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RESUMO 

 

Os assuntos sobre sexualidade abordados no Bacharelado em Estudos de 
Gênero e Diversidade sempre despertaram o meu interesse e explorar a área 
da sexualidade nessa pesquisa foi um interesse que foi surgindo no decorrer 
dos aprendizados obtidos em sala de aula. Investigar na vertente da 
sexualidade o Swing e o Poliamor possibilita compreender as diferentes 
dimensões das conjugalidades contemporâneas e, no campo dos Estudos de 
Gênero e Feministas, indagar sobre o papel sexual da mulher nessas práticas 
afetivo-sexuais. O universo do Swing e do Poliamor é rico em informações. É 
relevante o seu estudo por estar associado a um desvio de uma regra 
hegemônica prevista para os casais heterossexuais, a saber, a monogamia. 
Com o foco da pesquisa no papel exercido pela mulher nessas relações 
contribuo para os Estudos de Gênero e Feministas com reflexões sobre os 
espaços da mulher na sociedade e a possível quebra de normas conjugais 
previstas para a mulher uma vez que, nessas práticas do Swing e do Poliamor, 
as mulheres não têm um papel controlado pelos homens e exercem plena 
liberdade na tomada de decisões ao praticarem o Swing e o Poliamor. 
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ABSTRACT 

 

The subjects on sexuality addressed in the Bachelor of Gender and Diversity 
Studies have always aroused my interest and exploring the area of sexuality in 
this research was an interest that came up during the lessons learned in the 
classroom. Investigating the sexuality aspect of Swing and Polyamory makes it 
possible to understand the different dimensions of contemporary conjugalities 
and, in the field of Gender Studies and Feminists, to inquire about the sexual 
role of women in these affective-sexual practices. The Swing and Polyamor 
universe is rich in information. His study is relevant because it is associated with 
a deviation from a hegemonic rule predicted for heterosexual couples, namely, 
monogamy. With the focus of research on the role played by women in these 
relationships, I contribute to the Gender and Feminist Studies with reflections on 
women's spaces in society and the possible breakdown of marital norms 
predicted for women since, in these practices of Swing and Polyamory, women 
do not have a man-controlled role and exercise full freedom in making decisions 
when practicing Swing and Polyamory. 
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INTRODUÇÃO                                

                                                

Está monografia, intitulada “Pode tudo mas não é obrigada a nada”: 

Swing e Poliamor e o Papel da Mulher Soteropolitana nos Novos Arranjos 

Afetivos-Sexuais, realizada como requisito para a conclusão do curso de 

Bacharelado em Estudos de Gênero e Diversidade da Universidade Federal da 

Bahia, tem como objetivo investigar se a mulher soteropolitana que pratica o 

Swing e o Poliamor tem poder de decisão em relação a essas práticas afetivo-

sexuais. Influenciada pelos assuntos sobre sexualidades abordados em sala de 

aula durante o curso, o intuito da pesquisa é defender a ideia de que, embora 

casadas, ao praticar o Swing e o Poliamor pactuada com seu companheiro, a 

mulher heterossexual pesquisada não apresenta desvantagem de gênero em 

relação aos seus companheiros e que essas mulheres são empoderadas. 

A sexualidade é um tema cercado de tabus e preconceitos e diariamente 

multiplicam novos fatos, comportamentos e práticas nessa dimensão da vida 

social e em torno dessas “novidades” mais debates e divergências se criam. 

Como leitora e interessada por essa temática procuro acompanhar as 

publicações e notícias relacionados à sexualidade e é perceptível que a 

multiplicação de assuntos envolvendo a sexualidade como Goys, 

transexualidade, transgêneros e outros passam a ser objeto de novas 

investigações no campo dos Estudos de Gênero e Sexualidades e outros 

campos de interesse do comportamento humano. Uma dessas novidades é a 

prática sexual conjunta realizada entre casais e não de forma individual, tidas 

pela sociedade como exótica e incomum, mas que sempre existiu, chamada de 

Swing.  

O Swing é a troca sexual de parceiros entre casais. Já o Poliamor é a 

múltipla relação afetiva composta geralmente por trio ou mais parceiros e que 

alguns preferem chamar de “relações livres” quando a quantidade de pessoas 

envolvida ultrapassa 03 ou 04 pessoas. Essas práticas do Swing, do Poliamor 

e das relações livres tem sido pauta dos grandes meios de comunicação e 

ativismos políticos feministas e queer no Brasil, apesar de ainda pouco 

discutidas cientificamente. Assuntos como esses são debatidos de maneira 

informal e foram alvo recentes de alguns estudos e pesquisas para melhor 
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entender o comportamento sexual das pessoas. Como exemplos temos os os 

estudos de profissionais como da antropóloga Olívia Von Der Weid que já tem 

publicações com os títulos: “O masculino e o feminino na prática do swing” 

(2009), “Gênero, corpo e sexualidade: um estudo antropológico sobre a troca 

de casais” (2008), “Swing: o adultério consentido” (2010), “Perdoa-me por te 

trair: um estudo antropológico sobre a infidelidade feminina” (2004). Estudos 

recentes sobre a troca de casais também tem emergido como é o caso daquele 

realizado pela jornalista mineira Maria Silvério, que publicou o livro “Swing, Eu, 

Tu Eles” (2014).  

Silvério (2014) além de jornalista é antropóloga e estuda temas 

relacionados à sexualidade, gênero e relações íntimas não-monogâmicas, 

como o swing, casamento aberto e o poliamor. No livro Swing, Eu, Tu....Eles, a 

autora faz uma reflexão acerca de valores, comportamentos e modelos 

conjugais, sexuais e de gênero resultante de dois anos e meio de pesquisa, 

trabalho de campo realizado em clubes de swing em Portugal e entrevistas 

com casais adeptos da prática para mostrar diferentes reflexões e fenômenos 

socioculturais que influenciam diretamente a nossa maneira de lidar com 

aspectos da vida afetivo-sexual. Além dessas duas autoras percebi a existência 

de teses de doutorado, dissertações, artigos de profissionais da área de 

psicologia, antropologia e sociologia que serviram de referência importante 

para curso da presente pesquisa. 

Sempre pensei que a sexualidade deveria ser algo a ser pensado de 

forma mais simples embora há um emaranhado de fatores como sociais, 

econômicos, cultural, psicológico que envolve esse assunto que precisa ser 

visto de forma ampla e cuidadosa e até necessária, porém sem necessidade de 

opressão social sobre aqueles que são rotulados como desviantes ou 

transgressores devendo ser vistos apenas como pessoas livres para levar a 

vida sexual que desejam. As práticas sexuais já eram questionadas há algum 

tempo por intelectuais como Sigmund Freud (1930), que considerava uma 

injustiça a imposição social de um tipo único de vida sexual para todos e 

defendia a liberdade na escolha de seus projetos afetivo-sexuais. Segundo o 

autor “é quase impossível conciliar as exigências do instinto sexual com os da 

civilização” (citado em A dinâmica do Diabo, 2007, p. 267). Freud diz que 

embora sejamos feitos de carne, temos que viver como se fossemos de ferro e 
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para ele o homem enérgico e bem sucedido é o que consegue transformar em 

realidade as fantasias do desejo. Atualmente as práticas sexuais, também 

chamadas de “arranjos sexuais”, têm nomes, significados e regras. Homens e 

mulheres pactuam e acordam a compartilhar e viver as novas experiências 

conjugais em dupla (casal) ou em trio ou quarteto (poliamor ou relações livres), 

justamente para transformar suas fantasias em realidade ou ao menos realizar 

seus desejos mais simples. 

Considerada como subversiva a prática do swing e do poliamor levam os 

casais a esconder socialmente suas relações de troca sexual, e estes recorrem 

ao anonimato e muitos praticantes procuram exercer suas práticas em cidades 

diferentes daquelas onde residem para evitar o encontro indesejado com 

conhecidos ou serem descobertos, preferindo interagir com pessoas 

“estranhas”, porém com referências de que fazem parte da mesma “rede” 

confiável de relacionamento para casais “liberais” e comprometidos em 

preservar as suas identidades através de indicação dos pares, sites de 

relacionamento swing, radar e aplicativos de localização de pessoas 

participantes do metier liberal através de cadastro em site especializado com 

garantia de segurança da privacidade dos participantes, tudo ainda pelo reflexo 

da opressão por agir contrariando as normas heteronormativas. Para deixar 

registrado entende-se por Casais Liberais os parceiros que estão dispostos a 

se relacionar sexualmente com outros casais sem considerar que seja uma 

traição ou infidelidade. Há alguns casos em que os parceiros permitem se 

relacionar sexualmente com outras pessoas sem a presença de seu 

marido/esposa, considerado “relacionamento aberto”, no qual ambos estão 

“livres” para viver a sexualidade independente da presença do outro.  

Embora rotuladas como liberais, atualmente as práticas tidas como 

desviantes como é o caso do Swing e do Poliamor estabelecem regras, talvez 

como uma forma de blindar a repressão social, já que os praticantes são 

desencorajados a assumir a liberdade de exercício afetivo-sexual devido às 

concepções distorcidas que a sociedade cultiva sobre os assuntos 

relacionados ao sexo liberal mas ao mesmo tempo, como uma forma de 

padronizar um comportamento e atitude para os adeptos que usufruem da 

diversidade e da sexualidade livre na relação conjugal, principalmente no swing 

para manter um ambiente harmônico. Por mais que pareça contraditório, as 
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regras funcionam como “boas maneiras”, não para ser rotulado como 

promíscuo mas também não ter fama de “surubão” e ser algo que as pessoas 

se sintam confortáveis e a vontade. Essas práticas com seus paradigmas e 

peculiaridades são alvos de estudos e as análises diversificadas pois,  cada 

interessado sobre o assunto irá explorar as questões quanto as suas regras, 

rituais e especificidades de acordo com o campo de interesse e a ótica de 

atuação de cada pesquisador. 

No caso da presente pesquisa, influenciada pela perspectiva de gênero e 

o aprendizado sobre sexualidades em sala de aula, utilizando “as lentes de 

gênero”, expressão da professora, cordelista e feminista Salete Maria da Silva, 

o olhar recai sobre o papel da mulher nessas práticas. Com as vistas feministas 

buscarei ao longo desse trabalho averiguar se ambos os parceiros desfrutam 

dos mesmos prazeres e decisões e se a experiência dos casais na prática do 

Swing e do Polaimor possibilita perceber uma dissolução das fronteiras entre a 

hegemonia masculina e a feminina na tomada de decisões no que tange o 

prazer sexual, se há uma igualdade de gênero nesse campo e se o mesmo 

desfaz os pólos dicotômicos dos papéis tradicionais de homem e mulher. 

Apesar dessa diversidade (hetero)sexual ser algo consentido entre o 

homem e a mulher e por mais que os adeptos do “mundo liberal” digam viver 

um casamento “menos repressor” e “mais prazeroso” diante da possibilidade 

de poder realizar as fantasias e desejos a dois sem precisar trair seu parceiro 

se faz necessário certificar: (1) As mulheres são agentes na prática dessas 

relações ou apenas objeto de troca? (2) As mulheres têm liberdade para 

assumir e realizar seus desejos? (3) Essas práticas são libertárias ou 

repressoras para as mulheres? Essas e outras questões serão 

problematizadas e respondidas nessa monografia que conta com a 

colaboração de três casais entrevistados e um casal informante (uma fonte 

pessoal que contribuiu para a existência da presente pesquisa) e há questões 

direcionadas apenas as mulheres (dos casais entrevistados), sendo essas 

entrevistadas realizadas separadamente (somente com a mulher) para analisar 

os questionamentos apresentados e valorizar a voz feminina na pesquisa, sem 

os possíveis constrangimentos que estas sentiriam ao responderem o 

questionário na presença dos companheiros. 
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Essa monografia  está dividida em três capítulos. No primeiro falo das 

Teorias feministas sobre a liberdade sexual e teço os aspectos metodológicos 

da pesquisa. No segundo abordo a emergência do swing no Brasil. No terceiro 

problematizo o protagonismo e a submissão feminina no Swing com as 

análises dos dados coletados para a pesquisa. Nesse sentido a linha 

argumentativa da monografia busca destacar, inicialmente, a importância do 

movimento feminista para a conquista da liberdade sexual da mulher ao longo 

da história e como o conceito de gênero foi fundamental como categoria para 

analisar as desigualdades existentes entre homens e mulheres. Depois, ao 

apresentar a origem do Swing aproveito para densificar teoricamente os termos 

utilizados no campo desses novos arranjos sexuais, seus códigos, hábitos, 

regras e particularidades, além de, nesse ponto, apresentar o perfil dos 

praticantes. Por fim, ao apresentar os dados da pesquisa afirmo o 

protagonismo da mulher no swing, no qual, embora casadas, ao praticar o 

Swing ou viver um Poliamor, a mulher não está em desvantagem sexual, 

defendendo que no Swing e no Poliamor há equidade de gênero e que essas 

práticas contribuem para a desconstrução dos pólos biologizantes no qual 

ambos, homens e mulheres, desfrutam dos mesmos prazeres.
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Capítulo I: OS MOVIMENTOS DE LIBERAÇÃO SEXUAL DAS MULHERES 

 

Neste capítulo abordarei a liberação sexual das mulheres e como foi 

progressiva cada etapa dessa liberação desde a contracepção e a pílula, a 

nudez em público, a forma de se vestir até as formas alternativas de 

sexualidade, desconstruindo o ato sexual como propósito apenas reprodutivo e 

sim como a descoberta e a possibilidade de sentir prazer através do sexo. A 

mulher redescobre seu corpo, seu prazer e começa a explorar seus desejos 

pelo sexo com menos repressão, já que sempre foi imposto na sociedade que 

a mulher deveria ser mais casta e em relação ao sexo deveria seguir regras 

diferentes daquelas seguidas pelo homem. 

Também será abordada a trajetória e como foi possível essa liberdade 

sexual para as mulheres através do Feminismo e como a junção desse 

pensamento feminista impulsionou a criação do Movimento de Mulheres e o 

Movimento Feminista que foi de grande relevância para que a mulher hoje 

ocupe os espaços considerados anteriormente na sociedade como 

inadequados e passam a ser percebidas como pessoas, cidadãs e não apenas 

como reprodutoras. A mulher hoje goza de autonomia e decisão sobre seu 

corpo, seu prazer, suas vontades e, na metodologia, através da pesquisa de 

campo e entrevistas, também gozam dessa autonomia e decisão sobre as 

novas práticas afetivo-sexuais, sendo possível reafirmar a mulher como 

protagonista do prazer nesses novos arranjos. 

