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 1  INTRODUÇÃO 

 

 Direito brasileiro tem avançado muito nos últi-

mos anos ao reconhecer paulatinamente os direi-

tos dos homossexuais e trangêneros que lhes fo-

ram negados por uma moral religiosa opressora 

que só reconhecia como famílias legítimas aque-

las centradas na união de um homem e uma mulher cisgêneros.4 

O moralismo religioso não pode constituir a base do Di-

reito de Família de um Estado laico. Regimes democráticos não 

são uma tirania da maioria5 em que as maiorias podem impor 

regras moralistas às minorias. Em regimes democráticos o arbí-

trio da maioria está limitado por direitos fundamentais elencados 

na Constituição da República que não podem ser violados ou 

mesmo restringidos por um simples capricho moralista da mai-

oria. 

Dentre os direitos fundamentais garantidos pela Consti-

tuição da República, estão o direito à liberdade (art. 5º, caput, 

CR), o direito à intimidade e à vida privada (art.5, X, CR) e o 

 
1 Publicado originalmente na obra coletiva: CORREIA JUNIOR, Rubens (Org), Cri-

minologia do Cotidiano. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2014. 
2 Professor da Faculdade de Direito da UFMG. Doutor em Direito pela UFPR. 
3 Diretora do Instituto Busílis. Doutora em Direito pela UFMG. 
4 Diz-se cisgênero a pessoa cuja identidade de gênero é idêntica àquela que lhe foi 
atribuída no seu nascimento. O termo é usado em oposição a transgênero. 
5 Sobre a “tirania da maioria” cf: TOCQUEVILLE, Alexis de. A democracia na Amé-
rica. p.186-204. 
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princípio da laicidade (art.5º, VIII) que garante expressamente 

que: “ninguém será privado de direitos por motivo de crença re-

ligiosa ou de convicção filosófica ou política”. 

Não obstante estas expressas garantias elencadas na 

Constituição, o Direito brasileiro ainda impõe restrições de cu-

nho exclusivamente moralista às famílias homossexuais, trans-

gêneras e não monogâmicas. 

O Código Civil brasileiro de 2002 institui expressamente 

a fidelidade recíproca como um dos deveres dos cônjuges (art. 

1566, I, CC) que só se extingue com a separação judicial 

(art.1576 CC). O mesmo Código Civil estabelece expressa ve-

dação à bigamia ao impedir que pessoas já casadas contraiam 

novo casamento (art.1521, VI, CC). O Código Penal, por sua 

vez, prevê penas de 2 a 6 anos de reclusão para os casados que 

contraírem novo casamento (art.235 CP), punindo inclusive com 

pena de 1 a 3 anos de reclusão aquele que, não sendo casado, 

contrair casamento com pessoa casada, conhecendo essa cir-

cunstância (art.235, §1º, CP). 

Do ponto de vista estritamente jurídico não há qualquer 

razão que justifique a existência de tais restrições às relações não 

monogâmicas. Casamentos não monogâmicos não colocariam 

em risco qualquer interesse jurídico de terceiros. Ainda que se 

cogite de eventuais dificuldades na partilha da herança dos côn-

juges, decorrente de sua maior complexidade, o Direito não pode 

se esquivar do respeito às garantias fundamentais, pelo simpló-

rio pretexto de simplificar a resolução de questões de ordem pa-

trimonial. Os casos concretos de relacionamentos não monogâ-

micos já existem na prática social e o Direito precisará solucio-

nar os conflitos deles decorrentes. É muito salutar que haja re-

gras prévias e claras sobre eles, para que o judiciário possa de-

cidir sem se deixar pautar por visões moralistas e religiosas que 

não toleram as diferenças. 

O argumento central dos conservadores para impor limi-

tações aos casamentos não monogâmicos é a proteção dos filhos 
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do casal. Trata-se de argumento de fundo exclusivamente mora-

lista que pressupõe a existência de alguma ameaça moral à cri-

ança ou até mesmo de uma hipotética maior probabilidade de 

violência sexual contra a criança, que o preconceito social atri-

bui a pessoas não monogâmicas. São variações dos velhos pre-

conceitos contra as famílias monoparentais que foram utilizados 

como argumentos contrários à lei do divórcio e dos atuais pre-

conceitos que procuram impedir a adoção de crianças por pes-

soas sem relacionamento afetivo estável ou por casais homosse-

xuais. 

Presumir que uma pessoa não monogâmica (ou homos-

sexual ou transexual) seja mais propensa a praticar qualquer vi-

olência sexual contra uma criança é presumir um “bom caráter” 

de pessoas monogâmicas (e heterossexuais e cisgêneras) e, em 

contrapartida presumir um “mau caráter” de qualquer um que 

ouse desviar-se do modelo socialmente imposto.6 Atribuir carac-

terísticas negativas de personalidade a quem não siga o padrão 

de normalidade imposto é preconceito, puro e simples. 

Não há qualquer indício de que as crianças dos países 

onde casamentos polígamos são aceitos juridicamente sejam 

mais vítimas de violência sexual ou sofram de maiores proble-

mas psicológicos que as crianças do mundo ocidental monogâ-

mico. E não se pode restringir direitos como a liberdade, a inti-

midade e a laicidade, por meras elucubrações moralistas de um 

legislador ou juiz. 

A ementa de um acórdão do Tribunal de Justiça de Goiás 

sintetiza o preconceito do meio jurídico brasileiro com os rela-

cionamentos não monogâmicos em termos bastante ostensivos: 

“1) A prática de sexo grupal é ato que agride a moral e 

 
6 Como observa Gayle Rubin: “A cultura popular é permeada com ideias que a vari-
edade erótica é perigosa, doentia, depravada, e uma ameaça a tudo desde pequenas 
crianças até segurança nacional. A ideologia sexual popular é uma sopa nociva de 
ideias de pecado sexual, conceitos de inferioridade psicológica, anticomunismo, his-
teria de massa, acusação de bruxaria, e xenofobia”. RUBIN, Gayle. Pensando o sexo, 
p.15. 
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os costumes minimamente civilizados. 2) Se o indivíduo, de 

