisa imperdoável para ele. Já a 
mulher na maioria dos casos tem aquilo de repensar, de procurar 
entender o motivo. Achar que o relacionamento não tava bom, às 
vezes até de se culpar. É que para os homens muitas vezes trair é só 
sexo, não é uma coisa tão grave. E a mulher quando trai pode ser só 
por desejo também, mas é mais por sentimento, não um sentimento, 
mas um desejo, uma atração.” (Pérola) 

 

 

Goldenberg (2006) confirma o que essa entrevistada relata no que se trata ao instinto 

masculino, para autora o homem justifica sua traição por meio do instinto masculino e 
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percebe-se como sujeito da traição, enquanto a mulher ao justificar sua infidelidade atribui às 

faltas cometidas pelos homens e, na maioria das vezes, sente-se culpada percebendo-se como 

vítima que apenas reage à dominação masculina. A reflexão de Beauvoir, pode contribuir para 

elucidar esse aspecto, “na medida em que a mulher quer ser mulher, sua condição 

independente cria nela um complexo de inferioridade; inversamente sua feminilidade leva-a a 

duvidar de suas potencialidades” [...]. (BEAUVOIR, 1980, p. 466).  

O grifo na fala de Perola, mostra que para essa entrevistada o homem trai por sexo, e 

dessa forma a traição masculina não é algo tão grave assim, já que a pessoa com a qual ele se 

envolve não significa muito, além de alguns momentos de prazer.  Mostrando assim, que a 

traição e é significativa quando o sentimento o casal é colocado em prova, e podendo ser 

perdoada pela mulher com mais facilidade. Já os homens não conseguem conceber a traição 

da mulher justamente por estar subentendido que a mulher somente trai se sente algo mais que 

desejo. Porém, é notório que a entrevistada fica um pouco confusa ao relatar que “a mulher 

quando trai  pode ser só por desejo também, mas é mais por sentimento, não um sentimento, 

mas um desejo, uma atração.” (Pérola), ou seja,  a mulher trai  buscando afeto e por essa 

razão o homens não aceitam serem traídos, mas em seguida relata que a mulher trai por 

desejo. Fato esse que é reforçado por outro entrevistado, 

 

 

“ [...] acredito que os homens traem mais por atração a outra pessoa 
e as mulheres procuram algo que não encontram no relacionamento 
atual” (Ouro) 

 

 

Essa concepção é uma característica do ser humano, visto que somos um ser em falta e 

em busca sempre de novas vivências. De acordo com Goldenberg (2006) cada vez é mais 

freqüente se ouvir queixas de casais que não se completam e acabam buscando parceiros que 

supram essa falta, essa necessidade. O que acontece é que em alguns casos essa busca é 

contínua, e, portanto, a busca é incessante. Assim, muitas vezes a culpa acaba sendo 

depositada no parceiro, e frustrando aqueles que necessitam que esse parceiro supra suas 

faltas. Esse comportamento, muitas vezes, gera discursos feministas ou machistas, como 

forma de justificar aquilo que não é possível se ser resolvido em si próprio e como saída 

culpabilizar o outro. Essa falta aparece na fala de uma das entrevistadas, 
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“Eu diria que há diferença no fato de aceitar a traição, ou seja, no 
ato de ser traído. Os homens devido aos valores culturais aceitam 
menos a traição, por serem considerados mais machistas. Mas no ato 
de trair não há diferença na minha opinião. Aquilo que falta dentro 
do casamento, é procurado fora.” ( Esmeralda)   

 

 

Como comenta essa entrevistada, existem os preceitos morais, éticos, religiosos e 

culturais, em volta de todas as questões que envolvem o ser humano, inclusive questões 

ligadas à afetividade amorosa, mas a pesquisa foi realizada com brasileiros, e, portanto, a 

cultura vigente cultua as relações heteros-monogâmicas, assim, não podemos levar em 

consideração, nesse momento, questões de outras culturas como base para a pesquisa 

científica. Mas podemos considerar os princípios éticos de cada um, e o ideal de 

relacionamento que os indivíduos buscam. 

 

 

4.6 QUEM TRAI MAIS? 
 

 

Em se tratando de traição, historicamente a mulher sempre demonstrou ter prejuízos 

maiores quanto a sua reputação e o papel que precisa desempenhar perante a sociedade 

(GIDDENS, 1993). A referente pesquisa apontou pontos de vista bastante diversificados 

quanto à relação de gênero no que diz respeito à infidelidade nos relacionamentos amorosos. 