 

1.1 O MOVIMENTO DE MULHERES 

O Movimento Feminista foi relevante para a transformação social, 

psicológica e profissional da vida da mulher com todo seu legado de luta e 

manifestações para a transformação da submissa, do lar e inferiorizada pela 

herança do patriarcado para uma mulher consciente da discriminação existente 

contra o sexo feminino, capaz e provida de direitos como cidadã, para uma 

mulher visibilizada e mobilizada a combater o machismo eminente na 

sociedade, que ainda se faz presente nos dias atuais com diversas formas de 

preconceito e inferiorização nos variados segmentos da vida pessoal, 

profissional, intelectual da mulher. “Uma vez que a opressão da mulher é a 
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forma primordial e mais global de dominação, o movimento feminista trazia em 

si todo o potencial revolucionário das outras lutas” (GARAUDY, 1982 apud, 

SANTOS, 2013, p. 04).  

Para Sueli Carneiro (2003) o movimento de mulheres do Brasil é um dos 

mais respeitados do mundo e um dos movimentos com melhor performance 

dentre os movimentos sociais do país. Carneiro destaca a importância desse 

movimento em virtude dos encaminhamentos da Constituição de 1988 que 

contemplou cerca de 80% das suas propostas fazendo com que o status 

jurídico das mulheres no Brasil mudasse. No campo da sexualidade, ela 

destaca que a luta das mulheres para terem autonomia sobre os seus próprios 

corpos, pelo exercício prazeroso da sexualidade, para poderem decidir sobre 

quando ter ou não filhos, resultou na conquista de novos direitos para toda a 

humanidade: os direitos sexuais e reprodutivos.  

Inspirações como Olympe de Gouges, Mary Wollstonecraft, Flora Tristan, 

Alexandra Kollontai, Simone de Beauvoir, Betty Friedam, Márcia Macedo, 

Salete Maria, Silvia de Aquino, Nísia Floresta, Pagu, Alda Motta, Adriana 

Piscitelli, Bertha Lutz, Cecília Sardenberg, Ana Alice Costa, Chiquinha 

Gonzaga, Heleieth Saffioti, Lélia Gonzaléz, Loreta Valadares, Cora Coralina, 

Frida Karlo, Judith Butler, Margarete Meed, Nancy Fraser e outros nomes de 

peso que levantaram e levantam a bandeira do feminismo impulsionam as 

mulheres a assumirem o feminismo sem temor ou constrangimento fazendo 

com que a bandeira da igualdade de gênero continue a balançar.  

É perceptível como o movimento é crescente, é reinventado e se faz 

presente em vários segmentos não ficando restrito apenas ao mundo 

acadêmico e a internet com o surgimento de blogs que tem ajudado ainda mais 

a propagar o movimento e ampliado as discussões dos ideais feministas, 

enfrentado os insultos perversos, as palavras pejorativas e a masculinização 

das militantes que alguns maldosos, machistas e heteronormativos ainda 

associam àquelas que aderem ao movimento, insistindo nos metódos para 

inferiorizar e desastabilizar as participantes e as mulheres de modo geral que 

de alguma maneira é atingida pelos vestígios dessa descriminação que as 

militantes sofrem. 
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1.1.1 O Feminismo 

A definição e o entendimento sobre o que é o feminismo terá variantes 

conforme seu histórico e a visão de quem irá defini-lo, podendo ser uma 

feminista ou qualquer pessoa que utilize sua própria análise para interpretar. 

Meu entendimento é que o feminismo luta pela igualdade entre homens e 

mulheres e questiona as opressões e discriminação que existem 

principalmente ao hierarquizar e colocar o masculino superior ao feminino 

buscando desconstruir a imagem da mulher biologizante e estereotipada como 

frágil, do lar, maternal e esposa. Mas no geral, o foco principal do movimento 

de maneira objetiva e de forma padrão  como alguns dicionários vituiais 

mostram como por exemplo a enciclopédia da internet chamada Wikipédia 

(www.wikipedia.ogr) tem uma definição como receita de bolo mas que serve 

como um parâmetro para definir o movimento: o Feminismo é um movimento 

social, filosófico e político que tem como objetivo os direitos equânimes (iguais) 

entre homens e mulheres por meio do empoderamento feminino e da libertação 

de padrões patriarcais. 

De acordo com as historiadoras Magiee Humm e Rebeca Walker (2009 

apud Ladjane Santos 2013, p.02) o feminismo surgiu a partir dos movimentos 

feministas ocorridos na história e que foi dividido em três “ondas”. A primeira 

onda teria ocorrido no século XIX e início do século XX com o objetivo de obter 

direitos legais e políticos, principalmente o sufrágio (direito a votar). A segunda 

onda ocorreu na década de 1960/1970 com foco na igualdade de direitos no 

trabalho e na educação e pelo fim das discriminações contra a mulher. Além 

disso, data da segunda onda a defesa pelos direitos ao corpo e ao prazer. E a 

terceira onda que teria ocorrido na década de 1990 até os dias de hoje veio 

para reforçar a ideologia da segunda onda, desenvolvendo o conceito de 

gênero para destacar as desigualdades existentes entre homem e mulher. 

De acordo com Gilligan (1968 apud SANTOS, 2013) os movimentos 

feministas passaram a ficar fortemente ligados aos movimentos políticos. A 

participação das mulheres na Revolução Francesa foi um grande 

acontecimento político que teve como uma de suas demandas a igualdade 

jurídica entre homens e mulheres e as feministas defendiam que os direitos 

conquistados se estendessem a ambos os sexos. Algumas dessas conquistas 
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foram a instauração do casamento civil e a legislação do divórcio. Assim as 

conquistas da revolução Francesa, que tinha como lema Igualdade, 

Fraternidade e Liberdade foram adotadas pelas feministas. GILLIGAN também 

afirma que no século XX, com todo o boom operário devido a Revolução 

Industrial, o número de mulheres empregadas aumentou de forma significativa, 

o que não diminuiu a diferença salarial entre os sexos. A justificativa usada era 

que as mulheres teriam quem as sustentasse. Nesse devido momento a 

situação da mulher então se mescla nas relações de exploração na sociedade 

de classes. Com isso, o movimento feminista ganha força como aliado do 

movimento operário. 

Para Santos (2013, P. 04) o movimento feminista consolidou-se no século 

XX com todas as dificuldades que o movimento enfrentou a mulher seguiu 

galgando maior independência em relação ao homem. O movimento feminista 

não só visava garantir a participação da mulher na sociedade de forma 

equivalente à do homem, como também conquistar igualdade em todos os 

direitos. O movimento aborda vários temas como trabalho, a violência, a 

sexualidade e os estereótipos da mulher de forma única e revolucionária e 

principalmente abre a questão para a discussão das relações de Gênero na 

sociedade.  

As relações de gênero cada vez mais tem ganhado espaço por conta da 

propagação do tema através dos estudos feministas. A utilização das lentes de 

gênero (olhar de gênero sobre a situação da mulher nos diversos segmentos 

da sociedade) e a aplicação das questões de gênero tem sido debatido nas 

universidades, na elaboração de projetos de pesquisa até na implementação 

de secretarias em instituições como sindicatos, empresas privadas e ONG‟s 

para ser analisado e observado o tema dentro dessas instituições sociais.  

Desta forma o conceito de Gênero busca constantemente desconstruir 

esse legado que reforça a discriminação da mulher. Os núcleos de estudos 

sobre gênero e feminismos nas universidades, como o NEIM/UFBA (Núcleo de 

Estudos Interdisciplinares sobre a Mulher da Universidade Federal da Bahia), e 

profissionais como antropólogos e sociólogos dedicam suas pesquisas para a 

libertação da mulher e da ideia engendrada da superioridade masculina sobre a 

feminina. A certeza das inevitáveis mudanças dos tempos modernos e a 

reavaliação, mesmo que tímida, da condição de homem ou mulher e os papéis 



16 
 

 
 

de gênero parecem estar, para muitos, passando por um necessário processo 

de reavaliação e com isso todos nós saímos ganhando (Nolasco & Silva, 2002, 

p.02).  

A antropóloga Cecília Sardenberg e a socióloga Márcia Macedo (2011) 

explicam que pensadas como biológicas e, portanto, como “naturais”, as 

diferenças entre os sexos tem servido de pretexto para se edificar e legitimar 

relações desiguais entre homens e mulheres, historicamente caracterizadas 

por uma situação de subordinação das mulheres. Elas afirmam que quando se 

compara as noções sobre homens e mulheres em uma perspectiva 

transcultural, se observa que a tendência a tomar as diferenças estéticas entre 

os sexos e suas diferentes funções na reprodução da espécie como base para 

a diferenciação social de papéis se manifesta como fenômeno de âmbito 

universal. Falar sobre gênero tem se tornado algo essencial para desconstruir 

ou re-desconstruir como diz a antropóloga Márcia Macedo, todo legado de 

inferiorização de um para supervalorização do outro sexo na sociedade 

moderna. 

 

1.2 LIBERDADE SEXUAL  

A peleja do movimento feminista pelo sufrágio, pelos direitos, pela 

dignidade, respeito e equidade de gênero reflete também na luta pela liberdade 

sexual e o livre controle da mulher sobre o seu corpo. O século avança e é 

notório o crescimento das mulheres na sociedade, nas suas relações sociais, 

familiares, profissionais e amorosas. O advento do controle da natalidade e a 

inserção da mulher no mercado de trabalho permite a mulher usufruir de 

prazeres, liberdades e prazer sexual. Elas mudam a velha, desgatada e 

repetitiva história que a sua sexualidade é para sedução do outro e não para o 

próprio prazer e que sabem usufruir da liberdade que a pílula anticoncepcional 

possibilitou ao poder optar por quantos filhos desejam ter ou não tê-los, a fazer 

sexo quantas vezes desejarem e gozam dos prazeres que as novas práticas 

sexuais possibilitam. 

Ter liberdade, foi a razão pelo qual as mulheres provocaram a revolução 

sexual, e o feminismo foi o percursor para a liberação sexual da mulher nos 

anos 60. A opressão constante moralista, machista, sexista sobre a mulher 

desencadeou esse “grito” de NÃO as arbitrariedade para a mulher explanar 
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seus desejos, vontades, opiniões e ocupar espaços que antes não lhes eram 

permitidos. A pílula anticoncepcional e a propagação do uso da camisinha, 

inclusive com a criação da camisinha feminina, contribuiu fortemente para a 

revolução sexual na década de 60 numa época que falar sobre sexo era um 

tabu e estava mais ligado à procriação segundo o Padre Paulo Ricardo, em 

entrevista concedida sobre o tema revolução sexual1, possibilitando separar 

maternidade de sexualidade.  

O filósofo Alemão, naturalizado norte-americano, Herbert Marcuse (1963), 

citado pelo sacerdote Paulo Ricardo, tinha como ideologia a livre expressão da 

sexualidade como uma arma política contra o sistema capitalista. A ideia de 

sexo livre para ele, era considerado como o mais alto grito de protesto contra 

esse sistema e as palavras de Marcuse como “não faça guerra, faça amor” ou 

“paz e amor” marcaram muitos jovens na época do pós guerra e foi nesse 

período que para muitos ocorreu a Revolução Feminina2. Marcuse no livro Eros 

e a Civilização afirmou que “todo esse mecanismo tem a finalidade de reprimir 

os instintos, sobretudo a sexualidade, porque se largados à si mesmos, 

inverteriam a ordem social (1972, apud MITRE, Jorge. 1974, p. 123). Não é por 

acaso que a sexualidade é tida como tabu, mistérios e algo obscuro e tudo a 

seu respeito ou que foge a “norma” de alguma forma provoca tanto barulho e 

faz com que as pessoas sejam cautelosas a falar sobre isso mais que nesses 

tempos modernos tem comseguido ser abordados de maneira mais pacífica.  

Para a blogueira feminista Maria Valério (2008), conscientemente ou não 

1968 foi o marco da Revolução Sexual. Foi um ano de revolução paralela em 

diversos lugares como Brasil, França, Alemanha, Estados Unidos e República 

Tcheca onde jovens protestavam por reformas políticas e melhorias. A 

blogueira alerta para não confundir que o ano de 1968 foi o surgimento do 

feminismo, pelo contrário o feminismo já existia antes disso contra a dominação 

masculina, direito de votar, patriarcado, baixa escolaridade e etc. O ano de 

1968 foi um marco que possibilitou que minorias como negros, homossexuais, 

e mulheres tivessem voz diante das revoluções e movimentos culturais que 

                                                           
1
 A revolução sexual e suas consequências – site Desentrave (disponível em 

www.desentrave.canaonova.com). 

2
 Entrevista do Padre Paulo Ricardo sobre a revolução sexual e suas consequências 

(www.desentrave.cancaonova.com) 
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ocorriam pelo país e pelo mundo. Nesse momento as mulheres aproveitaram a 

oportunidade para também fazer barulho e serem ouvidas. Um marco 

emblemático desse barulho feito pelas mulheres foi a Queima de Sutiãs, 

destaca a blogueira. 

O Movimento com cerca de 400 ativistas do WLM (Women‟s Liberation 

Movement), que ficou conhecido como a Queima dos Sutiãs ou Bra-Burning, 

protestavam contra um evento de Miss América em 07 de setembro de 1968 

em Atlantic City, pois o evento para escolha da americana mais bonita estava 

voltado para a exploração comercial e principalmente e mais relevante seria 

uma forma arbitrária para definir um padrão de beleza que iria promover ainda 

mais opressão contra a mulher. Apesar de não haver a queima propriamente 

dita, as mulheres colocaram no chão todos tipo de objetivos utilizados pelas 

mulheres como maquiagens, cílios postiços, spray de laquês, espartilhos, 

saltos altos que simbolizam “instrumentos de tortura” para embelezar a mulher 

que muitas delas não desejavam usar porém pelas normas da sociedade 

acabam sendo obrigadas para se enquadrar no padrão de beleza 

estabelecido3.  