forma voluntária e espontânea, participa de orgia promovida 

por amigos seus, não pode ao final do contubérnio dizer-se ví-

tima de atentado violento ao pudor. 3) Quem procura satisfazer 

a volúpia sua ou de outrem, aderindo ao desregramento de um 

bacanal, submete-se conscientemente a desempenhar o papel de 

sujeito ativo ou passivo, tal é a inexistência de moralidade e re-

cato neste tipo de confraternização. 4) Diante de um ato induvi-

dosamente imoral, mas que não configura o crime noticiado na 

denúncia, não pode dizer-se vítima de atentado violento ao pu-

dor aquele que ao final da orgia viu-se alvo passivo do ato se-

xual. 5) Esse tipo de conchavo concupiscente, em razão de sua 

previsibilidade e consentimento prévio, afasta as figuras do dolo 

e da coação.”7 

Toda a ementa do acórdão é uma coletânea de argumen-

tos moralistas que fazem juízos de reprovação moral do sexo a 

três praticado em um relacionamento não monogâmico. Não há 

no acórdão qualquer fundamentação técnico-jurídica minima-

mente razoável, o que só revela o completo desconhecimento de 

seus prolatores acerca da dinâmica de relações não monogâmi-

cas. No item 2 o tribunal chega a inventar uma excludente de 

antijuridicidade supralegal baseada única e exclusivamente na 

concepção moralista de seus desembargadores. No item 3 suas 

excelências procuram fundamentá-la com um esboço de uma te-

oria do consentimento que fundar-se-ia em um consenso prévio 

amplo, irrestrito e irrevogável dado no início das práticas sexu-

ais. Por esta mesma linha de raciocínio, uma mulher que concor-

dasse em praticar sexo vaginal com um homem não poderia 

queixar-se de ter sido, logo em seguida, constrangida à força ao 

sexo anal, em virtude do mirabolante consentimento prévio in-

ventado pelos desembargadores.8 
 

7 GOIÁS. Tribunal de Justiça. Apelação criminal nº 25220-2/213 (200400100163), 
Relator Des. Paulo Teles. 
8 A fundamentação no inteiro teor do acórdão também tem por base argumentos de 
ordem exclusivamente moralista e revelam a ignorância dos magistrados sobre a 
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Este precedente jurisprudencial é bastante representativo 

do preconceito jurídico brasileiro contra as pessoas não mono-

gâmicas. Ainda que a maior parte da jurisprudência seja mais 

comedida na manifestação de seu moralismo, é certo que ainda 

há um arraigado preconceito dos juristas brasileiros contra qual-

quer tipo de relacionamento não monogâmico. Desta forma, a 

jurisprudência acaba respaldando a omissão do legislador brasi-

leiro de efetivar os direitos à liberdade, privacidade e laicidade 

de pessoas não monogâmicas garantidos na Constituição da Re-

pública. 

Este ensaio pretende analisar a diversidade dos relacio-

namentos não monogâmicos hoje existentes, com o fim de ofe-

recer subsídios a novas regulamentações jurídicas que efetivem 

os direitos constitucionais destas minorias que optam por um es-

tilo de vida contramajoritário. 

 

 2  OS LIMITES DA MONOGAMIA 

 

 2.1  O MITO DA MONOGAMIA BIOLÓGICA 

 

Há muito tempo os cientistas já sabem que a monogamia 

é uma raridade entre os mamíferos9 e, com a popularização dos 

exames de DNA, estão descobrindo também que mesmo as aves 

que outrora imaginavam ser monógamas – como o cisne, por 

exemplo – também mantêm cópulas extra par, o que, em uma 
 

necessidade de consentimento em práticas sexuais grupais. Cite-se por exemplo o se-
guinte trecho: “Ademais, o grupo de amigos reuniu-se com o propósito único de sa-
tisfazer a lascívia de cada um e de todos ao mesmo tempo, num arremedo de bacanal, 
que o vulgo intitula de sexo grupal. Nesse tipo de congresso a regra moral dá lugar ao 
desvario, e enquanto perdurar a euforia, ninguém é de ninguém. A literatura profana 

que trata do assunto, dá destaque especial ao despudor e desavergonhamento, porque 
durante a orgia consentida e protagonizada não se faz distinção de sexo, podendo cada 
partícipe ser sujeito ativo ou passivo durante o desempenho sexual entre parceiros ou 
parceiras. Tudo de forma consentida e efusivamente festejada.” 
9 “De 4 mil espécies de mamíferos, não mais do que algumas dezenas formam liga-
ções de par confiáveis, embora em muitos casos seja difícil caracterizá-los com cer-
teza (...)” Cf. BARASH; LIPTON. O mito da monogamia. p. 26 
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linguagem mais humana, chamaríamos de “adultério”.10 

Além disso, os cientistas têm descoberto que, ao contrá-

rio do que imaginava o senso comum, as vantagens evolutivas 

das cópulas com múltiplos parceiros não são exclusivas dos  ma-

chos do reino animal. 

É bem verdade que o “investimento parental”11 realizado 

pelos machos normalmente é bem inferior ao das fêmeas12, o que 

os torna dispostos a tentarem inseminar o maior número de fê-

meas possível, de forma indiscriminada. 

Ocorre, porém, que para as fêmeas também há significa-

tivas vantagens evolutivas em se ter múltiplos parceiros sexuais. 

A evolução animal criou uma série de obstáculos no aparelho 

reprodutor das fêmeas para dificultar a fertilização do óvulo por 

um espermatozóide.13 Por conta disso, espermas de machos 

 
10 De fato, muitas aves vivem com um parceiro fixo, em um tipo de monogamia social. 
Os cientistas têm descoberto, porém, a partir da análise de DNA de suas proles que, 
não obstante a existência de um parceiro social fixo, muitas fêmeas também se acasa-

lam com outros machos e a monogamia social nem sempre corresponde à monogamia 
sexual. Cf. BARASH; LIPTON. O mito da monogamia. p. 26-27. 
11 “O investimento parental é simplesmente qualquer coisa dispendiosa – tempo, 
energia, risco – que um genitor gasta ou suporta em nome de sua prole e que aumenta 
as chances de que a prole seja bem-sucedida, ao custo de o genitor ser incapaz de 
investir em outra prole em algum outro período. Alimentar a prole é investimento 
parental. Da mesma forma, defender, educar, catar ou coçar quando ela tem coceiras. 
E também produzir o grande filão de nutrientes, rico em energia e gordura, chamado 

ovo. Um espermatozóide, por sua vez, é um arremedo deplorável de investimento pa-
rental, consistindo apenas em um DNA com uma cauda na ponta.” Cf. BARASH; 
LIPTON. O mito da monogamia. p. 34-35. 
12 Há quem procure justificar socialmente, com base no menor “investimento paren-
tal”, o descaso de alguns homens com seus filhos, transferindo para as mulheres essas 
responsabilidades na íntegra. Ao mesmo tempo, procuram justificar ainda a monoga-
mia feminina, uma vez que caberia à mulher dedicar-se exclusivamente a gerar, nutrir 
e cuidar da cria de um homem apenas, enquanto ao homem caberia “espalhar seus 

genes” e prover “o sustento das crias que gerou” e não “dividir o cuidado de suas 
crias”. Trata-se de uma evidentemente falácia naturalista que procura fundamentar 
normas de comportamento humano (sejam elas morais, éticas ou jurídicas) em obser-
vações do comportamento de animais.  Por óbvio, o Homo sapiens é o único animal 
com consciência ética e, portanto, suas normas de comportamento não estão vincula-
das ao comportamento dos demais animais. 
13 “Em todas as espécies que praticam a fertilização interna, praticamente não se 
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diferentes diferem na probabilidade de conseguir fertilizar um 