É notório que a traição sempre foi um comportamento masculino, comportamento esse cujo a, 

característica primordial era a virilidade, no entanto, as redefinições sociais, e os novos papéis 

que os sexos foram adquirindo, possibilitaram que esse comportamento se tornasse 

característico das mulheres também.       

As três entrevistadas (sexo feminino), afirmam que as coisas mudaram bastante. 

Dessas, uma diz que as mulheres traem mais, enquanto as outras duas dizem homens e 

mulheres traem igualmente, porém, a mulher sabe esconder mais. Quando perguntado quem é 

mais fiel, elas respondem, 

 

 

“Hoje em dia as coisas mudaram bastante, então acredito que as 
mulheres traem mais, talvez até seja por vingança e por falta de 
credibilidade na fidelidade masculina.” (Rubi) 
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“Se fosse em outra época, eu diria que as mulheres. Embora eu não 
sei (risos), acho que as mulheres sempre traíram, mas isso não 
aparecia tanto como hoje aparece. Eu diria que é proporcional. As 
mulheres são tão fieis/infiéis como os homens.” (Esmeralda)  
 
 
“Eu acho que essa concepção mudou bastante, antes os homens 
traiam todos traiam e a mulheres era sempre a coitada da situação, 
mas eu acho que hoje em dia isso mudou bastante, eu acho que eles 
traem igual, tanto homens quanto mulheres. Mas acho que as 
mulheres conseguem esconder mais, ou são mais falsas,assim, nesse 
sentido... conseguem mentir melhor. (Pérola) 
 

 

Já os homens, dos três entrevistados, um diz que infidelidade entre os sexos está bem 

equilibrada, outro afirma que os homens são mais fiéis, e um outro relata que a traição 

independe do gênero, e sim do tipo de relacionamento que se tem.  

 

 

“Pra mim é indiferente, depende do relacionamento que tu tens com 
a tua parceira, se tens um relacionamento bom, de troca, de 
intimidade, de fidelidade, de respeito, não vai haver motivo, 
necessidade de trair. Porque num relacionamento se tem problema tu 
discuti, tu conversa, tenta solucionar, então não tem motivo pra trair, 
isso não tem diferença pra homens e mulheres eu acho que é o 
mesmo motivo para os dois. ( Talismã)  
 
 
“Acredito que hoje tá um pouco mais equilibrado, mas os homens 
continuam superando.” (Ouro) 
 
 
“Homens, porque até quando trai o homem é motivado geralmente 
apenas por um instinto carnal, já a mulher tem uma tendência a criar 
laços afetivos com quem se relaciona”. (Diamante) 

 

 

Já para Bozon (2003), nas últimas décadas as mulheres passaram por uma 

transformação, que refletiram diretamente nas relações amorosas.  

 

 
“Nota-se uma grande mudança, entre as mulheres, nas normas relativas à fidelidade 
e às relações extraconjugais, enquanto as opiniões dos homens variam muito pouco. 



 55

Em 1970, a maioria das mulheres declarava que a infidelidade de um homem 
casado era uma coisa perdoável. Em 1992, a tolerância tradicional está desgastada, 
e a maioria das mulheres já não acha aceitáveis as aventuras extraconjugais. Assim, 
em lugar de se traduzir numa tolerância maior em relação aos homens, a crescente 
autonomia das mulheres no casal se manifesta, ao contrário, numa exigência maior 
em relação ao parceiro, na medida em que ficou mais fácil interromper uma relação 
não satisfatória.” (BOZON, 2003). 
 

 

De acordo com a pesquisa de Goldenberg (2006) em Infiel, os dados apontam que 

60% dos entrevistados homens e 47% das entrevistadas mulheres já foram infiéis, no entanto 

apresentam discursos diferentes, quanto aos motivos e justificativas para tal ação.   

 

 

4.7 A RELAÇÃO ENTRE A CONCEPÇÃO DE AMOR E TRAIÇÃO 

 

 

Essa categoria surgiu com intuito de compreender se as pessoas relacionam a traição 

com falta de sentimentos, ou se trata de atração, desejo carnal. Dos seis entrevistados (as), três 

homens e uma mulher afirmaram com certeza que a traição está relacionada com a concepção 

de amor que cada um tem,  

 

 

“Sim. Isso tem haver com todo o relacionamento, desde o começo do 
namoro, passo a passo, a conversa, se os desentendimentos não 
foram bem esclarecidos. Com certeza a gente nunca gosta igual, mas 
a gente vai criando carinho, vai criando respeito, então se isso ficou 
mal resolvido, pode ser que pra outra pessoa não. Pode ser que pra 
ela precise ser conversado, isso vai desgastando e o amor vai 
diminuindo. Pode ser que a pessoa perca o maior interesse pela 
outra. O interesse vai acabando em um a pessoa e na outra não, isso 
pode levar a traição com certeza. Por isso deve cuidar pra que não 
perca o interesse.” (Talismã)  
 