A simbologia da queima do sutiã que aperta os seios, como um elemento 

anti-sexista motivou muitos outros movimentos de mulheres pelo mundo a favor 

da igualdade social e legal e pela liberdade feminina em prol da sexualidade, 

forma de pensar, opinião e direitos pelo seu corpo para abdicar de coisas ou 

objetos que a oprima segundo alguns blogs feministas. O movimento feminista 

é libertário e a queima de um objeto como sutiã fez com que as mulheres 

passassem a usar o corpo como forma de criticar o machismo arraigado nas 

famílias, na sociedade, na publicidade, no local de trabalho e em pequenas 

atitudes que constantemente as mulheres são censuradas no seu cotidiano 

como por exemplo o uso de roupas, acredito que não haja uma mulher que não 

tenha ouvido a seguinte expressão: “essa roupa não é adequada para uma 

mulher” ou “está roupa não está muito curta?”ou “você vai sair com essa 

roupa?”. A corrente de mulheres unidas que buscam a liberdade sobre seu 

corpo empurrada pelo feminismo é crescente e há quem diga que seria uma 

                                                           
3
 “A Queima dos sutiãs”- a fogueira que não aconteceu. Site: Word Press (07/04/2008). 

Disponível em: https://anos60.wordpress.com  
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quarta onda do feminismo, já que na quarta onda as questões do corpo fica 

mais explicita com destaque para a questão do aborto na qual as mulheres se 

colocam de forma mais clara e está possibilitando o debate do tema, e a 

possível legalização do aborto no Brasil já que outros países já aprovou, como 

já ocorre avanços em assuntos como a maternidade independente, 

congelamento de óvulos, adoção de criança entre casais de lésbicas. 

Para relembrar as ondas do feminismo vou citar uma reportagem datada 

de 18/09/2012 da revista O Viés que apresentou um retrospecto dessas ondas. 

Na notícia é destacada O feminismo como movimento de reivindicação dos 

direitos da mulher aos últimos anos do século XVIII influenciada pelas ideias 

iluministas e igualitárias da Revolução Francesa com destaque para os escritos 

de Olympe de Gouges que escreveu a “Declaração dos direitos das mulheres e 

da cidadã” em 1791, em resposta a “Declaração dos direitos dos homens e do 

cidadão” e por seu pioneirismo e ousadia nas ideias libertárias, Olympe foi 

morta guilhotinada em 03 de novembro de 1793. A partir de então que surgem 

as ondas propriamente dita. A primeira onda feminista marca a luta das 

sufragistas, século XIX e início século XX em busca da cidadania política e 

igualdade jurídica, marcada pela morte da manifestante Emily Davison que se 

atirou diante do cavalo do rei na corrida de derby, em 1913. O movimento teve 

resultando e as britânicas conquistaram o direito ao voto em 1918 e esse feito 

propagou influenciando mulheres em outros países a modificar a legislação, no 

Brasil o voto feminino foi legalizado por Getúlio Vargas em 1932. 

A segunda onda ocorre por volta de 1960, influenciada pela obra “O 

segundo sexo” (1949), da escritora francesa Simone de Beauvoir e “A mística 

feminina” (1963), da escritora americana Betty Friedan. Nessa onda além de 

questionar os direitos civis das mulheres questiona a condição da mulher 

oprimida numa cultura masculina e estratégias de libertação total na qual 

envolvia o corpo e o desejo, o uso do anticoncepcional e o questionamento do 

sexo como forma de reprodução. E a terceira onda ocorrida em 1980 relativiza 

os diferentes tipos de mulheres inseridas no movimento feministas 

considerando seus aspectos culturais, sociais, étnicos, opção sexual para 

pensar estratégias e suas demandas com especificidade já que existem 

mulheres e não mulher. Assim é o retrospecto das ondas feministas segundo a 

reportagem da revista o Viés. 
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O legado dessas ondas marcou algumas conquistas muito relevantes no 

campo civil, político, trabalhista, familiar, pessoal mas a vivência da 

sexualidade e a liberação sexual feminina merece destaque. A luta de 

mulheres como a enfermeira Margaret Sanger4, no início do século XX pela 

divulgação de informações a respeito de métodos contraceptivos e 

planejamento familiar até a revolução da pílula anticoncepcional abriu as portas 

para a emancipação feminina, sem o tabu regulador da sua castidade e deu 

mais liberdade aos aspectos ligados ao corpo e a reprodução como uma 

escolha, já que a maternidade foi destinada a mulher como algo natural e os 

homens tinham as esposas como reprodutoras de seus filhos. A liberdade 

sexual possibilitou sexo fora das relações heterossexuais e monogâmicas 

tradicionais como o casamento, a contracepção, a nudez, a normalização da 

homossexualidade, o prazer sexual e novas formas de explorar a sexualidade 

como masturbação e sexo anal e a utilização de vibradores e sexo de forma 

livre.  

A jornalista Clarissa Passos, editora chefe da Buzz Feed Brasil, publicou 

na coluna Delas no portal de internet do site IG a matéria 16 momentos da 

liberação sexual feminina, em 23/08/2013 apontando os dados marcantes 

sobre esse processo que vale a pena citar alguns desses momentos. Ela 

começa esse retrospecto pelo ano de 1916 falando da enfermeira Margareth 

Sanger que abre uma clínica de controle de natalidade nos estados Unidos e é 

presa por dar informações sobre contracepção. A utilização de métodos 

anticoncepcional foi algo revolucionário para a liberdade sexual da mulher. De 

1930 a 1945 o biólogo Victor Stawiarski dá aulas de educação sexual no 

Colégio Baptista no Rio de Janeiro e no Museu Nacional. Em 1933 „Ecstasy‟ é 

o primeiro filme não erótico a mostrar um orgasmo feminino, com a câmara 

fechada no rosto da estrela Hedy Lamarr, o filme foi repudiado publicamente 

pelo papa Pio XII.  

Nos anos 1940 as mulheres americanas e europeias protagonizaram o 

esforço de guerra e assumiram as linhas de montagens das fábricas e é o 

início da emancipação feminina. Em 1946 Jacques Heim e Louis Reard criam o 

                                                           
4
 Enfermeira, sexóloga e feminista ativista norte americana em prol do controle da natalidade 

como método de controle populacional. Fonte Enciclopédia Livre (www.wikipedia.com.br). 
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biquíni moderno que foi também uma revolução. Em 1953 é publicado “O 

Comportamento Sexual da Mulher”, resultado das pesquisas do biólogo Alfred 

Kinsey que revelou dados que chocou a sociedade da época com dados como: 

62% das mulheres admitiram se masturbar. Em 1960 a pílula anticoncepcional 

desenvolvida desde 1950 começa a ser comercializada nos EUA e a 

Revolução Sexual desencadeada pela pílula os vibradores começam a ser 

objetos indispensáveis. Em 1963 a pílula anticoncepcional chega ao Brasil, a 

libertadora da sexualidade feminina que possibilita fazer sexo sem engravidar. 

O ano de 1977 foi aprovada a lei do divórcio que garante o fim do casamento 

pela separação e possibilita a mulher casar novamente. Em 1979 estreia na TV 

Globo “Malu Mulher” que tinha como protagonista a atriz Regina Duarte que era 

uma mulher divorciada que até o último minuto a emissora não sabia se 

conseguiria liberação da censura para exibição e em 1980 estreia o “Tv 

Mulher”, comandado por Marília Gabriela e tinha um quadro com a sexóloga 

marta Suplicy respondendo dúvidas e falando sobre orgasmo e sexo. São 

momentos marcantes que a jornalista destaca que ocorreu demostrando como 

a mulher foi abrindo espaços ao passar do tempo para se experessar diante de 

tanta restrição que lhe era imposta . 

Quando as mulheres queimaram seus sutiãs em praça 
pública, não o entendiam apenas como uma peça do 
vestuário: era, pois, o símbolo de tudo aquilo que as 
oprimia. Queimavam, ao seu modo, a violência do estado, 
a autoridade da igreja, a dependência dos pais, os baixos 
salários, a subordinação aos maridos, os padrões 
estéticos, a arcaica estrutura familiar. Queimavam um 
sutiã, mas era como se queimassem todos (REVISTA O 
VIÉS, 18/09/2012, www.revistaovies.com).  

Li certa vez uma frase, não me recordo onde e nem o autor “a revolução 

sexual foi uma engenharia de desconstrução social” de fato essa expressão 

sinaliza um marco, na qual possibilitou falar da sexualidade que sempre foi um 

assunto rodeado de tabus e paradigmas e da libertação da mulher para viver 

seus prazeres sem opressão, sendo debatidos, analisados e discutidos 

principalmente diante das imposições morais do Cristianismo que se opõe as 

abordagem dos assuntos ligados a sexualidade das pessoas. Essa liberdade 

sexual feminina chega nas relações sexuais conjugais que quebram as 

barreiras do casamento convencional e redescobrem novas maneiras de 

temperar o relacionamento sem trair o parceiro através das práticas afetivo 
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sexuais ou sociossexual do Swing e do Poliamor. Quando menciono “sem trair 

o parceiro”, não coloco como uma justificativa ou solução para que a mulher 

não cometa a traição, muito pelo contrário, trair ou não o parceiro é uma 

questão pessoal e não é algo a ser questionado, é uma particularidade de cada 

mulher. Uso esse termo para justificar que a mulher tem a possibilidade de 

dialogar, colocar seu ponto de vista na relação sexual do casal e analisar a 

prática como algo bom para a relação a dois independentemente da 

intencionalidade, se houver ou não de cometer uma traição. 

Segundo o terapeuta sexual Archimedes de Sá Freire Filho é natural, que 

a partir dos modelos de educação que nossa sociedade foi estruturada, com 

repressão, medo, culpa, limites, preconceitos e etc, que nossos referenciais 

estejam condicionados à uma interpretação imediatista e contaminada, quando 

nos deparamos com as diferenças de um modo geral. Rapidamente colocamos 

tudo numa mesma sacola onde tudo é muito transgressor, pervertido e até 

promíscuo. A antropóloga Carole Vance (1995, p.23) aponta que, desde 

meados dos anos 1970, houve uma explosão de estudos sobre sexualidade. 

Influenciadas pelas ideias feministas que permearam a disciplina através de 

ativistas e acadêmicas a autora diz que a primeira leva de trabalhos é 

conhecida como Estudo de mulheres ou Antropologia da Mulher por 

caracterizar-se por estudos feitos por mulheres e sobre mulheres. A intenção 

era minimizar o androcentrismo que dominava e buscava uma definição para o 

gênero a partir do construcionismo social e não do determinismo biológico.  

Gayle Rubin em 1975 (Livro tráfico de Mulheres) foi um dos marcos inicias 

para a criação do conceito sexo/gênero. Rubin (1975 apud SENKEVICS 2012) 

estabelece que o sexo (masculino ou feminino) seria natural, biológico, 

enquanto o gênero (homem ou mulher) seria uma elaboração sociocultural. 

Para ela uma matéria prima (o sexo) é transformado em produto (gênero) pelo 

aparato social e desta forma contribui para a domesticação e submissão das 

mulheres. A mulher, vítima de um legado patriarcado de opressão, 

desigualdade de gênero e preconceito, quebra a cada dia as barreiras para 

enfrentamento dessas desigualdades e gradualmente conquistas espaços, 

posições e liberdade para assumir principalmente seus desejos sexuais, 

assumindo um papel sexual, buscando a cada dia serem agentes de seus 

desejos e não apenas sujeita ficando restrita a vida privada e aos desejos do 
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marido e parceiros. Sendo capazes inclusive de utilizar a frase “perdoa-me por 

me trair” por “perdoa-me por te trair” (VON DER WEID, 2004). Segundo a 

historiadora Mary Del Priori (2013 apud Cléo Francisco, São Paulo, 2013- 

reportagem UOL) “os papéis sexuais vão ficar cada vez mais diluídos e as 

pessoas vão se permitir escolher e não ser necessariamente a mesma coisa a 

vida toda”.  

Afinal, a questão da “normalidade” da vida sexual 
encontra-se em grande parte atrelada ao que a cultura em 
m dado momento chama de certo ou errado. Enquanto na 
Idade Média ao teólogos percebiam a paixão entre os 
cônjuges como imoral ou salutar apenas quando visava à 
concepção, hoje em dia amor e sexo são aspectos 
centrais do casamento, constituindo-se mesmo em motivo 
aceitável de divórcio uma incompatibilidade irremovível 
nesta áreas (BERNARDO JABLONSKI, 1988, P. 234). 

As novas práticas provocaram a transgressão do casamento tradicional 

começando a romper com a moral imposta pela igreja ao longo do século que 

ditava o casamento com o objetivo de reprodução apenas e as mulheres 

assumiam o papel da mulher sagrada e geradora dos filhos e o marido se 

relacionava extraconjugal em busca de prazeres carnal. A descoberta do 

prazer a dois, a três a quatro e etc. tem feito os casais descobrirem novas 

possibilidades e viver experiências consentidas sem julgamento de infidelidade. 

Todo preconceito com relação à sexualidade é baseada na falta de 

conhecimento sobre o assunto segundo o Psiquiatra e sociólogo Ronaldo 

Pamplonada Costa. Somos uma sociedade em que a sexualidade ainda não 

está livre. A sexualidade está trancafiada. Apesar de ser o eixo principal de 

nossa personalidade, que nos define na vida enquanto espécie, que é fonte de 

prazer e forma de reprodução, nós relegamos a sexualidade ao último plano 

(Costa, 1941, p. 1994). A censura social parece sobrepor a liberdade sexual 

que inibi a exposição e muitos casais praticantes de uma vida sexual “livre” de 

controle, optam por não assumirem seus desejos tidos como subvertidos, 

procurando exercer suas aventuras de maneira anônima ainda que estejam 

compartilhando seus “devaneios” sexuais com suas parceiras. O medo dos 

julgamentos sociais ainda criam barreiras e fazem as pessoas praticantes do 

sexo livre sejam prudentes quanto à divulgação das suas práticas. 