óvulo. E a fórmula mais simples que as fêmeas têm para garan-

tirem que serão fertilizadas por espermas de melhor qualidade é 

se acasalando com mais de um macho,14 criando o que os cien-

tistas denominam de competição espermática.15 

O fato de a maioria absoluta tanto dos machos quanto das 

fêmeas do reino animal serem programados biologicamente para 

terem múltiplos parceiros sexuais não dá respaldo, porém, para 

se concluir que o Homo sapiens deva necessariamente criar re-

gras culturais que ratifiquem este comportamento,16 o que seria 
 

sabe de o macho introduzir seu esperma diretamente nos ovos da fêmea, o que resul-

taria em fertilização imediata. Sempre os ovos ficam atrás, bem no fundo, enquanto 
o esperma é depositado em algum tipo de antecâmara, a partir da qual deve prosse-
guir por vários canais sinuosos, com comportas e recipientes de armazenagem, em 
geral revestidos de cílios (que não é incomum que batam na direção contrária), per-
correndo o que – para um espermatozóide minúsculo – devem parecer centens de 
quilômetros, em geral por um terreno inóspito, quimicamente debilitante, se não letal, 
e como se não bastasse, frequentemente patrulhado por fagócitos imensos e agressi-
vos que devoram espermatozóides.” Cf. BARASH; LIPTON. O mito da monogamia. 

p.129 
14 Cf. BARASH; LIPTON. O mito da monogamia. p.127. 
15 “Se as fêmeas lucram armando competições espermáticas, é razoável pensar que 
elas lucrariam ainda mais se pudessem tornar a competição especialmente intensa, 
criando um ambiente genital que fosse desafiador e difícil, consistindo não só em 
muitos participantes diferentes, mas também equipado com obstáculos mecânicos e 
fisiológicos.”(...)“Se uma fêmea tem apenas um parceiro sexual, ela não recebe re-
compensa alguma ao tornar as coisas difíceis para ele. Mas se ela acasala com vários 

machos, provavelmente seria de seu interesse que seus ovos fossem 'difíceis de con-
seguir'” BARASH; LIPTON. O mito da monogamia. p.128 e 133. 
16 Não se pode derivar uma norma de comportamento (dever-ser) pela simples imita-
ção de um comportamento observado na natureza (“ser”). Esta questão foi enfrentada 
por David Hume já no século XVIII: “Em todos os sistemas de moral que encontrei 
até aqui tenho sempre notado que ou autor durante algum tempo procede segundo a 
maneira comum de raciocinar, estabelece a existência de Deus, ou faz observações 
sobre a condição humana; depois, de repente, fico surpreendido ao verificar que, em 

vez das cópulas ‘é’ e ‘não é’ habituais nas proposições, não encontro proposições que 
não estejam ligadas por ‘deve’ ou ‘não deve’. Esta mudança é imperceptível mas é da 
maior importância. Com efeito, como este ‘deve’ ou ‘não deve’ exprimem uma nova 
relação ou afirmação, é necessário que sejam notados e explicados; e que ao mesmo 
tempo se dê uma razão daquilo que parece totalmente inconcebível, isto é, de como 
esta nova relação se pode deduzir de outras relações inteiramente diferentes. Mas 
como os autores geralmente não têm esta precaução, tomarei a liberdade de a 
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incidir em uma falácia naturalista.17 Não se pode presumir de 

forma simplista que um comportamento é “bom” simplesmente 

porque é “natural”. 

A atividade sexual da espécie humana não pode ser redu-

zida a uma prática exclusivamente reprodutiva. O sexo para os 

seres humanos é também uma prática afetiva e/ou recreativa. 

Aliás, com o aperfeiçoamento dos métodos anticoncepcionais no 

século XX, consolidou-se principalmente como uma prática afe-

tiva e/ou recreativa e excepcionalmente reprodutiva. 

Querer legislar ou criar normas de condutas éticas para a 

sexualidade humana tomando por paradigma o sexo reprodutivo 

estudado pelos cientistas no reino animal é uma tolice. O sexo 

reprodutivo é uma exceção que os seres humanos praticam em 

momentos muito específicos de suas vidas. A maioria absoluta 

das relações sexuais humanas ocorre por motivos afetivos e/ou 

recreativos. E os legisladores e juristas precisam ter esta reali-

dade social em mente quando produzem normas jurídicas. 

É preciso reconhecer, no entanto, que a monogamia é 

uma rara exceção na natureza e que, ao contrário do que acredita 

o senso comum, as fêmeas possuem tantas vantagens evolutivas 

de possuírem múltiplos parceiros sexuais quanto os machos. A 

ideia, difundida pelo senso comum, de que as fêmeas são monó-

gamas por questões evolutivas, enquanto os machos são 

 
recomendar aos leitores e estou persuadido de que esta ligeira atenção destruirá to-
dos os sistemas correntes de moral e mostrar-nos-á que a distinção do vício e da 
virtude não se baseia apenas nas relações dos objectos, nem é aprendida pela razão.” 
HUME, David. Tratado da natureza humana, Livro III, Parte I, Seção I, p.543. 
17 Para G. E. Moore definir o “bem” a partir de qualquer “propriedade natural” é tão 
impossível quanto definir o que é amarelo. A falácia naturalista consiste justamente 
em tentar identificar a noção de bem com qualquer conceito natural. Cf.: MOORE, 

G.E. Principia Ethica, p.59. Um exemplo recorrente de falácia naturalista nos dias de 
hoje é a tentativa de condenar a homossexualidade alegando que ela “não é normal” 
ou defender que os seres humanos possam comer carne, pois isso seria “natural”. Este 
tipo de argumento pressupõe que o que é “normal” ou “natural” é necessariamente 
“bom” e, portanto, incide na falácia naturalista, já que se fundamenta em raciocínos 
do tipo “bom é tudo aquilo que é normal” ou “bom é tudo aquilo que é natural”. Cf.: 
TANNER, Julia. The Naturalistic Fallacy. 
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políginos por sua própria natureza não possui qualquer respaldo 

científico e só serve para alimentar uma cultura machista que 

tolera a poliginia praticada pelos homens e, ao mesmo tempo,  

limita as possibilidades de sexo recreativo para as mulheres, ao 

deslegitimar a poliandria. 

 

 2.2  A MONOGAMIA CULTURALMENTE IMPOSTA 

 

A monogamia pode ser uma exceção na natureza, mas é 

imposta culturalmente às pessoas como forma de garantir a 

transmissão do patrimônio familiar a herdeiros legítimos, nasci-

dos dentro de um casamento monogâmico. 

A imposição cultural é feita ao utilizar teorias biológicas 

e religiosas como estratégias discursivas para obrigar juridica-

mente à monogamia. 

Tome-se como exemplo o cristianismo, cujos dogmas 

pregam a castidade. Como é necessário que fiéis se reproduzam, 

a atividade sexual, apesar de ser considerada uma fraqueza, é 

permitida dentro do casamento, desde que restrita a fins repro-

dutivos. E, para garantir a legitimidade da prole, e também uma 

punição por se recusarem à castidade, o cristianismo passou a 

exigir a monogamia de ambos os cônjuges. 

Recentemente, como vimos, novas teorias biológicas de-

monstraram que a monogamia biológica é questionável. Porém, 

as imposições religiosas ainda precisam ser afastadas do âmbito 

jurídico em nome da laicidade do Estado. 

Não foi essa perspectiva, porém, que foi incorporada 

pelo direito nos últimos séculos. O instituto jurídico do casa-

mento foi associado a um sacramento religioso e a seus dogmas, 

impondo a monogamia como a única maneira de legitimar filhos 

e garantir a moralidade – segundo os preceitos cristãos – e a vida 

em sociedade. Essa perspectiva se amparou em dois pilares: o 

ideal monogâmico de relacionamentos, ignorando práticas soci-

ais não monogâmicas, e a subordinação das mulheres aos 
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homens. 