 
“Sim. Acredito que hoje as pessoas confundem muito o que estão 
sentindo, não dão importância e valor ao parceiro e a traição acaba 
ocorrendo.” (Ouro)  
 
 
“Sim, porque o conceito de traição pode variar para cada pessoa, 
onde pra um, certo ato já é uma traição, pra outro, pode não ser, 
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dependendo de suas concepções e seus vínculos no relacionamento.” 
(Diamante)  
 
 
“Sem duvida alguma. O amor é conceito controverso e difícil de 
tratar, porque inclui não somente os aspectos espirituais e 
emocionais, mas também os culturais e sexuais, e falar do sexo na 
nossa sociedade é particularmente delicado. A cultura ocidental vê o 
amor de maneira diferente da cultura oriental.” (Esmeralda). 
 

 

Dessa maneira, percebe-se que os homens relacionam os sentimentos com os ideais 

que cada um tem, bem como suas concepções e convicções. Assim, os homens afirmam o que 

foi discutido em uma questão anterior que diz respeito aos motivos que podem levar a traição, 

alguns (mas) entrevistados (as) relataram que o homem trai por atração carnal, algo 

manifestado biologicamente, enquanto as mulheres somente se envolvem sexualmente se já 

houver um interesse afetivo, mesmo que seja superficial. Desta forma, as mulheres têm uma 

tendência natural de sofrer mais, caso seja traída, pois a traição está relacionada com dor e 

perda, e o ser humano não esta preparado para perder o que se tem. (NÓBREGA, FONTES, 

PAULA, 2005). Esse conceito pode ter originado das questões sócio-históricas que envolvem 

assuntos como relacionamentos, diferenças de gêneros e infidelidade e que em geral 

apresentam certa dificuldade para serem discutidos, seja por apresentarem distintas opiniões 

ou por tratar de assuntos íntimos e causadores de desconforto.  

Enquanto a entrevistada Esmeralda, novamente referencia a cultura como 

influenciador do comportamento humano. Demonstra assim que a concepção de amor e a 

própria traição pode estar associada com o contexto que o sujeito está inserido. Assim cada 

um irá desempenhar seu papel de acordo com seus princípios e experiências vividas. Essas 

experiências podem surgir de maneiras distintas e podem ter reações positivas e negativas no 

relacionamento, dependerá de como o sujeito percebe e concebe um relacionamento e suas 

especificidades.  

Já duas outras entrevistadas não afirmam inicialmente, elas levantam a hipótese de 

haver alguma relação entre amor e traição,  

 

 

“Talvez. Mas acho que pode estar mais ligada com a falta de 
maturidade ou em alguns casos, com a falta de caráter e de vergonha 
na cara de outros” (Rubi). 

 



 57

 
“Eu acho que generalizou um pouco, assim, apesar de cada um ter 
uma educação de o que é amor, de como deve ser uma relação legal, 
eu acho que a sociedade impõe. Por um lado impor que a gente tem 
que ser fiel, tem que se respeitar, por outro lado a sociedade 
machista diz que não é pra você, que pra você ser homem mesmo 
você tem que trair, tem que aproveitar as oportunidades 
independentes de você gostar da pessoa ou não, e acho que não tá 
muito relacionado com o amor não, acho que outras coisas acabam 
influenciando” (Pérola).  
 

 

A entrevistada Pérola, assim como Esmeralda relaciona amor/ traição com questões 

culturais e sociais, a diferença entre a concepção das duas é que Esmeralda acha que a traição 

esta atrelada a concepção de amor que cada um tem, porém essa concepção terá como base a 

cultura no qual determinado sujeito está inserido. Rubi por sua vez, não concebe relação entre 

amor e traição e afirma que os fatores culturais e sociais vigentes no contexto desse sujeito é 

que vão determinar o que é amor e porque irá haver traição. Essa concepção que Rubi tem a 

respeito da relação entre traição e amor, pode ser atrelada ao que Ricotta (1993, p. 17) denota 

como “o vínculo amoroso é a união pelo amor vivido por duas pessoas que se escolheram 

mutuamente, onde a vivencia amorosa promove o desenvolvimento do afeto, da sexualidade, 

da amizade e da construção de projetos comuns”.  