É impressionante a quantidade de gente que faz sexo a três, de casais 

que contratam garotas de programa e como as pessoas estão pensando sua 
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sexualidade para satisfação pessoal e com liberdade, se não para falar, mas 

para concretizar seus desejos e fantasias. Assim diz a conhecida psicanlista 

sobre a questão de se preservar e não falar da prática sexual que as pessoas 

praticam: o detalhe é que ninguém conta para ninguém, nem para a melhor 

amiga. Muitas das mulheres que eu atendo dizem: “faço terapia, mas não conto 

para a minha terapeuta porque acho que ela não vai entender”. Olha que 

absurdo.  (Regina Navarro Lins, psicanalista. Entrevista a Larissa Roso, 

06/12/2015, Jornal Zero Hora). 

A Dissolução das fronteiras entre masculino e feminino para a 

Psicanalista Regina Navarro Lins (2015) demonstra que não existe mais nada 

que só interesse a mulher ou ao homem. Ambos possuem desejos e vontades 

iguais independente do sexo biológico que possuem e que tanto os Estudos de 

Gênero e Feministas lutam para demonstrar e comprovar essa realidade. 

Assim a prática afetivo sexual ou sócio sexual do Swing e do Poliamor 

demonstra como os casais estão mudando as relações monogâmicas e criando 

um novo estilo no casamento ou reação convencional ainda que a meia luz, 

sem assumir suas relações. As regras que norteiam as relações amorosas 

estão mais flexíveis na contemporaneidade (ANDRADE,2012, P. 226).  

O Poliamor coloca-se contra discriminações sexuais e de gênero porque 

pode se expressar de múltiplas formas e o Swing com um modelo ousado de 

comportamento, uma condição desviante na sociedade para alguns ou 

subversão e para outros muito libertadores. As duas possibilidades dá condição 

ao casal expor seus desejos e ter uma liberdade sexual a dois e para algumas 

mulheres o Swing é uma prática na qual descobriu o verdadeiro prazer, apesar 

da companhia dos maridos, elas tem liberdade para transitar entres os pólos 

homossexual e heterossexual e descobrir novas e variadas formas de prazer 

sem culpa, questionamento e sem rótulos em assumir sua sexualidade de uma 

forma específica.  

 

1.3 AUTONOMIA SEXUAL E SUBMISSÃO SEXUAL 

Para as mulheres e num sentido parcialmente distinto também para os 

homens a sexualidade tornou-se maleável, pronta a ser moldada de formas 

diversas e uma potencial propriedade do indivíduo (GIDDENS, Anthony, 1996, 

p, 19 apud FLAUSINO, 2002). O sociólogo Giddens acrescenta ainda, que os 
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métodos contraceptivos e as novas tecnologias reprodutivas garantem à 

sexualidade a sua autonomia total, a reprodução ocorre na ausência de 

atividade sexual possibilitando ao indivíduo uma libertação. O medo que 

pairava sobre as mulheres de engravidar transpõe para a descoberta do seu 

corpo, a sensualidade, ao prazer, a excitação, a descoberta do ser mulher para 

sentir desejos e determinar seus limites, dizendo SIM ou NÃO sem, 

humilhação, sexo forçado e até estupro pelos próprios maridos protegidos pelo 

sistema patriarcal (ainda que na prática fatos como esses ainda ocorram). E 

nem mesmo serem apontadas como promíscua, depravada e terem sua 

virgindade colocada em exposição como forma de humilhação.  A antropóloga 

Silvério (2015, p.163) diz que paralelamente a todas transformações, as 

práticas sexuais que eram consideradas desviantes começam a ser 

reconhecidas, cada vez mais, como identidades sexuais diversificadas com 

diferentes formas legítimas de expressar a sexualidade, estilos de vida, desejos 

e fantasias variados. 

Os estudos que passaram a surgir sobre sexualidade e a elaboração de 

um pensamento sobre o assunto em busca de questionar o comportamento 

sexual e a diversidade sexual das pessoas contribuiu para que houvesse uma 

certa liberação sexual para mulheres e para os homens. Passou a se falar de 

homossexualidade sem estar associado a patologia, a mulher em ter 

autonomia sexual já que sempre foi colocada em um papel de submissão 

sexual em relação ao homem, as fantasias sexuais e comportamentos como 

exibicionismo passaram a ser analisadas e não criticada como um devaneio. 

Para o historiador e sociólogo Jeffrey Weeks, especialista em sexualidade, e 

autor de livros como Sexuality and its Discontents (Routledge, 1985) e Sex, 

Polotics and Society  (Longman, 1989) foi a medicina, a psiquiatria e a 

sexologia que assumiram as rédeas do conhecimento sobre a sexualidade. 

Silvério (2015, p. 141) fala que séculos anteriores ao século XIX, as práticas 

sexuais eram interpretadas como boas, más ou pecaminosas seguindo a 

influência dos valores cristãos. Sendo assim, estudar sexualidade desmistificou 

o sexo e suas várias vertentes.  Como diz Foucault (apud SILVÉRIO, 2014, 

P,141) sexo se tronou, de todo modo, algo que se deve dizer, e dizer 

exaustivamente. Guacira Louro (2000, p.04) faz uma colocação relevante da 

restrição do falar sobre sexo ela diz: como jovem mulher, eu sabia que a 
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sexualidade era um assunto privado, alguma coisa da qual deveria falar apenas 

com alguém muito íntimo e, preferentemente, de forma reservada.  

A sexualidade – o sexo, como se dizia – parecia não ter nenhuma 

dimensão social; era um assunto pessoal e particular que, eventualmente, se 

confidenciava a uma amiga próxima. Guacira Louro (2000, p. 02) diz que a 

sexualidade não é apenas uma questão pessoal, mas é social e política e que 

a sexualidade é aprendida/construída ao longo de toda vida, de vários modos e 

por todos os sujeitos. Foucault (1988, p. 27) o sexo não deve ser julgado e sim 

administrado, deve-se falar de sexo e falar publicamente sem demarcar ser 

lícito ou ilícito é falar de sexo sem condenar.   

A autonomia sexual, a autonomia pelo corpo, a autonomia pelo prazer 

passa a ser reconhecido como algo particular de cada indivíduo como um 

direito adquirido e as práticas sexuais que colocavam o homem como sujeito e 

ativo e a mulher objeto e passiva passam a ser desconstruídos. A submissão 

sexual feminina associada a satisfação masculina ganham novas conjunturas e 

as mulheres assumem nova postura diante do sexo e domínio do seu corpo, 

prazer e desejos e como bem coloca Guacira Louro (2000, p. 22) “verdades e 

certezas sobre os corpos e a sexualidade, vale a pena pôr em questão e as 

formas como eles costumam ser pensados”, assim a sexualidade foi 

caminhando de submissão para a autonomia.    

 

1.4 CONJUGALIDADES E HETERONORMATIVIDADE 

Alguns estudos realizados com o tema do Swing, como o da Dra. em 

Antropologia pela UFRJ, Olivia Von der Weid (2006) conclui o swing como um 

meio de dominação masculina, como um comportamento herdado de uma 

cultura essencialmente machista, na qual o homem manda, a mulher obedece, 

o homem sujeito do desejo, a mulher é o objeto mas ela mesma reconhece que 

seria um tanto simplista interpretar a atitude dessas mulheres como mera 

reprodução de modelo de submissão patriarcal, não tendo vontade própria, 

apenas realizando o desejo do marido por medo de perdê-lo. Ainda que os 

machistas, preconceituosos, sexistas estejam presentes entre nós e em todos 

os lugares e que as feministas permaneçam na luta por espaço mais justos e 

principalmente pela igualdade entre homens e mulheres, é possível perceber 

que a condição da mulher melhorou em muitos aspectos na sociedade e 
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inclusive o aspecto sexual mais precisa ficar registrado que ainda tem muito a 

mudar.  

O casamento é visto como repressor mas para os casais que optam em 

aderir as novas práticas sexuais demonstram que os desejos sexuais 

individuais podem transitar na relação do casal como amálgama da união e não 

como algo a ser retalhado e que leva a traição podendo o casal compartilhar 

suas fantasias mesmo sendo casados no civil ou que tenha uma relação 

estável, não sendo necessário estar solteiro para poder realizar-se 

sexualmente. As mulheres praticantes de swing demonstram atitude, altivez, 

imponência e seus saltos altos vestidos colados e sua dança na casa de Swing 

não aparentam posição de submissão e obediência e muito menos de objeto. A 

pesquisa sobre o Poliamor, Swing e o papel da mulher nos novos arranjos 

afetivo- sexual busca contribuir com área do conhecimento sobre a sexualidade 

verificando se as soteropolitanas que exercem estas práticas sexuais de fato 

pode tudo e não é obrigada a nada e apresentar o universo dos praticantes de 

Swing e Poliamor dissociado da orgia ou não apenas como orgia mas como 

uma questão de comportamento, falando dos preconceitos e suas “regras” e 

como essas práticas é tida como uma alternativa para aqueles que buscam 

liberdade para experimentar a sexualidade e que vê a monogamia 

heteronormativamente estabelecida como algo ultrapassado. 

Essa crítica à heteronormatividade remete a lembrança do famoso casal 

Sartre (1905-1980) e Simone Beauvoir (1908-1986) que viveram uma relação 

abdicando do casamento registrado e opção por não ter filhos contrariando 

uma época ainda mais pela visibilidade que o casal possuía. Não por a caso 

Beauvoir é uma referência de liberdade e inspirou muitas mulheres na 

militância para combater o conformismo em relação ao termo “eterno feminino” 

que era estabelecido pelo masculino e o seu livro Mèmoires d‟une jeune fille 

rangèe (memórias de uma moça bem comportada) 1958, reflete o desejo de 

querer viver e ter escolhas próprias como as mulheres buscam nos dias de 

hoje e os fazem na vida profissional, familiar e principalmente sexual. As 

mulheres swingers ou que vivem uma relação poliamorosa se permitem a fazer 

novas descobertas, a conhecer seu corpo, a explorar o prazer, a experimentar 

fantasias, a se vestirem da forma que desejar, a dançar da forma que quiser, a 

ousar e explorar toda sexualidade que seu corpo permite e fazer suas escolhas 
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1.5 METODOLOGIA DA PESQUISA 

A sexualidade que para a mulher caminhou de submissão para a 

liberação, proveniente dos movimentos feministas para a emancipação da 

mulher, sua autonomia sexual e domínio do seu corpo se enquadrava em um 

mundo no qual percebia que a mulher transitava como protagonista: Swing e 

Poliamor. Embora o Poliamor seja um tema muito recente e notícias sobre 

fatos jurídicos que envolvem decisões sobre as relações poliamorosas ganham 

espaços e ampliam seu debate colocando esse tipo de relação como algo a 

mais e não somente uma prática sexual, já o Swing se reafirma como uma 

prática em expansão e devido ao crescente e constante números de adeptos 

curiosos e afins tem se visto o surgimento de uma nova demanda por eventos 

e conteúdo que demonstram claramente o surgimento de uma nova vertente no 

mercado do prazer voltado para casais diante da “ruptura discreta” dos padrões 

do casamento convencional para algumas pessoas. Diz Regina Navarro Lins 

(2015) daqui a algum tempo, não sei precisar se são 10, 20 ou 30 anos, menos 

pessoas vão querer se fechar em uma relação a dois e mais gente vai optar por 

ter relações múltiplas, variadas”.  

Ao abordar o tema como pesquisa, pensei que seria possível 

compreender a dimensão da vida das mulheres que praticam o Poliamor e 

principalmente o Swing e desmistificar a ideia de que a mulher é reprimida ou 

que aceitam esses tipos de práticas para satisfação do parceiro. Ao ingressar 

na universidade e perceber que poderia abordar esse assunto pensando na 

liberdade sexual da mulher e exemplificar que na prática do swing as mulheres 

atuam como protagonista e que embora sejam casadas, que para muitos 

podem ser uma repressão - o casamento, as praticantes do Swing ou o 

Poliamor se comportam como agente do prazer e o faz pensando no seu 

benefício e da liberdade de agir livremente sobre sua sexualidade que o meio 

do Swing e seus espaços proporcionam. É importante esclarecer que são 

práticas diferentes e não são interligadas mais uma coisa pode levar a outra, 

pelo fato do swing possibilitar relação sexual do casal com uma terceira pessoa 

que pode ser um homem ou uma mulher e a partir dessa relação sexual tornar 

um poliamor. Mas o poliamor pode surgir independente da relação sexual.  
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Tive receio de abordar esse tema como fonte de pesquisa inicialmente, 

pois no meu caso já conhecia pessoas praticantes do Swing e não sabia se 

encontraria referências bibliográficas sobre os temas, seria um caminho 

inverso, já conhecia o campo e o universo da pesquisa e até informantes por 

círculo de amizade mais não tinha ideia se existiria autores que tivessem 

trabalhado com o assunto. Busquei literatura na biblioteca eletrônica de 

periódicos científicos brasileiro - Scielo, nas referências bibliográficas de 

trabalhos encontrados sobre os temas referente a sexualidade e swing, sites e 

blogs que fizesse referência sobre pesquisadores de temas sobre sexualidade 

e alguns artigos indicados pelo meu orientador e professora do curso de 

gênero. Para minha feliz surpresa encontrei uma infinidade de trabalhos e 

autores que tinham muito a falar sobre o que eu pensava, ambos mais focados 

no Swing e muito pouco sobre Poliamor mas trouxe uma tranquilidade em 

saber que tinha pessoas pensando sobre o meu objeto e que poderia seguir 

um caminho na pesquisa na qual teria respaldo de intelectuais, doutoras e 

pensadores que discorre sobre o Swing como uma relevante fonte de pesquisa 

e que não estaria sozinha ao falar do assunto mais na minha pesquisa o foco é 

a questão do gênero e a mulher nessa prática sexual.  