 

 2.2.1  O IDEAL MONOGÂMICO DE RELACIONAMEN-

TOS 

 

A percepção de relacionamentos é fortemente baseada na 

monogamia, definida como a união de apenas um homem e uma 

mulher. O casamento, por muito tempo, foi interpretado como o 

reconhecimento jurídico dessa união para fins reprodutivos, 

constituindo uma família e legitimando os filhos dessa relação 

que podem herdar o patrimônio familiar. 

Essa concepção, que parece ser bastante neutra e abran-

ger todo e qualquer tipo de relacionamento, não o é efetiva-

mente. Diversos elementos foram construídos culturalmente 

para legitimar essa visão, ignorando questões que permanecem 

invisíveis ou são mal interpretadas pelos tribunais. 

Uma das críticas a esse modelo é a manutenção do bina-

rismo de gênero. Ao presumir que todas as pessoas são do sexo 

masculino ou do sexo feminino, ignora-se que nem todas as pes-

soas se ajustam a esse modelo. Assim, legitima-se um processo 

em que as pessoas são pressionadas, patologizadas ou persegui-

das até se enquadrarem ao modelo, ao invés de flexibilizá-lo para 

incorporar as diferenças e estabelecer a união de pessoas, sim-

plesmente, independente de sua identidade de gênero. 

Outra questão controversa é definir a heterossexualidade 

como fator fundamental para caracterizar os relacionamentos. 

Tornar legítima apenas a relação heterossexual é um processo 

discriminatório (posto que ignora relacionamentos de homosse-

xuais e bissexuais) que só encontra guarida em um modelo reli-

gioso no qual a atividade sexual é permitida apenas para fins de 

reprodução da espécie. 

Deve-se lembrar ainda que o ideal de relacionamentos 

monogâmicos teve bastante influência do amor romântico18 e 

 
18 “O ideal de amor romântico irrompeu na sociedade ocidental durante a Idade 
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dos escritos científicos do século XIX. A projeção dos valores 

da sociedade da época criou mitos como o de que a monogamia 

era o ideal da sociedade civilizada.19 Antropólogos influencia-

ram gerações defendendo que a humanidade passara de um es-

tado primitivo de promiscuidade para um matriarcado e chegara 

ao ápice da evolução com os relacionamentos monogâmicos 

marcados pela dominação masculina. Essas teorias foram ques-

tionadas e descartadas, mas continuam sendo repetidas para res-

paldar a imposição de relacionamentos monogâmicos como um 

pretenso avanço civilizatório. 

Todas essas visões são bastante limitadas, pois confun-

dem sexo recreativo com sexo reprodutivo. Ao associar mono-

gamia a sexo reprodutivo, são ignoradas toda a gama de métodos 

contraceptivos (que sempre existiram ao longo da história) e a 

confiabilidade de exames de paternidade existentes atualmente. 

Além disso, ofende e invisibiliza pessoas que têm o direito de 

optar apenas por sexo recreativo, seja ele monogâmico ou não. 

 

 2.2.2  A RESISTÊNCIA SOCIAL À MONOGAMIA 

 

Apesar de todos os cuidados para impor a monogamia 

como única forma de relacionamento possível, as práticas soci-

ais sempre foram bastante diferentes. Ao longo dos séculos, ho-

mens e mulheres desafiaram os preceitos religiosos e jurídicos 

 
Média, surgindo pela primeira vez na literatura no mito de Tristão e Isolda, depois 
nos poemas e nas canções de amor dos trovadores. Era conhecido como 'amor cortês' 
e tinha por modelo o intrépido cavaleiro que honrava uma bela dama e fazia dela a 
sua inspiração, o símbolo de toda a beleza e perfeição, o ideal que o incentivava a 
ser nobre, espiritualizado, refinado e voltado para assuntos 'elevados'. Na nossa 
época introduzimos o amor cortês nos casamentos e nos relacionamentos sexuais, 

mas ainda mantemos a crença medieval de que o amor verdadeiro tem de ser a ado-
ração extática de um homem ou de uma mulher que representa para nós a imagem da 
perfeição” JOHNSON, Robert A. We. p. 15. 
19 Destacaram-se na época as teorias de Johann Jakob Bachofen e Henry Morgan, que 
hoje são completamente desacreditadas como a-históricas e sem embasamento antro-
pológico. A esse respeito, cf.: BAMBERGER, Joan. O mito do matriarcado: por que 
os homens dominavam as sociedades primitivas? 
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ao não cumprir o dogma da fidelidade conjugal, estabelecendo 

relações adúlteras. Também mantiveram outros relacionamentos 

paralelos ao oficial ou evitavam formalizar relacionamentos re-

conhecidos socialmente. Muitos relacionamentos não termina-

vam com a morte do cônjuge, mas com o fim do afeto, em um 

processo de monogamia serial bastante frequente, embora ne-

gado pelo direito e pela religião. 

Embora a monogamia e o dever de fidelidade  fossem 

obrigatórios tanto para homens quanto para mulheres, a rigidez 

das regras valia mais para mulheres, pois eventuais “desvios” e 

até constituição de famílias paralelas eram socialmente aceitos 

quando realizados por homens. 

Pessoas pobres não costumavam se casar oficialmente, 

vivendo em concubinato, que presumia a monogamia. Embora 

fosse um empecilho para os filhos (que não eram reconhecidos 

pelo Estado, não tendo direito a herança ou pensão alimentícia), 

essas eram questões menores, pois envolviam uma discussão so-

bre um patrimônio inexistente. 

Foi necessário muito esforço legislativo e de políticas pú-

blicas estatais para fazer com que relacionamentos monogâmi-

cos fossem oficializados perante o Estado20: incentivos previ-

denciários, facilitação do casamento civil, criminalização do 

adultério, exigência de monogamia, vedação do divórcio foram 

algumas das providências para fazer com que as pessoas passas-

sem a seguir regras morais relativas a casamento que procura-

vam consolidar a família nuclear. 

Porém, essas providências estatais para obrigar ao rela-

cionamento monogâmico reconhecido pelo Estado e pela reli-

gião nunca foram suficientes para apagar outras possibilidades 

de relacionamentos.21 A própria insistência legislativa para 

 
20 BESSE, Susan K. Modernizando a desigualdade. p.77 
21 Gay Talese, em seu livro “A Mulher do próximo”, elenca uma série de formas al-
ternativas de relacionamentos afetivos e sexuais, tais como relacionamentos abertos e 
comunidades específicas para liberação sexual. Os casos apresentados no livro refe-
rem-se não só ao que ele presenciou em meados do século XX, mas também contam 
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regular e impor a monogamia vitalícia indica que esta não era 

uma prática comum. 

Mesmo que se pense em formas alternativas e até margi-

nais de relacionamento, elas sempre existiram, continuam exis-

tindo e geram questões jurídicas a serem resolvidas, tais como 

guarda de filhos, partilha de bens ou benefícios previdenciários. 