Desta forma, conviver com o parceiro (a), exige certo aprendizado e habilidade para 

lidar com as diferenças e com os conflitos, visto que se trata de pessoas distintas e, portanto, 

cada uma com suas experiências e individualidades que, segundo os entrevistados, devem ser 

respeitados para que o relacionamento tenha sucesso.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 58

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

A presente pesquisa tinha como objetivo principal analisar qual a percepção de 

homens e mulheres sobre a infidelidade nos relacionamentos amorosos contemporâneos. 

Pode-se perceber que as mudanças ocorridas na sociedade nas últimas décadas refletiram de 

alguma forma na maneira que as pessoas têm de se relacionar e vivenciar os relacionamentos 

amorosos. Homens e mulheres conquistaram aos poucos, espaços públicos e privados perante 

a sociedade e, tanto um quanto o outro, foram ampliando seu espaço simbólico e concreto no 

contexto social. As relações de gênero sempre desencadearam discussões e conflitos e ambos 

os sexos foram se posicionando de maneira distinta,  reconfigurando seus papéis. 

 A partir dos relatos dos (as) informantes, pode-se perceber que todos demonstraram 

algum tipo de preocupação com infidelidade, onde a traição está relacionada com a concepção 

de amor que cada um tem, e ainda, que a infidelidade esteja diretamente atrelada à falta de 

respeito com o outro. Os entrevistados apontam que quando há traição é porque o 

relacionamento está necessitando de alguma coisa, ou seja, quando se tem um relacionamento 

sadio não há necessidade de trair. Essa falta que os entrevistados apontam nos relatos, indica 

que os relacionamentos amorosos não suprem as necessidades que muitas vezes são esperadas 

e isso acaba por decepcionar as pessoas que idealizam o amor, atribuindo a falta dele como 

base de seus problemas. Acredita-se que a fórmula da felicidade está em um relacionamento 

amoroso, pode ser um ideal utópico, segundo alguns entrevistados. É preciso estar satisfeito 

consigo mesmo e preparado para encontrar no outro características que complementem seu 

ser. O que muitas vezes causa o sofrimento psíquico é esperar que o outro seja a felicidade 

propriamente dita.  

A maioria dos entrevistados (as), relataram que sentem-se felizes no relacionamento 

atual e apenas uma entrevistada diz ter sido infiel no seu relacionamento amoroso atual. 

Enquanto os outros cinco relataram ser fiéis atualmente, porém, já traíram em outros 

relacionamentos. Essa traição anterior foi atribuída à falta de sentimento e imaturidade. Os 

(as) participantes sentem-se inseguros (as), pois, temem que sua (eu) parceira (o) o (a) 

substitua a qualquer momento. Isso demonstra que de certa forma a amor indiretamente 

provoca nas pessoas um sofrimento psíquico, ser substituído por outro, perder o espaço, que 

antes lhe pertencia, por um (a) outro (a) que despertou mais interesse no (a) companheiro (a), 

é algo causador de angústia e questionamentos. 



 59

Embora os (as) entrevistados (as) tenham relatado serem fiéis em seus 

relacionamentos, a pesquisadora acredita que muitos não tenham confiado o suficientemente 

no sigilo da pesquisa e tenham omitidos alguns dados  que dariam um viés diferente para a 

pesquisa. Algumas características, como insegurança, inquietude, nervosismo, falta de 

disponibilidade de horário, levaram a pesquisadora a considerar que o tema causa certo 

desconforto, o que não se justifica visto que eles relatam que não são infiéis à suas parceiras 

atualmente. Isto pôde ser observado mais claramente entre os homens, pois, dos três 

entrevistados dois tentaram prolongar o máximo a realização das entrevistas, demonstrando a 

possibilidade de desistência da pesquisadora. 

O crescente interesse pelo tema, aponta que essa insegurança e instabilidade 

emocional proporcionam sofrimento para aqueles que são traídos e acarretam uma grande 

procura por ajuda em consultórios Psicológicos. A psicologia, assim, tem um papel muito 

importante para auxiliar essas pessoas a lidar da melhor forma com suas frustrações amorosas. 

E desta forma possibilitar a percepção de novas alternativas para compreender os motivos que 

podem levar a traição sem alterar e afetar o emocional dessa pessoa.   

Mesmo com a possibilidade de ser trocado por outro (a), as pessoas mantêm uma 

constante busca pelo amor, pelo (a) parceiro (a) ideal, esse movimento que conduz um sujeito 

em direção a outro, na busca por prazer, esse prazer não refere-se ao prazer sexual somente, 

mas toda a satisfação que essa relação recíproca pode acarretar. E não desistem de se 

relacionar amorosamente, pois a solidão para os entrevistados representa uma incompletude, a 

solidão e falta de cuidados impulsiona e favorece a busca pelo outro. 