Das autoras que tive como referências para a pesquisa algumas 

justificaram o motivo da escolha, outras preferiram deixar claro que não tinham 

experiência pessoal sobre a prática do swing, outros autores - encontrei 

homens que falaram sobre esse tema - não se pronunciam sobre ter 

experiência com essas práticas, e mulheres também não se pronunciaram 

apenas discorreram sobre o assunto mas muitas pessoas tem a curiosidade de 

saber como o autor chegou ao tema e seguindo o exemplo da autora Maria 

Silvério que deixa claro logo no início do seu livro sobre essa questão: e antes 

que o leitor se pergunte, prefiro esclarecer: não, eu não sou swinger! Sou uma 

mulher que busca compreender nossas realidades a partir de análises teóricas 

das ciências sociais, sobretudo da antropologia (p.10), no meu caso sou uma 

frequentadora de espaços LGBT‟s e espaços Swinger como qualquer outra 

boate, bar e restaurante e espaços de entretenimento e por conhecer esses 

espaços achei interessante falar sobre essa temática para que práticas sexuais 

não seja pensada como promiscuidade e por observar que o comportamento 

dos casais e principalmente das mulheres/esposas praticantes do Swing vão 
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contra aos valores da heterossexualidade, monogamia e as regras do 

casamento convencional. E as mulheres nesses espaços, sejam elas 

praticantes ou não do Swing, ou que tenham ou não alguma relação 

poliamorosa refletem uma atitude de transformação sociocultural nas relações 

amorosas e na sua sexualidade que vai contribuir para o debate sobre o 

espaço da mulher na sociedade e suas conquistas (sexuais) que teve o 

movimento feminista como precursor. 

A pesquisa/monografia “Pode tudo mas não é obrigada a nada”:Swing e 

Poliamor: e o papel da mulher soteropolitana nesses novos arranjos afetivos-

sexuais foi realizada na cidade de Salvador, dentro de boate especializada e 

espaços onde acontecem os encontros e nas festas organizadas por casais 

promoters (promotores) de eventos swing, para observar, analisar e entrevistar 

as mulheres praticantes dessas relações afetivos-sexuais. Com foco na 

pesquisa, no ano de 2015, fui em duas festas em uma casa de swing em 

Salvador e convidei três casais para colaborar com minha pesquisa conforme a 

boa vontade de cada um e após ser apresentada a eles através do meu 

informante (casal primavera) que é parte do meu círculo pessoal de amizade, já 

que por receio de repressão os casais ativos nas práticas preferem o 

anonimato e discrição ao falar de sua intimidade. Embora a experiência no 

campo de estudo seja reverso por já conhecer o campo, a pesquisa e a 

observação foi realizada da mesma forma, pois as lentes de gênero foram 

utilizadas de forma mais apurada e é necessário um caminho metodológico a 

ser percorrido, segundo José Filho (2006, p.65 apud PIANA, 2009) a realidade 

é interpretada a partir de um embasamento teórico, sem a pretensão de 

desvendar integralmente o real e possui um caminho metodológico a percorrer 

com instrumentos cientificamente apropriados. A pesquisa é bibliográfica para 

aprofundamento das informações sobre o tema e tem um questionário que 

serviu de roteiro para a entrevista com perguntas destinadas ao casal e outras 

exclusivamente para as mulheres (do casal entrevistado) para analisar 

especificamente seu papel nas práticas sexuais. Para relatar um pouco de 

minha entrada em campo apresento um trecho da entrevista com o casal A:  

Combinamos o encontro num domingo a tarde, próximo a residência do casal na 

cidade baixa e uma oportunidade de aproveitar o pôr do sol e saborear um sorvete da famosa 

sorveteria localizada na proximidade. Marcamos o encontro na própria sorveteria (Sorveteria da 
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Ribeira) por sugestão da entrevistada. Cheguei primeiro ao local por volta das 16:00 hs e como 

combinado quando eu chegasse avisaria ao casal para que eles fossem ao meu encontro já 

que eles moravam próximos e preferia que eu aguardasse eles chegarem e não ao contrário. 

Logo que cheguei no lugar combinado, sentei numa mesa mais afastada e aguardei a chegada 

deles. O local é bem movimentado, um entra e sai constante de pessoas, de todas as idades e 

mesmo estando no inverno o sol da cidade soteropolitana nos faz esquecer a estação do ano a 

qual estamos vivendo no momento. Uma vista linda de frente para o mar, numa rua 

movimentada de carros mais ao mesmo tempo uma rua tranquila, sem muito barulho. Cerca de 

20 minutos depois meus entrevistados chegaram ao local combinado, me avistaram de longe e 

seguiram em minha direção. 

O questionário é composto por quarenta e nove perguntas e foi 

respondido através de entrevista. O questionário funcionou como um roteiro 

para nortear a entrevista, que foram gravadas através de aparelho celular já 

que o assunto rende respostas não objetivas e por conta da sua subjetividade 

as entrevistas foram transcritas para melhor análise. Apesar da entrevista ter 

sido realizada com três casais, a transcrição da entrevista foi feita de dois 

casais, um praticante do swing e outro casal que tem relação a três mas que 

não assume um poliamor e tiveram cerca de duas horas cada uma. O terceiro 

casal também praticante do swing é mencionado na pesquisa mas por ter o 

mesmo contexto de swing ficou mais apropriado transcrever as entrevistas 

antagônicas. As entrevistas do casal praticante de swing (vou chamar de casal 

A) foi realizada na sorveteria da Ribeira por sugestão do casal. O casal que 

tem relação a três (vou chamar de casal B) solicitou que a entrevista fosse 

realizada na residência deles e o terceiro casal (vou chamar de casal C) 

também solicitou a entrevista no domicílio. Todas as entrevistas foram 

descritas em diários de campo. A seguir apresento trecho do diário que fiz com 

o casal A:  

Seguindo o questionário comecei a perguntar a ambos sobre a questão do swing 

propriamente dito, já havia apresentado a eles anteriormente o questionário pois ambos 

pediram para olhar (já tinha enviando dias antes por e-mail) e assim o fiz para que eles dessem 

uma verificada e se tinha alguma restrição sobre alguma perguntas para que pessoalmente 

não ficasse algum tipo de constrangimento ou negativa de resposta por parte deles. Enviei para 

o e-mail de G que logo depois me deu um “ok” de positivo sobre as perguntas. Finalizei a 

entrevista e agradeci a colaboração do casal. Nos levantamos para esticar as pernas, Logo G 

& A se abraçaram e deram um selinho e G com seu jeito mais comunicativo e alto astral 

prontificou a pagar a segunda rodada de sorvete. Recolhi meu material, já passava das 18:30 

hs e nem percebemos o pôr do sol da bela paisagem que estava a nossa frente. Seguimos os 
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três para dentro da sorveteria, A com seu jeito manso, tímido e de voz baixa foi ao caixa pagar 

enquanto eu e G escolhia os sabores. Pegamos os sorvetes escolhidos e saímos os três em 

direção a rua. G me perguntou sobre como andava os escritos da monografia e se tinha data 

para entrega, disse que ainda não mais que daria notícias quando fosse apresentar. Paramos 

na calçada, agradeci mais uma vez ao casal pela colaboração, nos despedimos e segui para 

um lado finalizando meu sorvete enquanto eles seguiram para o outro lado saboreando 

também o sorvete.      

 

O questionário/roteiro foi dividido em três blocos (apêndice 1). No primeiro 

bloco o objetivo é identificar o interlocutor e analisar seu perfil, como é casal 

tem o perfil do parceiro e da parceira no qual tem perguntas como idade, 

estado civil, profissão e sexualidade. O segundo bloco é destinado a conhecer 

a vida afetivo sexual do casal com perguntas sobre tempo de relação, como 

conheceram o swing, de quem foi a iniciativa de abordar o tema, o que levou 

ao casal praticar sexo de forma não convencional (para alguns). E o terceiro 

bloco foca na mulher (as esposas), na qual é indagada sobre seu papel de 

agentes ou submissas, se são realizadas na prática do swing e poliamor, se 

sentem liberdade para fazer o que deseja e se de fato as mulheres nessas 

práticas/ ambientes são as donas do poder e se são elas que determinam as 

regras do jogo.  

 

1.5.1 Perfil dos Informantes/entrevistados 

Não foi pré – estabelecido um perfil para participar da pesquisa pois o 

objetivo era encontrar casais praticantes de swing e poliamor e que estivessem 

dispostos a cooperar com o trabalho relatando uma parte íntima da vida deles 

que envolve a prática sexual, a vivência da sexualidade e a troca de casais. 

Por se tratar de um assunto tido como dissidente muitos preferem o anonimato 

então traçar um perfil específico para a pesquisa poderia dificultar ainda mais 

encontrar casais dispostos. Perfil dos casais informantes da pesquisa:   

CASAL A →  Casados, juntos a 27 anos. Três filhas de 22, 18 e 09 anos. 

ELA – 48 anos, branca, bissexual, 

nível superior, técnica de 

laboratório. 

ELE – 49 anos, pardo, heterossexual, 

nível superior, coordenador de 

manutenção. 
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CASAL B  →  Casados, juntos a 12 anos 

ELA – 30 anos, sem filhos, 

branca, bissexual, nível 

superior, empresária. 

ELE – 40 anos, 02 filhos (menina 20 e 

menino 16 anos), pardo, heterossexual, nível 

superior, empresário. 

 

CASAL C   →   Casados, juntos a 04 a anos. 

ELA – 36 anos, sem filhos, 

preta, bissexual, nível 

superior, assistente social. 

ELE – 37 anos, 02 filhos (menino 09 e menina 

de 08 anos), Indígena, nível superior, 

professor/funcionário público. 

 

Tipos de relações liberais como dos casais entrevistados e muitos outros 

adeptos que buscam experimentar o novo e ter uma liberdade sexual 

consensual, faz como que a difusão de práticas, como as Swinguers, ganhe 

projeção no meio social e enteder esse universo e suas peculiaridades, origem 

e “regras” torna-se relevante para  refletir sobre as oscilações do 

comportamentos do homem e da mulher nas relações amorosas 

contemporâneas. 
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Capítulo II: A EMERGÊNCIA DO SWING E POLIAMOR NO BRASIL 

 

Neste capítulo será apresentado a origem do Swing e do Poliamor, os 

termos utilizados pelos praticantes, seus códigos, hábitos, regras, 

particularidade e perfil dos participantes. Embora sejam liberais, existem regras 

para que essa relação aberta funcione como um estilo de vida permeando o 

respeito ao desejo do outro, a sinceridade, a intimidade e a cumplicidade do 

casal. Mesmo que a prática sexual do Swing e Poliamor seja em comum 

acordo entre o casal, a sociedade conservadora considera subversiva essas 

relações, seus adeptos, buscam uma rede de relacionamento confiável e 

estabelece critérios para preservar suas identidades criando suas normas, 

espaços próprios para suas práticas e slogam que demarcam seus territórios e 

restringem suas atitudes a uma determinada dimensão.  

A proliferação de espaços e ambientes específicos onde essas trocas são 

realizadas e notícias sobre o assunto nas mídias despertou a curiosidade e 

interesse de pessoas a abordarem de maneira científica essas experiências 

dos praticantes de Swing e participantes do Poliamor contribuindo assim para 

ampliação da discussão das sexualidades e suas práticas no meio social 

através de uma perspectiva acadêmica.  Estudos feitos por autora como Olivia 

Von der Weid em 2010, 2008 e 2004, em casas de swing nas cidades do Rio 

de Janeiro e São Paulo e Por Maria Silvério, pesquisadora brasileira que 

publicou o livro Swing Eu, Tu...Eles, em 2014, relatando sua pesquisa realizada 

em Portugal, demonstram como os casais estão tendenciosos a desatar o nó 

da monogamia para viver a multiplicidade sexual e afetiva, entendendo-a 

inclusive como um Direito Humano. Independente do laço matrimonial e as 

normas de casamento que foi instruído ao longo do tempo esses casais estão 

desabrochando para as descobertas sexuais e curiosamente ao par.  

Em pesquisa realizada pelo Data Folha no ano de 2009, sobre o tema 

Sexualidade dos Brasileiros, para identificar as mudanças o comportamento 

sexual dos brasileiros com seus hábitos e fantasias, demonstram que os 

brasileiros estão abertos a viverem novas experiência não monogâmicas. 

Sobre o grau de liberação em relação ao sexo: 42% se consideraram liberados 

com restrição a alguma experiência, 24% se consideraram totalmente liberados 

e abertos a qualquer experiência, os que são poucos liberados, com restrição a 
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muitas experiências foi de 17% e os que se consideram nada liberadas e 

fechadas a qualquer tipo de experiência foi de 14%. Em relação a questão 

Relacionamento aberto: para os brasileiros que já fizeram sexo, relacionamento 

aberto não dá certo para 49%, mas para 40% esse tipo de relacionamento 

pode dar certo e 12% não responderam. O Data Folha elaborou um 

questionário com várias perguntas, além das destacadas acima, houve 

perguntas sobre fidelidade, DST, tamanho do pênis, orgasmos, fantasia sexual, 

satisfação sexual, assiduidade de sexo entre casais, iniciação da vida sexual, 

sexo pela internet entre outros. Foram entrevistadas 1.888, entre 18 e 60 anos, 

entre os dias 9 e 11 de setembro de 2009, em 125 municípios de todas as 

regiões do país. Para evitar constrangimento, os entrevistadores eram 

formados em dupla para direcionar a entrevista com o entrevistado do mesmo 

sexo, ou seja mulher entrevista mulher e vise e versa.  

Pesquisas institucionais como a do Data Folha demonstram as mudanças 

no comportamento das pessoas e cada vez mais reforça a relevância de 

estudos sobre sexualidade para abordar seus reflexos no meio social. A 

sexualidade, no caso de relação a dois e pessoas casadas, deixa de ser vista 

como algo individual ou para pessoas solteiras e a conjugalidade, a interação e 

o diálogo entre o casal passam a ser algo que possibilite a ambos viver uma 

sexualidade para além da relação conjugal, com limitações de acordo a prática 

sexual escolhida mas com liberdade para desfrutar das experiências que o 

sexo pode proporcionar como diz Foucault (1981) onde deveria haver a lei, a 

regra, há o amor e principalmente respeito a individualidade.   

 

2.1 SEXUALIDADE 

Não se deve descrever a sexualidade como um ímpeto rebelde, estranha 

por natureza e indócil por necessidade, a um poder que, por sua vez, esgota-se 

na tentativa de sujeitá-la e muitas vezes fracassa em dominá-la inteiramente 

(FOUCAULT, 1999, P. 98). A OMS – Organização Mundial da Saúde define 

que a sexualidade faz parte da personalidade de cada um, sendo uma 

necessidade básica e um aspecto do ser humano que não pode ser separado 

de outros aspectos da vida já que influência pensamentos, sentimentos ações 

e interações e, portanto a saúde física e mental (WHO TECHNICAL REPORTS 

SERIES, 1975). Ainda há quem pense que a sexualidade está ligada 
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diretamente ao sexo, claro que uma coisa leva a outra mais não é o ato sexual 

propriamente dito, a sexualidade envolve desejos, sensações, atitudes, 

comportamento, afetividade, atração, a cultura e por que não falar que a 

sexualidade é socialmente construída? para Sotero (2015) a sexualidade é 

uma construção cultural, portanto sua prática varia de acordo com o tempo, os 

códigos morais, jurídicos, religiosos, clima histórico, dentre outros, que são 

específicos de cada grupo social.   