Para facilitar a resolução dessas questões, a monogamia precisa 

deixar de ser entendida como a única forma de relacionamento 

tutelada e reconhecida pelo Estado, tirando da invisibilidade as 

relações não-monogâmicas. 

 

 2.2.3  A MONOGAMIA COMO INSTRUMENTO DE DOMI-

NAÇÃO DAS MULHERES 

 

Não se pode esquecer, ainda, que a sociedade ocidental 

contemporânea foi construída tendo por base uma hierarquia en-

tre homens e mulheres. As mulheres eram consideradas inferio-

res, com direitos reduzidos (eram relativamente incapazes) e 

obrigadas a se subordinarem a um homem, fosse ele o pai ou o 

marido. A subordinação feminina foi construída através de regu-

lamentos jurídicos que impunham a monogamia, proibiam o di-

vórcio e estabeleciam penalidades em caso de perda da virgin-

dade. Essa inferioridade jurídica foi justificada tanto por teorias 

científicas de caráter biológico que consideravam mulheres um 

ser débil a ser protegido, quanto por dogmas religiosos, especi-

almente os judaico-cristãos, que negavam a possibilidade de di-

vórcio e declaravam expressamente a obrigatoriedade da subor-

dinação feminina.22 
 

histórias mais antigas que indicam relacionamentos plurais que coexistiram aberta-

mente com o status jurídico do casamento monogâmico. Cf.: TALESE, Gay. A mulher 
do próximo. 
22 Um exemplo é este versículo bíblico muito mencionado ainda hoje na celebração 
de casamentos cristãos: “Sede submissos uns aos outros no temor de Cristo. As mu-
lheres o sejam a seus maridos, como ao Senhor, porque o homem é cabeça da mulher, 
como Cristo é a cabeça da Igreja e o salvador do Corpo. Como a Igreja está sujeita 
a Cristo, estejam as mulheres em tudo sujeitas aos maridos.” BÍBLIA de Jerusalém, 
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A virgindade feminina e a valorização do casamento (que 

constituía monogamia vitalícia) eram fundamentais para a repu-

tação social da mulher. Nesse sentido, mulheres não poderiam 

ter relacionamentos afetivos nem sexuais com outros homens 

além do marido, para não dar margem a questionamentos sobre 

paternidade. O contato com outros homens era dificultado por 

meio de proibição de independência financeira e de trabalho ex-

terno à casa, da obrigação de nunca ser vista em público sozinha 

ou acompanhada por um homem que não fosse seu parente. 

Desta forma, o casamento restringia bastante a vida da mulher, 

transformando-a numa prisão que a impedia de estudar, trabalhar 

e ter outros relacionamentos que a fizessem feliz. 

Para constranger as mulheres a seguirem esse modelo foi 

utilizado também o Direito Penal: no Brasil, antes do Código 

Penal de 1940 era necessário que uma mulher provasse que era 

“honesta” (ou seja, virgem ou vivendo uma relação monogâmica 

oficial) para receber proteção estatal em casos de estupro.23 E 

mesmo com o Código de 1940 não exigindo mais a honestidade, 

a interpretação jurisprudencial continuava e continua avaliando 

a conduta moral das mulheres em casos de estupro,24 acabando 

por tolerar todo tipo de violência não só contra prostitutas, mas 

contra todas as mulheres que não atendem a esses requisitos, em 

um claro processo discriminatório. 

Apesar desse histórico que efetivamente associa casa-

mento das mulheres a subordinação e prisão emocional, sempre 

houve a resistência a esse modelo.25 Ela se manifestou na luta 

 
Efésios 5:21-24, p.2045-2046. 
23 Para uma explicação detalhada de como o direito penal procurou regular a sexuali-
dade feminina, cf.: MELLO, Marília. Da honestidade à igualdade. p.439-484. 
24 Dentre as pesquisas que analisam fundamentos de sentenças condenatórias e abso-
lutórias em casos de estupro, identificando que os padrões de valoração moral das 
mulheres se mantiveram nos moldes pré-1940, destaca-se PIMENTEL, S. SCHRITZ-
MEYER, Ana Lúcia; PANDJIARJIAN, Valéria. Estupro: crime ou cortesia? 
25 Deve-se mencionar que socialistas e anarquistas como Alexandra Kollontai, Emma 
Goldman, Rosa Luxemburgo e Clara Zetkin questionavam valores burgueses como a 
preocupação com propriedade e controle da sexualidade feminina, defendendo a 
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feminista para reconhecer a mulher não mais como subordinada, 

mas igual aos homens em direitos. E também pela reivindicação 

do direito ao divórcio, acabando com a obrigatoriedade jurídica 

da monogamia vitalícia. 

A subordinação feminina foi minorada no Brasil com o 

Estatuto da Mulher Casada, em 1962, e a monogamia vitalícia 

cedeu espaço para a monogamia serial em 1977, com a promul-

gação da Lei do Divórcio (Lei nº6.515), mas foi necessária a 

Constituição da República de 1988, para efetivar de vez a igual-

dade formal entre homens e mulheres. 

 

 2.3  A CONSAGRAÇÃO DA MONOGAMIA SERIAL 

 

Até a entrada em vigor da Lei do Divórcio, a monogamia 

vitalícia era imposta pelo Direito nos mesmos termos do sacra-

mento cristão do casamento religioso: “até que a morte os se-

pare”. Com a permissão jurídica do divórcio a monogamia vita-

lícia foi substituída pela monogamia serial, que hoje é bem aceita 

pela maior parte da sociedade brasileira. 

A monogamia serial é caracterizada por uma série de re-

lacionamentos sexuais e/ou afetivos exclusivos que se sucedem 

ao longo do tempo. Trata-se de uma flexibilização da visão ca-

tólica de casamento monogâmico que é concebido como indis-

sociável por toda a vida. Nas discussões que precederam o ad-

vento da Lei do Divórcio, a monogamia serial foi duramente cri-

ticada por fundamentalistas religiosos que insistiam em querer 

equiparar o casamento civil ao sacramento católico do casa-

mento monogâmico vitalício. Os argumentos contrários à lei do 

divórcio se alternavam em críticas de ordem exclusivamente 

moralistas do tipo “o divórcio será a degeneração moral da 

 
liberação da mulher e sexualidade livre, pretendendo associar a revolução social à 
revolução sexual. Foram rechaçadas por diversos líderes socialistas, mas suas ideias 
são importantes por demonstrar que a subordinação feminina e a monogamia obriga-
tória são limitadores da vida das mulheres que não devem ser tolerados. A esse res-
peito, cf.: NYE, Andrea. Teoria Feminista e as Filosofias do Homem. p.48-94. 
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família” e elucubrações psicanalíticas sem qualquer evidência 

científica do tipo “crianças criadas em famílias monoparentais 

estariam fadadas a sofrer graves danos psicológicos para toda a 

vida”. 

O tempo provou que a monogamia serial foi rapidamente 

assimilada pela maior parte da população que a adotou como re-

gra social sem maiores traumas. No início do século XXI, o pa-

drão da monogamia serial, não obstante ser a regra socialmente 

aceita e juridicamente regulada, já vem dando sinais de seu es-

gotamento.26 

 

 3  A DIVERSIDADE DOS RELACIONAMENTOS NÃO 

MONOGÂMICOS 

 

Os modelos de relacionamento monogâmicos se resu-

mem a dois tipos: a monogamia vitalícia (até que a morte os se-

pare) e a monogamia serial (até que o divórcio os separe). A po-

ligamia, porém, é infinitamente mais complexa e sua sistemati-

zação em modelos jurídicos rígidos é praticamente impossível, 

dada a sua enorme diversidade. 