A pesquisa contribui para a psicologia, já que problemas no relacionamento são as 

queixas de muitas pessoas da atualidade, fato que pode ser percebido com a crescente procura 

por profissionais psicólogos que possam auxiliar a conviver com as faltas, dúvidas, 

frustrações e principalmente convivência com o outro. No entanto, a pesquisadora acredita 

que a pesquisa poderia ganhar continuidade para melhor se aprofundar no tema e ainda, 

utilizar uma amostra maior para verificar outras possibilidades de relacionamentos e 

percepções a cerca do tema. 

Ainda se faz necessário realizar um estudo para verificar se há relação entre o nível de 

escolaridade/ poder aquisitivo com a infidelidade. Ou como o (a) amante se percebe frente à 

sociedade? E ainda qual a influência da mídia e da tecnologia sobre a infidelidade? Seria 

importante verificar também, quais os novos tipos de relacionamentos que estão surgindo na 

sociedade e como é a dinâmica desse relacionamento.  
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Os estudos a cerca desses temas podem contribuir para um possível entendimento 

sobre as questões que envolvem o relacionamento amoroso, e desta forma, melhor contribuir 

para auxiliar àqueles que apresentam dificuldades de relacionar-se, e lidar com os percalços 

que inevitavelmente surgem em qualquer relacionamento que se mantenha.  
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APÊNDICE A 
 

 

Roteiro de Entrevista 
 

 

 

Iniciais dos Nomes:  

Idade: 

Sexo: F (   )  M (   ) 

Cidade de origem/ reside: 

Escolaridade: 

Estado civil: 

 

1) Há quanto tempo você mantém o relacionamento atual e como você o descreve? 

2) Como você descreve um relacionamento amoroso? 

3) Cômo você percebe a fidelidade no relacionamento amoroso? 

4) E a infidelidade? 

5) Você já teve alguma relação amorosa fora do relacionamento atual? 

6) O que lhe motivou a buscar uma relação fora do seu relacionamento atual? 

7) Você trairia novamente? Por quê? 

8) Quais os motivos que podem levar a traição? 

9) Na sua concepção quem é mais fiel, homens ou mulheres? 

10)  Há diferença no ato de trair e ser traído para homens e mulheres? 

11)  A traição está relacionada com a concepção de amor que cada um tem? 
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ANEXO A 
 

 

Consentimento Pós-informado 

 

 

Estudo: Motivos Percepções de homens e mulheres sobre a infidelidade nos relacionamentos 

amorosos contemporâneos 

Pergunta de Pesquisa: Quais motivos que levam homens e mulheres a trair nas relações 

amorosas contemporâneas? 

 

Eu, _______________________________________________________, confirmo 

que a entrevistadora Sra ____________________________, discutiu comigo este estudo. 

Assim, compreendi que: 

1. Este estudo consiste no trabalho de conclusão de curso de Psicologia sob orientação da 

professora Zuleica Pretto do Curso de Psicologia da Universidade do Vale do Itajaí. 

2. O objetivo desse estudo é: compreender os principais motivos que levam homens e 

mulheres a trair nas relações amorosas contemporâneas. 

3. Eu posso escolher ou não participar desse estudo. Isto não implicará em quaisquer 

benefícios ou prejuízos pessoais. Realizando as entrevistas estarei participando desta 

pesquisa. 

4. A entrevista será transcrita pela pesquisadora e apresentada a instituição a qual representa. 

 5. Caso deseje fazer alterações ou acréscimos, poderei fazê-lo.  

6. Será preservado o sigilo quanto a minha identidade, se for o caso. 

7.Minha colaboração com esta investigação é fundamental para que seja possível responder a 

questão de pesquisa e desenvolver seu trabalho. 

8. Esse trabalho de pesquisa pode ser utilizado como base para publicações. 



 69

9. Se eu tiver qualquer dúvida a respeito da pesquisa, poderei contatar a pesquisadora 

responsável, professora Zuleica Pretto, pelo telefone: 48-99270611 ou por meio eletrônico 

através do e-mail: zuleicapretto@yahoo.com.br. 

10. Eu, __________________________________________________________, concordo 

em participar deste estudo. 

 

Participante: ___________________________________________________Data: ________ 

Entrevistadora: _________________________________________________Data: ________ 

Pesquisadora responsável: ________________________________________Data: ________ 
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