A sociedade, segundo Foucault, tenta institui códigos morais para 

determinar normas sexuais, entretanto as formas de se relacionar sexualmente 

não podem ser moldadas nestas caixas de valores, elas são múltiplas e fluídas. 

É sob esta ideia que o swing, ou troca de casais, se torna uma prática 

dissidente dentro de um universo normatizador que tenta definir a forma correta 

das relações afetivas e sexuais, aprisionando o desejo dentro do ideal do amor 

cortês e o sexo monogâmico legitimado pela instituição do matrimônio 

(SOTERO, 2015, P. 01).  

Porque o sexo é assim tão secreto? Que força é essa que, durante tanto 

tempo, o reduziu a silêncio e mal acaba de ceder, permitindo-nos talvez 

questioná-lo, mas sempre a partir e através de sua repressão? (FOUCAULT, 

1997, 76). A sexualidade faz parte da vida das pessoas mas rodeada de tabus, 

mitos, repressão e por vezes silêncio no intuito de demarcar uma posição de 

que viver a sexualidade faz com que o indivíduo seja corrompido, torne-se 

impuro e como diz Rea (2012) se apresenta como uma fronteira cultural 

destinada a definir limites. A sexualidade era discutida com foco no controle 

reprodutivo ou de doenças que são transmitidas pelo sexo, no decorrer do 

tempo falar de sexualidade ou objetificá-la foi ganhando outras modelagens e 

sua dimensão foi ampliando para dialogar também sobre o bem estar pessoal, 

do prazer e de sua funcionalidade como interação social e o silêncio e a 

invisibilidade foi perdendo espaço para poder falar dos mitos e paradigmas que 

o encurralava e o reconhecer como algo relevante, que envolvia a 

personalidade das pessoas e mais que isso, refletia uma urgência em falar do 

corpo e sexualidade de forma conjugada e não de forma isolada.  

 

A sexualidade não é estática, suas alterações e mudanças faz com que 

assuntos como homossexualidade, bissexualidade, transgênero e outras 
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nomenclaturas que possam surgir de novas descobertas sobre o assunto 

sejam cada vez mais colocada em debates na sociedade contemporânea. A 

mulher por sua vez também desponta num mundo de descoberta do seu corpo 

e das possibilidades de experimentar o novo ou simplesmente se relacionar 

sexualmente sem carregar o slogan de puta, vadia ou recatada e santa ou ter 

que se enquadrar em uma característica específica. A marcha das Vadias5, que 

pelo nome já é uma ótima provocação, nos dá um bom exemplo de pensar 

essa imposição de que a mulher deva assumir um determinado comportamento 

e mais do que isso, o movimento justamente questiona o porquê de 

estigmatizar as mulheres. Visitando um site chamado Papo de homem6, achei 

algo muito interessante escrito por um homem:  

 

O “aventureiro” é o homem audaz que vive aventuras. A 

“aventureira” é a puta. 

“Pistoleiro” é um homem que atira com pistolas. 

“Pistoleira” é puta. 

“Vagabundo” ou “vadio” é um homem que não trabalha. A 

“vagabunda” ou “vadia” é uma puta. 

“Cachorro”, “galo”, “touro” são alguns dos animais mais 

importantes na história da humanidade. “Cachorra”, 

“galinha”, “vaca”? Puta, puta, puta. 

Por fim, “puto” é um homem indignado, irritado. 

Já “puta” é puta. 

              (E não que tenha nada de errado com isso) 

 

As mulheres são encorajadas a assumir seus desejos, sua identidade 

sexual, decidir quando vai engravidar e se tem esse desejo, esse diálogo tem 

chegado das relações afetivas, ou sexuais/afetivas que possibilita uma 

sexualidade que consiga equilibrar corpo e mente mesmo que seja 

                                                           
5
 Marcha das Vadias chega ao Brasil. Observatório Brasil da Igualdade de Gênero. Disponível 

em www.observatoriodegenero.gov.br  

6
 Site Papo de Homem. Disponível em www.papodehomem.com.br 
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compartilhada com o companheiro e não mais de forma individualiza para que 

seja plena ou satisfatória. 

 

2.2 CONJUGALIDADE NAS RELAÇÕES MODERNAS 

Viver a sexualidade de maneira livre é algo almejado por muito diante da 

sociedade conservadora, machista, patriarcal e heteronormativa e a fidelidade 

conjugal é sempre vigiada diante da atitude, ainda que consentida dos casais 

que optam por viver um relacionamento liberto dos padrões morais e religiosos 

que sempre foi imposto. A monogamia sexual é interpelada a todo momento e 

os casais praticantes de relações afetivo sexual aberta se escondem a todo 

instante do rótulo de transgressor e da promiscuidade. A sociedade não 

permite que fidelidade conjugal é algo que pertença ao casal, aquele par, e a 

conjugalidade milita no campo de relação social, onde o casal deve agir em pro 

da convenção social o que causa um incomodo nos praticantes de swing e 

poliamor mas sendo o caminho para viver a dualidade entre liberdade sexual e 

ao mesmo tempo anonimato com criação de perfis e pseudônimo para que não 

sejam rotulados como praticantes. Neste Cenário, marca o estilo de vida 

urbano a ideia de liberdade de escolha – de modos de viver, de trabalhar etc., 

que tem como contrapartida o anonimato e a fragmentação da experiência 

social, mas que caminha junto com o desenvolvimento de áreas de domínios 

de sociabilidade, de lazer, de crenças religiosas, atividades políticas, etc 

(ANDRADE, 2012, P. 19). 

Existe uma tradição ocidental que remonta aos primórdios do cristianismo 

e que faz do sexo - mesmo o legitimado socialmente pelo casamento – algo 

impuro, imoral, pecaminoso ou, no melhor dos casos, “tolerável”. Este conjunto 

de atitudes, no entanto, vem mudando de modo significativo em direção a um 

liberalismo, liberalismo esse que pode ser traduzido pelo aumento do sexo pré-

marital, uma vida sexual mais livre (principalmente para as mulheres), e 

aumento dos estudos sobre a própria sexualidade, comunicação mais 

espontânea e franca entre os casais sobre sexo (que por sua vez deve levar a 

uma melhoria da qualidade das relações), e aumento das expectativas pela 

elevação dos patamares pretendidos do que seria uma relação satisfatória 

(JABLONSKI, 1988, P. 23).  
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Segundo Marcelo Alves dos Santos, na sua tese de mestrado em 

Psicologia Social, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (2010), 

com o título “Prometo-te ser fiel no casamento e no swing”, com o 

desenvolvimento da teologia judaica e cristã, surgiu um código ético limitando 

moralmente as atividades sexuais aceitáveis no leito matrimonial – fora dele 

também – sendo pecaminosos qualquer desviou desses padrões. Ele aponta 

que até poucas décadas a única forma aceita de institucionalizar as relações 

afetivo-sexuais era por meio do casamento legal e indissolúvel e viver a 

sexualidade desimpedida dos padrões estabelecidos pelo Estado, dentro do 

casamento reconhecido, representa uma ameaça à manutenção do modelo de 

família estabelecido, as sanções e estigmas associados ao swing demonstram 

isso.  

Nos últimos anos, o significado social da conjugalidade mudou 

expressivamente, o que tem acarretado transformações práticas em relação à 

vivência do cotidiano conjugal e transformações nas relações familiares e a 

ressignificação dos papéis de gênero no interior da relação conjugal 

(VASCONCELOS, 2015, P.36).  Conjugalidade segundo Maria Luiza Heilborn 

(2004 apud Pelúcio, 2005), na sua obra Dois é par-Gênero e a identidade 

sexual em contexto Igualitário, expressa uma relação que condessa um „estilo 

de vida, fundado numa dependência mútua e em uma dada modalidade de 

arranjo cotidiano e que os casamentos não são “para sempre”, mas a 

conjugalidade é. 

A autora critica o fato de se construir parcerias amorosas marcadas por 

regras e limitações que a sociedade impõe já que para muitos a conjugalidade 

pode ser ampliada e ter outras interpretações e que o par deve enfatizar a 

importância do companheirismo e da amizade na relação, sem esquecer a 

dimensão sexual, ponto fundamental para avaliar a “saúde” do vínculo 

conjugal. Silvério (2014) defende que os conceitos de conjugalidade e casal 

necessita ser reavaliados na nova realidade sociocultural. Se na era pré-

industrial e na modernidade esses termos indicavam implicitamente duas 

pessoas de sexo oposto reconhecidas pela união legítima do casamento, na 

contemporaneidade esses conceitos ultrapassam esta visão (SILVÉRIO, 2014, 

p. 167). 
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Os casais praticantes do swing e poliamor desejam compartilhar as 

experiências sexuais com seus parceiros (a), assim como a questão de gênero 

está presente nas novas relações onde o trabalho, cuidado com filhos e 

despesas domésticas são distribuídos entre o par, o prazer, desejo e fantasias 

sexuais vai caminhando no mesmo sentido como diz um casal informante 

“vontade de experimentar novas possibilidades, realizar fantasias e de apimentar 

ainda mais a relação sexual. Nos percebemos mais maduros e a prática do swing nos 

proporcionou mais cumplicidade e companheirismo e um desejo e atração cada vez 

maior entre nós (CASAL C). Heilborn explica que na regra da conjugalidade o 

casal é regido por princípios de simetria, por um tipo de trocas em que a 

mesma dádiva dada é também recebida e há o costume da vinculação entre 

sexo e amor vinculado ao amor romântico. Demostrando um potencial 

conservador da conjugalidade mesmo num contexto igualitário ao mesmo 

tempo em que os casamentos, nas classes médias não são “para sempre” 

porém a conjugalidade permanece. A Psicóloga clínica e terapeuta Teresa 

Cristina Martins Silva (2013) diz que não há uma fórmula para a relação 

conjugal, ou seja, os esforços e a renovação da vida a dois são contínuos e 

que é preciso compreender os limites para que os parceiros possam viver 

como casal sem perder a identidade individual. A afinidade ajuda na construção 

da conjugalidade e assim a relação que o casal estabelece entre si possibilita 

investir em objetivos e interesses mútuos para exercer a sexualidade conjugal.  

O sociólogo britânico, Anthony Giddens (1938), denomina o amor 

contemporâneo de amor confluente, um amor que choca com as ideias de 

“para sempre, único e exclusivo” do complexo do amor romântico. O amor 

confluente segundo ele, é contingente, ativo, possibilita abertura em relação ao 

outro e presume igualdade na dádiva e contra dádiva emocional, o amor 

confluente introduz pela primeira vez a ars erótica na relação conjugal do 

ocidente, fazendo do prazer sexual recíproco um elemento-chave da relação. 

Talvez, por mais irônico que possa parecer, seja a combinação de uma 

sexualidade mais livre, mais tempo de vida e a emancipação da mulher que 

tenha colocado contra a parede o modelo tradicional de união monogâmica e 

inseparável até a morte de um dos cônjuges (JABLONSKI, 1988). 

Ao mesmo tempo que a sociedade se transforma, que os valores da 

família e do casamento são questionados, que a sexualidade ganha espaço 
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para ser discutida e o modelo de casamento convencional é criticado, segundo 

Jablonski (1994) esse desejo esbarra nas condições criadas pela própria 

sociedade, que transformam o casamento contemporâneo numa espécie de 

insolúvel quebra-cabeças. As pessoas são induzidas a acreditar que o 

casamento é único e o desejo, fantasias, realização deve permanecer no 

núcleo do casal. Segundo Singly (2007) apud Vasconcelos (2015) pode-se 

dizer que a experiência da conjugalidade vem se deslocando da ideia de 

família como instituição, para a ideia de família como interação, onde a relação 

afetivo-sexual estaria muito mais próxima da fluidez e da relação com o outro. 

A união entre duas pessoas não a tornam uma unidade, pois são duas pessoas 

e seus desejos podem não ser únicos e os mesmos e a individualidade do par 

como pessoa passa a ser relevante. As novas relações afetivo sexual e 

relações livres buscam compartilhar as experiências, criticando a monogamia 

mas não pensando em ser infiéis. Desejam viver novas relações de maneira 

livre, aberta sem rótulos e a opção de ser casados, amigados, se envolver a 

dois, três ou mais pessoas seja devoluto. 

Sim, por que é esta a visão do amor que a sociedade instila em seus 

membros: uma paixão arrasadora, anterior ao casamento, profundamente 

idealizada, com o “objeto amado” hipervalorizado em detrimento do processo 

de amar. O que aqueles que vão casar aprendem através de maciça 

doutrinação é que um dia encontrarão um príncipe/princesa encantado (a), com 

todas as qualidades possíveis e imagináveis, e que lhes trará felicidade ímpar 

para o resto de suas vidas. Assim quando o amor “acaba”, após “Nove 

semanas e meia” de paixão, os casais se sentem traídos, tentando culpar seus 

pares – ou a si mesmos – pelo “fracasso”, e não à cultura que lhes empurrou 

um modelo não muito compatível com a própria realidade (JABLONSKI, 1994).  

Segundo Foucault (1999), as instituições sociais, formadas pela família, 

escola, religião, medicina, tentam regular o sexo. Já que não há como impedi-

lo, então é necessário criar regras do que pode ou não ser feito. Mas na 

contemporaneidade Vasconcelos (2015, p. 36) diz que há mais 

relacionamentos entre pessoas que se sentem à vontade de se pronunciarem 

sobre os seus desejos ao parceiro e tais relações têm possibilidades para a 

realização das expectativas de cada um, ampliando o espectro dos 

relacionamentos amorosos para que sejam de interesses mútuos. Ainda que a 



42 
 

 
 

relação esteja balizada pela norma heteronormativa e consumado pelo ditame 

do casamento clássico de maneira religiosa e civil, os casais estão expondo 

seu ponto de vista, desejos e afirmando suas individualidades construindo uma 

relação de parceria. “Ou seja, o casamento como instância dialogal entre duas 

pessoas permitiria a possibilidade de se pensar nesses empreendimentos que 

colocam à prova os desejos dos seus participantes, na medida em que permite 

a manifestação dessas fantasias não só como interesse individual de uma das 

partes, mas de ideal de partilha que serve de substância aglutinadora dos 

sujeitos como interesse comum” (VASCONCELOS, 2015, P. 215). 