Embora a imagem tradicional da poligamia divulgada 

pela mídia seja associada a um homem casado com várias mu-

lheres, esse é um equívoco conceitual. Poligamia refere-se a re-

lacionamentos que envolvam mais de duas pessoas. 

O relacionamento de um homem com mais de uma mu-

lher é denominado poliginia, enquanto o relacionamento de uma 

 
26 Nos EUA estima-se atualmente que cerca de 20 a 40% dos homens e de 20 a 25% 
das mulheres já tiveram um relacionamento extraconjugal ao longo de suas vidas e 

que cerca de 2 a 4% dos homens e mulheres casados possivelmente tiveram relações 
extraconjugais no último ano. Cf. WHISMAN, M. A., & SNYDER, D. K. (2007). 
Sexual infidelity in a national survey of American women. p.147. No Brasil, segundo 
pesquisa realizada pela antropóloga Miriam Goldenberg: “ao serem questionados se 
já foram infiéis, 60% dos homens e 47% das mulheres afirmaram que sim. Quando 
responderam se já foram traídos, 41% das mulheres e 32% dos homens disseram que 
sim.” GOLDENBERG, Miriam. Infiel. p.130. 
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mulher com mais de um homem é denominado poliandria.27 

As relações entre um homem e várias mulheres devem 

ser preferencialmente referidas como políginas, e não como po-

lígamas, para evitar a confusão recorrente no senso comum de 

que poligamia é necessariamente uma relação não monogâmica 

de um homem com várias mulheres. Esta deturpação de sentido 

cria em muitas mulheres uma restrição psicológica à poligamia, 

por assimilá-la única e exclusivamente à poliginia.   

Em uma sociedade com valores machistas, uma mulher 

ter um relacionamento com vários homens simultaneamente é 

uma completa inversão da hierarquia tradicional, já que  a poli-

andria acaba sendo duplamente discriminada socialmente: tanto 

pelo machismo, quanto pela monogamia socialmente imposta. 

As possibilidades de relacionamento polígamos são mui-

tas,  passando por trios,28 quartetos ou mais de cinco pessoas. 

Além disso, podem ser formadas relações só por homens, só por 

mulheres, ou por homens e mulheres. 

É importante frisar que a poligamia sexual nem sempre 

está vinculada à poligamia social. É perfeitamente possível que 

uma pessoa tenha relacionamentos sexuais com várias pessoas 

diferentes, mas viva em monogamia social com apenas um côn-

juge. A poligamia social refere-se tão somente ao modo como as 

pessoas apresentam seus relacionamentos perante a sociedade, 

seja por meio do casamento ou de uma união estável. 

Nos limites deste tópico, nosso foco será na poligamia 

sexual, isto é, na existência de uma pluralidade de relacionamen-

tos sexuais simultâneos ou paralelos ao longo de determinado 

período de tempo,  independentemente de se apresentarem soci-

almente como monógamas ou polígamas. Assim, quando nos 

 
27 Vale notar que não há termos específicos para designar os relacionamentos homos-
sexuais entre três ou mais homens ou entre três ou mais mulheres, já que os vocábulos 
“poliginia” e “poliandria” foram criados sob uma lógica de relacionamentos cujo foco 
estava no sexo reprodutivo. 
28 Uma detalhada revisão dos relacionamentos em trios ao longo da história pode ser 
lida em: FOSTER, Barbara; FOSTER, Michael; HADADY, Letha. Amor a três. 
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referirmos à poligamia, sem qualquer adjetivação, estaremos tra-

tando da poligamia sexual.  Nos casos em que pretendermos nos 

referir especificamente à poligamia social, sempre o faremos de 

forma expressa. 

Os relacionamentos sexualmente polígamos podem ser 

divididos em poligamia consensual e não consensual. Também 

podem ser divididos em poligamia casual e poligamia estável. 

Vejamos alguns tipos de relacionamento observáveis na prática 

em cada um destes modelos. 

 

 3.1  POLIGAMIA CASUAL NÃO CONSENSUAL 

 

Nas sociedades em que a monogamia é o padrão social-

mente aceito e juridicamente imposto, o adultério constitui uma 

válvula de escape para o desejo por diversidade sexual. 

A ausência de consentimento de um dos cônjuges para os 

relacionamentos com terceiros torna o adultério um tipo de po-

ligamia assimétrica, em que um dos cônjuges usufrui da liber-

dade de se relacionar com outras pessoas, enquanto o outro man-

tém seu contrato monogâmico com a crença de que o faz com 

reciprocidade. Por conta deste descumprimento unilateral do 

contrato de casamento (ou de união estável), o adultério é, em 

regra, praticado em segredo.29 

O adultério masculino normalmente é bastante tolerado 

em sociedades machistas, especialmente quando praticado em 

relacionamentos sexuais recreativos. Os adultérios eventuais de 

homens casados com prostitutas ou em viagens de negócios ten-

dem a ser socialmente aceitos como meras “escapadas”. Por ou-

tro lado,  o adultério feminino, nas mesmas circunstâncias de 

sexo eventual e recreativo, é duramente criticado socialmente, 

até mesmo com maior ênfase do que se houvesse algum tipo de 

 
29 O adultério foi crime no Brasil até 2005, quando a Lei 11.106 revogou expressa-
mente o art.240 do Código Penal que previa penas de detenção de quinze dias a seis 
meses para quem o praticasse.   
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envolvimento afetivo. 

Historicamente o adultério feminino sempre foi conside-

rado mais grave que o masculino, por conta do risco de um filho 

gerado fora do casamento. O foco das críticas ao adultério femi-

nino não estava na satisfação afetiva e sexual da mulher, mas 

sim no risco de um núcleo familiar considerado legítimo pelo 

Estado estar sustentando o filho de uma pessoa que não pertence 

a esse núcleo. 

Com a democratização do acesso a exames de paterni-

dade bastante precisos e a maior confiabilidade dos métodos an-

ticoncepcionais, não há razões lógicas para se criticar o adultério 

feminino com maior rigor que o masculino, mas a sociedade ma-

chista procura se justificar por outros meios. 

É bastante recorrente o uso da falácia naturalista, já co-

mentada em tópico anterior,  de que o homem estaria propenso 

ao sexo eventual com múltiplas parceiras já que biologicamente 

está programado para espalhar seus espermatozóides entre as fê-

meas da espécie.30 Hipocritamente, não se vê argumentos natu-

ralistas buscando justificar o adultério eventual feminino ao ar-

gumento de que as fêmeas estariam biologicamente programa-

das para submeter vários homens à “competição espermática” de 

forma a selecionar o espermatozóide mais apto para fecundá-la. 

Por conta deste machismo, as mulheres que praticam o 

adultério eventual são rotuladas de “vadias”, “vagabundas” e 

“putas” enquanto os homens que praticam adultério em idênticas 

situações acabam sendo rotulados de “pegadores”, “garanhões” 

ou, na pior das hipóteses, “safados”. 

 
30 “Outro dado interessante é o diferente posicionamento de homens e mulheres no 
que diz respeito à traição. Os homens se justificam por terem uma natureza, uma es-

sência propensa à infidelidade. Já as mulheres responsabilizam seus maridos ou na-
morados pelo fato de elas serem infiéis. Homens dizem trair por atração física, von-
tade, tesão, oportunidade, galinhagem, testicocefalia, natureza masculina, instinto. 
Já nas respostas femininas encontrei insatisfação com o parceiro, falta de amor, para 
levantar a auto-estima, vingança, além de um número significativo de mulheres que 
traem porque não se sentem mais desejadas pelos parceiros”. GOLDENBERG, Mi-
riam. Infiel. p.345 
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Em rigor, a reprovação social de ambos deveria ser a 

mesma: pelo descumprimento de um contrato. A diferença entre 

a reprovação social do adultério masculino e do adultério femi-

nino é um retrato fiel do machismo de uma sociedade. 

 

 3.2  POLIGAMIA ESTÁVEL NÃO CONSENSUAL 

 

O adultério não se resume a relacionamentos sexuais ca-

suais, mas pode também levar a uma relação estável com outra 

pessoa, inclusive gerando descendentes. 

Enquanto o casamento era concebido como um contrato 

vitalício irrevogável, não restava alternativas sociais legítimas a 

quem vivia em casamentos desgastados. As mulheres casadas, 

por conta do maior controle social implantado pelo machismo, 

poucas vezes tinham oportunidades reais de constituirem novos 

relacionamentos e, quando estes surgiam, se davam, em regra, 

por meio de encontros esporádicos. 

Os homens casados, por outro lado, sempre tiveram 

maior liberdade para saírem sozinhos e frequentarem lugares 

sem a companhia das respectivas esposas, o que lhes garantia 

uma maior facilidade para construírem novos relacionamentos 

paralelos a seu casamento monogâmico. 

Esse foi o modelo do adultério masculino que, apesar de 

invisibilizado, foi bastante praticado ao longo da história. Seu 

resultado foi, muitas vezes, a existência de duas famílias - uma 

oficial e outra paralela - uma com filhos considerados “legíti-

mos” e outra com filhos rotulados de “ilegítimos”. 

A invisibilidade da família paralela gerava uma série de 

desvantagens para seus membros, como a reprovação social e 

exclusão da mulher e filhos da sociedade local. Como se tratava 

de relacionamento extra-oficial, a cultura tradicional monogâ-

mica não previa a obrigação do homem de sustentar esta família, 

ao mesmo tempo em que a perseguia por estar “destruindo” um 

casamento legítimo. Havia também dificuldades materiais 
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advindas do sustento da família apenas pela mulher. Nesse sen-

tido, o bem-estar da segunda família ficava comprometido, pois 

historicamente, mulheres sempre sofreram discriminações no 

mercado de trabalho e recebiam salários menores que os dos ho-

mens. 

Com o advento da Lei do Divórcio e a paulatina redução 

das desigualdades entre homens e mulheres na sociedade brasi-

leira, este modelo de adultério tornou-se mais escasso. A legis-

lação brasileira, por outro lado, igualou todos os filhos, nascidos 

ou não dentro de um relacionamento monogâmico reconhecido 

pelo Estado e, atualmente, em caso de morte, a pensão também 

é dividida entre as famílias. 

 

 3.3  POLIGAMIA CASUAL CONSENSUAL 

 

Não obstante a pressão social existente para impor o mo-

delo de relacionamento monogâmico a todos os casais, muitos 

acabam optando por relacionamentos abertos em que o sexo re-

creativo com terceiros é aceito por comum acordo entre os côn-

juges. 

Este acordo entre os cônjuges que abdicam do direito à 

fidelidade recíproca estabelecido no Código Civil (art.1566, I) é 

um contrato informal (escrito ou verbal) entre as partes que nor-

malmente não é tornado público em virtude do conteúdo íntimo 

de seu objeto.31 

Muitos são bastante simples e se resumem a cláusulas 

como “não pergunte, não conte”, “não traga em casa”, “não se 

apaixone” ou a “regra dos 100 quilômetros”, que permite o sexo 

com terceiros, desde que os cônjuges se encontrem a mais de 

100 quilômetros de distância um do outro. Outros acordos sus-

pendem a cláusula de fidelidade recíproca por períodos 

 
31 Esta ideia de contrato é bastante presente, mesmo nos textos não jurídicos sobre o 
tema. Tome-se, por exemplo: O'NEILL, Nena; O'NEILL, George. Casamento aberto. 
p.47-68. 
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determinados de tempo tais como “carnaval”, “férias”, “via-

gens”, ou simplesmente por uma única noite. 

Outro padrão recorrente de relacionamento aberto são os 

de casais que praticam sexo a três (ménage), a quatro (swing) ou 

grupal. 

Casais praticantes de ménage, por exemplo, muitas vezes 

estabelecem regras de que só se relacionam com terceiros do 

mesmo sexo do cônjuge bissexual. Podem também ocorrer acor-

dos do tipo “a mulher está autorizada a ter uma namorada, mas 

não um namorado” ou “o homem não deverá ter namoradas e 

será voyeur das relações da mulher com o namorado dela”. Ou-

tros casais contratam profissionais do sexo para ménages em 

noites comemorativas. 

Por conta do machismo, os ménages masculinos com-

postos por 2 homens e 1 mulher provavelmente são menos co-

muns que os ménages femininos compostos por 2 mulheres e 1 

homem. Casais em que uma das partes é voyeur, muitas vezes, 

estabelecem a regra de que a pessoa  apenas assistirá a outra re-

lacionando-se sexualmente com uma terceira pessoa.32 

Também são bastante comuns os casais adeptos do 

swing, que é a relação sexual a quatro, geralmente praticada por 

dois casais heterossexuais com uniões estáveis. Nesse sentido, 

casais swingers podem ser definidos pelo fato de se manterem 

em exclusividade afetiva (posto que mantém um vínculo afetivo 

marcado pelo casamento) enquanto adotam práticas sexuais po-

lígamas.33 

 
32 Em casais adeptos do BDSM estas regras podem definir ainda papéis de submis-
são/dominação nos quais o marido submisso aceita ser humilhado pela esposa domi-
nadora enquanto ela mantém relações sexuais com outro homem. Também pode ocor-

rer da esposa submissa concordar em ter relações sexuais com alguém escolhido pelo 
marido dominador. Ou, ainda, o cônjuge dominador assistir a um terceiro dominando 
o cônjuge submisso. É bom frisar, porém, que o BDSM não deve ser confundido com 
qualquer tipo de violência doméstica, pois no BDSM há expresso consentimento de 
todas as partes envolvidas, que sentem prazer em situações de submissão, de humi-
lhação ou mesmo de dor física. 
33 WEID, Olivia von der. Swing, o adultério consentido. pp. 789-810. 
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Esses encontros sexuais podem ocorrer por meio de con-