Vale ressaltar que embora o casal tenha a liberdade e a possiblidade de 

enveredar nas práticas não monogâmicas existem questões a serem 

analisadas e ficar claro até que ponto será bom para os dois assumirem essa 

nova relação ou esse novo comportamento, mais aí pensamos, afinal é voltar a 

estabelecer regra? não é essa questão de regra e sim, acredito, que seja uma 

questão de respeito. Por mais que seja almejado uma sexualidade livre ela está 

agregada a sentimentos também e nesse aspecto o respeito ao parceiro ou 

parceira deve existir e ponderar os limites ou não que cada relação deve 

seguir. O diálogo deve existir porque tem pessoas que vai se identificar na 

relação não monogâmica outras não, tem pessoas que terá dificuldade de 

assumir que não conseguirá se enquadrar para atender os desejos do cônjuge 

de forma emocional e sexual e negar que tem desejo por outras pessoas ou se 

anulam para agradar outrem, como alguns casais relataram na prática do swing 

e os informantes Casal A fala:  

“O assunto é sempre discutido para que não haja situações desagradáveis e 

desnecessárias já que a intenção é ser feliz, dar e receber prazer”. Mas é justamente 

nesse sentido que a questão ético moral no sentido de respeito seja levada em 

consideração. Diz Alex Castro7 sobre a ética das relações não-monogâmicas e 

a necessidade dos pactos prévios consensuais articulados explícitos: por isso, 

duas (ou mais) pessoas só estarão vivendo um relacionamento não-

monogâmico se ambas souberem e afirmarem que estão vivendo esse tipo de 

relacionamento, se tiverem um pacto prévio consensual articulado explícito 

                                                           
7
 Colunista do site PAPO DE HOMEM que trata de diversos assuntos da sociedade. Disponível 

em www.papodehomem.com.br 
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regulando os limites de cada uma e se houver uma constante disposição para 

conversá-lo, negociá-lo, redefini-lo.  

Concordo com Alex Castro quando ele diz que para viver relacionamentos 

não-monogâmicos é preciso muita empatia e muita alteridade, sempre se 

colocar no lugar do outro e pensar e agir de forma ética do começo ao fim. É a 

questão do respeito a pessoas, de ser ético. No que se pensa sobre 

sexualidade do que é certo ou errado, do que é moral ou imoral, conhecemos 

como são estabelecidas na sociedade essas regras, então a relação não-

monogâmica não se enquadraria como algo moralmente aceito, ao menos por 

enquanto embora já existe discussão jurídica sobre o assunto como a 

publicação recente da revista Visão Jurídicas sobre o reconhecimento das 

relações poliamorosas, mas eticamente pensando as reflexões se tornam de 

entendimento individual para praticá-los ou não.      

 

2.3 ORIGEM DO SWING E POLIAMOR 

Quanto ao surgimento da prática do Swing e do Poliamor no Brasil não 

foram encontrados registros específicos e referências literárias. Os sites 

swingers indicam a existência da prática há muitos anos desde a antiguidade 

mas com nomenclatura diferente, mas seu auge ocorreu com abertura de 

clubes e casas swing por todo país nos quais os casais frequentam no intuito 

de conhecer e interagir sexual e afetivamente com outros casais que por sua 

vez pode desencadear novas relações como o Poliamor. A internet foi outro 

fator que colaborou muito para a propagação e divulgação desses espaços e 

contato entre esses grupos. A conceituação do que é o swing é diversa, pois 

ele se origina, se define e redefine a partir do entendimento das pessoas que 

frequentam o “meio liberal” 8 (SOTERO, 2015, P. 02). 

Há dados que apontam a existência do fenômeno por volta de 3.000 a.C 

onde os sumérios que eram um povo de origem geográfica pouco conhecida 

tinham hábitos e práticas sexuais livres e sem o compromisso com a fidelidade 

fazia parte de uma cultura que dava início ao costume da troca de casais. Esse 

modelo de “sexo ritual” também há registros que era praticado na Grécia antiga 

                                                           
8
 Expressão utilizada pelos praticantes de swing para designar o espaço social, seja ele físico ou   não, no 

qual há liberdade para a realização das práticas sexuais (festas, encontros, boates, residências e etc.  
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com o nome de “Hiero gamos”, pelos Egípcios ao culto a Ísis e se prolongando 

até a era Romana. O sexo não afetivo esteve presente em muitas civilizações 

podendo estar associado a um status sócio-cultural da época. São estilos não 

definidos como a prática do Swing ou Poliamor, mas, no entanto foi um 

costume similar ao praticado na contemporaneidade. 

O Poliamor é um assunto novo, segundo Juliana Narimatsu (2010) surgiu 

em meados dos anos 80 nos Estados Unidos e Europa e em novembro de 

2005 houve a primeira conferência internacional sobre o assunto na Alemanha. 

De acordo Silvério (2014, p, 179). O poliamor nos anos 90 começou a ganhar 

visibilidade social e científica nos estados Unidos, expandindo para outros 

países somente nos anos 2.000. A autora do Livro Poliamor e Relações Livre, 

Mônica Barbosa(2016), registra a existência do Poliamor como movimento de 

luta pela multiplicidade sexual e afetiva existe desde a década de 1980. Já o 

Swing é uma prática mais longeva. A Psicóloga Cláudia Moraes que para 

atender um casal “swingers” em seu consultório e entender melhor o assunto, 

em seus estudos sobre A nova infidelidade ou estilo de vida? (2005), verificou 

que em Portugal foi registrado a existência da prática do swing nos anos 70 (do 

século XX) e nos Estados Unidos as primeiras descrições do assunto surgiu 

nos anos 50 e 60. 

Segundo Robert McGinley (1972, 9,30), presidente da NASCA 

International, associação que reúne clubes, eventos, informações e serviços 

relacionados ao universo swinger, a prática é associada aos Key clubes (clubes 

da chave). Esses encontros eram realizados por casais militares da Califórnia, 

Estados Unidos, durante a década de 1950. Os maridos empilhavam as chaves 

do carro no centro de um cômodo e as esposas pegavam uma chave 

aleatoriamente. O dono da chave escolhida seria o parceiro sexual da mulher 

durante aquela noite. Os Key clubes , ao serem descobertos pela imprensa foi 

apelidado pelos jornalistas de wife swapping (troca de esposas) e foi 

transformado em verdadeiro escândalo como ocorre até os dias de hoje, 

fazendo com que os casais praticantes utilizem pseudônimo e mantenham o 

anonimato quanto suas práticas.   

Para SOTERO 2015, a outra ideia para a origem do Swing, é que durante 

a Segunda Guerra Mundial, a mortalidade de soldados americanos era muito 

grande, à partir dos laços de amizade eles fizeram um pacto para que o amigo 
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cuidasse da esposa daqueles que morressem no front de batalha, isto incluía 

não apenas a questão econômica, mas a sexual Também.   

A pesquisadora Maria Silvério  relata no seu livro Swing, Eu, Tu...Eles, 

que o swing teria surgido através dos alemães, conforme informações colhidas 

durante sua investigação. Os alemães tem o hábito de frequentar saunas 

unissexo e usufruem destes espaços despidos, o que teria aumentado a 

intimidade entre as pessoas e elas teriam começado a envolver-se 

sexualmente. Sem referências literárias a origem do Swing e Poliamor, que em 

alguns casos pode ser a consequência da prática do Swing torna-se indefinível, 

se sabe que as práticas sexuais ao longo da história se dava de variadas 

formas, mas nomenclaturas para esses atos nem sempre é possível definir ou 

fazer determinadas associações. É praticamente impossível afirmar com 

exatidão onde, quando e como o swing teve origem, existem diferentes versões 

sobre o surgimento formalizado do swing (SILVÉRIO, 2014, P. 71).  

No que tange a gênese da prática do swing no Brasil não foram 

encontrados registros específicos. Os sites swingers9 apontam a existência da 

prática há muitos anos, porém nos últimos 10 anos obteve seu auge com a 

abertura de clubes e casas swing espalhadas pelo país nos quais os casais 

freqüentam no intuito de conhecer e interagir sexualmente e afetivamente com 

outros casais. A internet foi outro fator que colaborou muito para a propagação 

de sites swingers facilitando contado entre esses grupos.    

O assunto Swing já foi alvo de reportagens, pesquisas e até “reality show” 

exibido em canal de TV por assinatura. O Playboy TV, exibe o reality 

“Swingers” que é transmitido à noite mostrando as aventuras dos casais 

americanos numa mansão e os depoimentos das experiências vividas por eles. 

Mostra os encontros, as decepções, o ciúmes, o prazer, as trocas de casais e 

todas as nuances dessa relação aberta. Na rede Bandeirantes de Televisão 

(BAND), o programa A Liga, exibiu em 17 de maio de 2011, o programa A 

sexualidade dos casais, mostrando as experiências, dúvidas e outras 

informações do universo swing. No programa Jornal da Band, foi exibido em 

                                                           
9
 “Sites swingers”, são sites no qual o praticante do swing se cadastra e cria um perfil ou avatar 

com o nome do casal para conhecer outros casais, interagir com bate papo on line, postar 

fotos, marcar encontros e pirnciplamnete encontrar casas swingers e saber os locais onde vão 

ocorrer eventos swinger, que pode ser desde um churrasco a um cruzeiro marítimo. 
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10/09/2013 a reportagem Noites insanas, na qual havia a chamada: “Noites 

insanas mostra um universo que desperta a curiosidade de alguns e o 

preconceito de outros. São as baladas liberais onde o swing, a troca de casais, 

é frequente e normal. E nas pesquisas acadêmicas nomes como Olívia Weid e 

Maria Silvério, supramencionadas, demonstram o quanto o assunto tem 

ganhado espaço nos diversos campos de comunicação e estudo da 

sexualidade. 

Essa “explosão discursiva” da prática do swing se deu pela existência de 

casas e espaços específicos onde as práticas são realizadas. Essa prática é 

um evento social que cada vez mais a mídia e até mesmo entre os casais 

provoca curiosidade e alvoroço para saber detalhes sobre as experiências dos 

praticantes. Aqueles que não tem vontade, querem ao menos saber como as 

coisas funcionam e vão aos locais destinados as práticas mesmo sem serem 

swinger ou simpatizantes.  

 

2.4 SWING E POLIAMOR 

De acordo com sites pesquisados sobre o tema o que se entende por 

Poliamor: tem como objetivo múltiplas relações afetivas, normalmente com 

envolvimento profundo e planejamento de longo prazo. Os adeptos não 

costumam adicionar ao acordo da relação a possibilidade de terem relações 

informais e fazerem sexo casual. Tende a morar juntos em trio, quarteto, 

quinteto, ter filhos e apresentar os dois ou mais companheiros para a família. 

Já para o Swing - Casais que praticam a troca sexual com outro casal. É uma 

relação que prima por manter o casamento, mas que tem abertura 

exclusivamente sexual. O casal define entre si o que pode ou não ser feito na 

prática do swing. São experiências pontuais, que não devem se estender para 

fora daquele espaço. Sair com outros para fins sexuais e não avisar o 

companheiro é visto como traição. O swing pode ser definido como uma prática 

em que casais heterossexuais estáveis mantêm relações sexuais com outros 

casais ou pessoas solteiras na companhia e com o consentimento do parceiro 

(SILVÉRIO, 2014, P.71). 

Para alguns casais o Swing é o primeiro passo para as novas 

descobertas e Von der Weid (2008) nos faz mergulhar na prática sexual desses 

casais com a riqueza de detalhes e informações realizadas em seus trabalhos 
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percorrendo os caminhos que os casais fazem para decidirem praticar seus 

desejos. Podemos perceber a participação das mulheres e como elas 

funcionam como objeto de “troca” valiosa e tem liberdade para transitar entre a 

sexualidade homo e heterossexual, sendo aceitável e vista como positiva sua 

bissexualidade. Maria Silvério (2014), busca esclarecer os tabus em torno do 

tema e como o Swing é um estilo de vida para alguns casais. Um modo de 

viver a vida e compartilhar prazer sexual ao lado da parceira sem precisar trair 

e dividir e conversar sobre sexo e atração sexual por outra pessoa, ou outro 

casal e possam desfrutar do regozijo que a experiência propicia a relação do 

casal aumentando cada vez mais a cumplicidade entre o par reflexo inclusive 

da vida moderna nos quais as despesas, rotina de trabalho e outros são 

divididos.  Para Michel Foucault (1981) um modo de vida pode ser partilhado 

por indivíduo de idade, estatuto e atividade sociais diferentes. Pode dar lugar a 

relações intensas que não se pareçam com nenhuma daquelas que são 

institucionalizada possibilitando que um modo de vida pode dar lugar a uma 

cultura e a uma ética. Para muitos casais o Swing deveria ser sim uma cultura, 

pois muitos dizem que as relações seriam melhores ou que ao menos 

pudessem falar sobre o assunto sem ser mascarado e que os lugares onde 

essas práticas acontecem não causassem constrangimento as pessoas que ali 

transitam. Assim relata o casal A&G ao falar sobre a liberalidade da prática do 

Swing:  

“Recomendamos a todos os casais que se amam e 

que desejam ter uma relação plena e duradoura. Somos 

animais e portanto incompatíveis com a monogamia 

imposta pela igreja e pela sociedade, precisamos aceitar 

nossa sexualidade e aprender a conviver com ela sem 

falsos pudores e moralismos exacerbados”.  