tatos em sites especializados da Internet e/ou em boates swin-

gers. Em várias cidades brasileiras há casas noturnas que reali-

zam “baladas liberais”, cujo público-alvo é formado predomi-

nantemente por casais swingers, mulheres bissexuais e homens 

heterossexuais. Nestas festas os casais podem se conhecer em 

um espaço muito semelhante a qualquer boate destinada a pes-

soas monogâmicas e, caso queiram, podem se relacionar sexual-

mente em áreas íntimas destinadas ao sexo coletivo.34 

As regras estabelecidas entre os casais swingers variam 

muito. Alguns estabelecem que podem relacionar-se sexual-

mente entre si na frente de outros casais, mas sem qualquer con-

tato físico entre eles. Outros concordam com todo tipo de con-

tato físico, restringindo apenas a penetração. E há aqueles que 

permitem todo tipo de relacionamento sexual, desde que prati-

cados entre os quatro consensualmente em um mesmo ambi-

ente.35 

As regras dos relacionamentos abertos são tão variadas 

quanto o número de casais que são seus adeptos. Seria impossí-

vel fazer um rol exaustivo dos vários modelos destes contratos 

nupciais informais. Os exemplos aqui trazidos servem principal-

mente para ilustrar a violência que é impor a casais com uma 

pluralidade tão grande de modelos de relacionamento a se en-

quadrarem no único padrão juridicamente aceito hoje em dia que 

é o casamento monogâmico serial. 

 
34 É importante frisar que, tanto nas boates swingers, quanto em qualquer outro tipo 
de relacionamento, todos os envolvidos têm o direito de escolher com quem vão se 
relacionar e de interromper a relação a qualquer momento. A decisão de se relacionar 
com terceiros é sempre da pessoa que está sendo abordada e ela tem o direito de re-

cusa. Pode ser que ela esteja limitada pelas regras do casal ou pode acontecer que ela 
simplesmente não tenha interesse na pessoa que a está abordando ou na prática sexual 
proposta. Negar-se a ter uma prática sexual que não lhe interessa é direito de qualquer 
pessoa, não importa o estado civil, o tipo de relacionamento, se há ou não autorização 
do cônjuge, ou qualquer outro motivo. 
35 Um detalhado relato da cultura swinger nos EUA pode ser lido em: GOULD, Terry. 
The Lifestyle. 
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 3.4  POLIGAMIA ESTÁVEL CONSENSUAL 

 

Poliamor é, na definição de Benson, “a prática ou teoria 

de ter relacionamentos íntimos com envolvimento emocional 

com mais de uma pessoa ao mesmo tempo, sendo o sexo uma 

expressão facultativa dos sentimentos de carinho, mantendo 

abertamente e honestamente seus parceiros primários informa-

dos sobre a existência de outros envolvimentos íntimos”.36 

Os relacionamentos monogâmicos são construídos em 

torno do sentimento de ciúme e o poliamor procura substituí-lo 

pelo sentimento de “compersão”, que é justamente o seu oposto. 

A compersão é definida como o sentimento de alegria e satisfa-

ção experimentado quando o parceiro amoroso tem um relacio-

namento amoroso ou sexual com outra pessoa.37   

Ao contrário dos relacionamentos abertos, cujo foco está 

no sexo recreativo e casual, o poliamor tem como foco o envol-

vimento emocional e estável entre seus adeptos. O sexo para os 

poliamoristas é visto como uma consequência natural do envol-

vimento emocional entre eles e não como um fim em si mesmo. 

Nada impede, evidentemente, que dois casais que se co-

nheceram praticando swing desenvolvam laços afetivos e cons-

truam uma relação poliamorista entre eles, mas esta seria uma 

hipótese excepcional. No poliamor, ao contrário, o envolvi-

mento emocional é a regra e o sexo é apenas mais um elemento 

do relacionamento. 

A diversidade de contratos estabelecidos pelos poliamo-

ristas também é muito grande. Alguns estabelecem a regra da 

“polifidelidade”, vedando o envolvimento sexual ou afetivo de 

qualquer membro do grupo com pessoas que não pertençam a 

 
36 BENSON, Peter J. The polyamory handbook. p. 334. Ainda segundo Benson, o 
termo foi criado por Morning Glory Zell e apareceu publicado pela primeira vez em 
um artigo publicado no periódico The Green Egg em 1990. 
37 BENSON, Peter J. The polyamory handbook. p. 325 e 171. No mesmo sentido: 
ANAPOL, Deborah. Polyamory in the twenty-first century. p. 121. 
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ele. Outros adotam um poliamor mesclado com um relaciona-

mento aberto, onde qualquer membro do grupo está livre para 

manter relações sexuais e/ou afetivas com pessoas de fora. 

Os trios são a forma mais comum de poliamor, até por 

conta da sua menor complexidade. São comuns especialmente 

entre os bissexuais, mas também há muitos trios em que todos 

os membros são heterossexuais ou homossexuais. Nos relacio-

namentos poliamoristas não há necessariamente um envolvi-

mento entre todos os membros do grupo. Há trios, por exemplo, 

formados por uma mulher e dois homens, sem que haja envolvi-

mento sexual entre os homens. E há quartetos em que as relações 

são exclusivamente heterossexuais. Relacionamentos estáveis 

entre mais de quatro pessoas são mais raros, por sua própria 

complexidade. 

 

 4  CONCLUSÕES 

 

As possibilidades de relacionamentos são praticamente 

infinitas e cabe ao Direito permitir que cada pessoa crie seus 

contratos personalizados de uniões estáveis de acordo com suas 

opções de vida. 

Não cabe ao Estado definir identidade de gênero, orien-

tação sexual, número de participantes da relação, nem prescrever 

dever de fidelidade. Essas são questões a serem decididas apenas 

pelos participantes de acordo com suas vontades. 

A igualdade nos relacionamentos exige também uma mu-

dança de postura: não se trata mais de discutir a exclusividade 

afetivo-sexual, como nos relacionamentos monogâmicos tradi-

cionais, mas de reconhecer, social e juridicamente, uma relação 

de confiança entre as pessoas participantes do relacionamento. 

Exclusividade sexual e confiança não são requisitos con-

juntos e obrigatórios para se reconhecer um relacionamento. As-

sociar essas duas categorias como obrigatórias é manter a lógica 

já ultrapassada de legitimar uma família pelo casamento 
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monogâmico, pois era essa instituição que, baseada na confiança 

criada pelo vínculo jurídico, garantia o controle social da sexua-

lidade do casal para a transferência do patrimônio aos filhos le-

gítimos. 

Como procuramos demonstrar, a pluralidade de possibi-

lidades de relacionamentos indica a insuficiência do modelo 

atual de regulação de relacionamentos. A ênfase na questão re-

produtiva e a legitimação apenas na família nuclear monogâmica 

não encontram respaldo em práticas sociais e dificultam o coti-

diano de seus participantes. 

Cabe aos juristas aplicarem o direito para reconhecer e 

resolver os conflitos advindos da relação de confiança, indepen-

dente das práticas afetivas e sexuais das pessoas que estão se 

relacionando. Apenas assim respeitarão a pluralidade de relaci-

onamentos que já existem e que não devem mais ficar encober-

tos por uma ficção anacrônica de relacionamentos exclusiva-

mente monogâmicos. 
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