 

O Swing e o Poliamor contraria a convenção de relação monogâmica, no 

Swing os casais separam sexo de família e optam por uma liberdade sexual 

limitada, encarando com naturalidade o ato sexual compartilhado, já o Poliamor 

agrega uma terceira pessoa a família, na qual compartilha sexo e sentimento e 

a velha frase até que a morte nos separe passa a ser substituída por que seja 

eterno enquanto dure. Segundo a pesquisadora Mônica Barbosa, que escreveu 
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o livro Poliamor e ralações livres:do amor à militância contra a monogamia 

compulsória, 2015, O Poliamor é a possibilidade de as pessoas estabelecerem 

vínculos afetivos e sexuais com mais de uma pessoa de forma consensual. A 

monogomia vem de uma tradição milenar, que são validadas por instituições 

como a igreja.  

O romance “Dona Flor e seus dois maridos”, publicado em 1966 pelo 

escritor Jorge Amado é uma forma de demostrar uma relação com mais de 

duas pessoas, embora haja a questão sobrenatural da história, é possível 

perceber a prática da múltipla relação existe entre o trio. Em entrevista ao 

Jornal Correio da Bahia, em 07/04/2016, ao jornalista Jorge Gautiher, a 

pesquisadora Mônica Barbosa, Mestre em Desenvolvimento e Gestão Social 

pela Faculdade de Administração da UFBA, diz que o sexo sempre que não é 

praticado entre duas pessoas é considerado indecente e isso é reforçado por 

instituições como igreja, sociedade e até a política. O Poliamor e as relações 

livres militam pela liberdade de vinculação afetiva e sexual com mais de duas 

pessoas mas há diferenças entre elas quando o assunto é casamento. 

Segundo Barbosa quem vive uma relação livre é radicalmente contra à 

regulação do estado sobre os relacionamentos, já na prática poliamorosa é 

possível uma polifidelidade.     

A antropóloga e jornalista Maria Silvério também faz a distinção dos 

modelos das relações não monogâmicas como swing, Poliamor e 

Relacionamento aberto. Para Silvério (2014, p. 178/179), tanto no Casamento 

Aberto quanto no Swing, o casal é mantido como eixo central e as relações 

extraconjugais são entendidas como meio de fortalecer a melhorar a própia 

relação entre o casal. Nessas duas formas de conjugalidade, a noção de casal 

é nomeadamente associada à díade legitimada pelo matrimônio devido ao fato 

do Swing e do Casamento Aberto terem começado a se popularizar nas 

décadas de 1960 e 1970. Segundo a autora no Casamento Aberto a não-

monogamia sexual ou emocional não são condições necessárias a serem 

dotadas por ambos os parceiros, a ideia é que cada um tenha liberdade para 

manter relações extraconjugais de forma independente caso sintam 

necessidade.   



49 
 

 
 

No Swing a prática é dotada em conjunto pelo casal e ocorre a anulação 

somente da monogamia sexual, a monogamia emocional é uma regra estrita, 

ou seja amar apenas o próprio parceiro. Já o Poliamor, segundo Silvério, é uma 

conjugalidade que engloba diversas perspectiva já que é uma prática pouco 

conhecida e há divergência em seu entendimento, mas ela entende que o 

Poliamor caracteriza-se pela possibilidade de desenvolver relações íntimas e 

prolongadas com múltiplas pessoas simultaneamente, tendo o amor como 

conceito central no seu discurso podendo amar mais de um parceiro de forma 

fixa, sem necessariamente envolver sexo, pode acontecer entre trio, quartetos 

ou mais pessoas.  

Nas relações de Swing e Poliamor tem como base a sinceridade, respeito, 

honestidade, comunicação como algumas das regras e limitam a questão do 

heterossexualismo, bissexualismo homossexulismos, travestis. As relações 

extraconjugais no Swing são vividas pelo casal e não há relação homossexual 

entre homens mas há relação homossexual entre mulheres e o intuito é sexual, 

não permitindo que o casal se relacione com outra pessoa na ausência d outro. 

Pode até haver uma terceira pessoal durante a troca sexual no qual é chamado 

de Ménage à Trois, mas sempre na presença do cônjuge. No Poliamor os 

casais tem autonomia quanto suas relações, em comum e compartilhadas 

entre o casal, ou independente podendo haver relações hétero e homossexual 

entre ambos os parceiros que podem se relacionar com outrem 

independentemente do consentimento e presença do companheiro (a).  

Neste sentido, podemos dizer que, dentre essas conjugalidades não-

monogâmicas, os swingers são os que menos se distanciam do complexo do 

amor românico. Embora eles tenham tenham assumido que não seja possível 

encontrar em uma única pessoa a totalidade e a complementariedade 

prometidas pelo amor romântico, eles somente estão dispostos a ir atrás deste 

preenchimento na companhia da pessoa que um dia julgaram ser capaz de lhe 

oferecer tudo o que buscava (SILVÉRIO, 2014, P. 181).  

Nas práticas não monogâmicas como mencionado, existe uma dualidade 

entre liberdade e regras para uma boa regra de convivência. No Poliamor é 

difícil delimitar algumas normas devido a amplitude que essas relações pode 

ter e de maneiras que podem acontecer já que há uma liberação do casal a se 
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relacionar independentemente um do outro, não há espaços específicos para 

essas relações ocorrem e não existe um comércio envolvendo essas relações 

já que passa ser algo mais subjetivo e podendo ser analisados de variadas 

formas e múltiplas interpretações. Já no Swing há um segmento específico, é 

algo objetivo, onde as relações se dão para além do convívio pessoal do casal, 

se estendendo a espaços criados para essa prática como casa, boates, 

saunas, cruzeiro e viagens destinada a ampliar as relações dos casais e a 

possibilidade de conhecer novos casai já que para os swingers a troca, a 

relação sexual tem que ser boa para os dois parceiros e é comum ouvi dos 

praticantes a dificuldade de encontrar casal que se encaixe no perfil desejado. 

Muitas vezes apenas m indivíduo do casal agrada e não o par completo.  

Na pesquisa realiza por Silvério (2014, p. 77) ela coloca essa dificuldade 

que os casai tem de o par agradar o outro par. Ela coloca que alguns casais 

define o Swing como “uma agulha no palheiro”, por que há dificuldade que um 

casal ache os outros dois membros do outro casal interessante e, 

reciprocamente, sejam desejados pelos dois membro do outro casal. 

Geralmente as mulheres agradam mais que os homens, ou seja as mulheres 

dos casais sempre são mais bonitas enquanto o homem não agrade tanto. Os 

swingers apontam essa questão como um fator negativo além da questão das 

doenças sexualmente transmissível. Por isso há um cuidado tanto em ampliar a 

rede de relacionamento quanto limitar as trocas que de fato interessar e não se 

torne uma situação promíscua.  

No Swing os casais praticam exibicionismo, vouyerismo, ménage à trois, 

soft swing, hard swing, hot wife, culkold, bissexualidade feminina e sexo grupal. 

De acordo com Vasconcelos (2015, p.11) Apesar de o swing ser uma fantasia 

erótica especifica (a rigor, reservada à troca de casais e as experiências 

reservadas a esse tipo de interação) é a partir dele que se agregam as mais 

variadas experiências).Especificamente no Brasil, a palavra swing abarca uma 

sopra de letrinhas quando se fala em fantasias eróticas: desde a troca de 

parceiros, passando pelo voyeurismo e o exibicionismo, agregando mais de 

uma pessoa (conhecido como ménage à trois e as suas variações masculinas 

e femininas) chegando até o sexo grupal.   
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A prática acontece entre casais heterossexuais com destaque para a 

bissexualidade feminina alta e a masculina intangível. Para designar o 

significado das expressões exibicionismo, vouyerismo, ménage à trois, soft 

swing, hard swing, hot wife, culkold, bissexualidade feminina e sexo grupal foi 

necessário recorrer aos recursos que sites, blogs, homepage e principalmente 

o dicionário informal 10 instruía sobre as expressões. 

Ménage à trois – ou “ménage” é uma expressão de origem francesa que 

significa “mistura a três” e é utilizada para designar os relacionamentos sexuais 

entre três pessoas e podem ser dos seguintes tipos: 

MMF : dois homens e uma mulher com bissexualidade masculina; 

FFM: duas mulheres e um homem com bissexualidade feminina; 

MFM: dois homens e uma mulher sem bissexualidade; 

FMF: duas mulheres e um homem sem bissexualidade: 

MMM: três homens em ato homossexual; 

FFF: três mulheres em ato homossexual. 

Vouyerismo – consiste na observação de uma pessoa em situação íntima sem 

que a mesma saiba que está sendo observada. Os swingers praticam o Vouyer 

presenciando as práticas sexuais de outro casal.    

Exibicionismo -  homem ou mulher que expõe suas partes íntimas, 

parcialmente ou totalmente nua, ou pelas roupas coladas e decotadas que 

vestem com intenção de provocar outra pessoa. São pessoas muito ligadas à 

exibição corporal a ponto de excitar outra. 

Bissexualidade feminina – mulher que tem desejo e atração sexual por homem 

e por mulher. 

Sexo grupal – ato sexual envolvendo mais de duas pessoa. 

Soft swing – um tipo de swing onde não há penetração. Surgiu para casais que 

desejam experimentar o swing mais que ainda não estão confortáveis para a 

                                                           
10

 Disponível em: < www.dicionárioinformal.com.br>. Acesso em 13/06/2016. 
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prática, assim é possível haver carícias, provocações e sexo oral mas sem a 

penetração. 

Hard swing – quando um casal tem experiência sexual com outro casal, no qual 

existe penetração. 

Hot wife – “esposa quente” – um estilo de comportamento, que tem no sexo 

sua melhor diversão. São mulheres que acham o amor e sexo coisas bem 

diferentes, não se sentem saciada sexualmente pelo marido, acha que precisa 

experimentar mais pessoas e tira fotos nuas e publica na web ou revistas 

especializadas. 

Culkold – desejo do marido de sentir prazer em liberar a sua esposa, namorada 

ou noiva para fazer sexo com outros homens ou mulher. Pode haver mulher 

Culkold, porém é mais comum ser uma fantasia masculina no qual é associada 

ao termo “corno manso”. 

Segundo Sotero (2015, p. 02) trabalhar com noções que envolve recursos 

do meio virtual como sites e home page, torna-se desafiante já que diferente de 

trabalho acadêmico é necessário encontrar uma forma de analisar as 

informações obtidas e para isso ela recorre ao método da netnografia para 

embasar os dados coletados através desses novos canais de pesquisa. 

Nesse sentido, Howard (2002, p.553) apud Noveli (2010, p. 111), afirma 

que “tão logo novas formas de organização social e comunidades aparecem, 

os pesquisadores devem adaptar os seus métodos, a fim de capturar melhores 

evidências”. Para Noveli (2010, p. 115) o termo netnografia, como a própria 

denominação demonstra, obviamente mantém relação com o método 

etnográfico, intuitivamente, por tentar estudar grupos ou culturas, no caso da 

netnografia, grupos ou culturas on line.  

A diferenciação entre netnografia e etnografia é basicamente o lócus de 

atuação e o olhar” duvidoso do observador/pesquisador. Enquanto na 

etnografia o/a pesquisador/a tem a possibilidade de conviver com o grupo 

estudado, dialogar, observar o comportamento e as nuances das pessoas; na 

netnografia, o “objeto” de estudo está distante, e ao pesquisador e 

pesquisadora cabe tentar a compreensão das subjetividades, através dos 
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textos escritos on line, pondo em xeque a veracidade das informações e 

tentando entende-las dentro do universo das comunidades estudadas 

(KOZINETZ, 2002 apud NOVELI, 2010). 11  

No swing o sexo não está condicionado ao amor, há uma distinção que os 

casais estabelecem para essas duas coisas e destacam a busca pela 

realização das fantasias, fetiches e desejos.  Geralmente os casais são 

casados por meio dos métodos convencionais, da forma civil e religiosa mas o 

que os swingers levam em consideração é a ideia de relação estável, que 

independe de tempo que o casal estão juntos ou se são casados dentro das 

formais sociais estabelecidas, mas o fato de entender a relação como casal/ 

relação estável seja namoro, noivado, casamento. Diz Vasconcelos (20015, 

p.212) que o swing praticado no Brasil vai muito além dessa tradução comum 

que se dá ao swing, para ele o swing a brasileira abarca um conjunto de 

práticas, de gestos e de atitudes que conjugam em um só sentido, um conjunto 

de desejos, práticas sexuais e interesses subjetivos que vão muito além da 

troca de casais e do envolvimento restrito as uniões estáveis que são 

perpassadas por interesses afetivos e patrimoniais, por isso o envolvimento 

com outras interações, sobretudo entre pessoas solteiras ou que estejam 

namorando ou se unem para participar das interações sexuais.  

O meio liberal a priori pode ser pensando como um lócus sem regras, mas 

é recorrente em conversas com casais e nos sites de casais e casas de swing, 

encontrar as normas a serem seguidas e é unanime a fala em relação ao 

respeito ao outro nas questões emocionais e do corpo. O toque deve ser 

consentido, uso de preservativos, a abordagem cordial, diálogo entre os casais. 

É recursivo o “aconselhamento” a casais de como entrar no swing e os motivos 

para isto, pois alguns procuram a prática como uma alternativa a traição, mas a 

quebra da monogamia sexual requer, também, adequação do pensamento a 

esta ruptura cultural (BARBOSA e SOTERO, 2015, p. 04).  

                                                           
11

 Mencionar explicação do termo netnografia torna-se relevante para justificar a utilização de expressões 

do Meio Liberal/sexual que tem um entendimento independente do contexto acadêmico.  
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Algumas regras básicas da prática do swing que fica exposto nos sites 

das casas de swing e que os próprios swingers comentam nas conversas são 

coisas como: restrição a homem sozinho ou acompanhado de profissionais, 

não tocar pessoas sem a devida autorização e registro de imagens ou fotos 

com celulares ou máquina fotográfica. Porém o receio recorrente dos casais 

são os “casais armados” ou “casal fake”, que podem surgir nos eventos e até 

mesmo com perfis falsos nas redes sociais específicas dos praticantes de 

swing. A mulher no swing tem a possibilidade de praticar sexo por prazer, sem 

a repressão de sexo por reprodução, sem envolvimento amoroso, experimentar 

sexo com outra mulher sem estigma de assumir uma bissexualidade, liberdade 

de falar de seus fetiches, se vestir da maneira que quiser ou se despir, tendo 

seus desejos desvinculados da moral e normas que a mulher é ensinada a se 

comportar de maneira adequada, podendo se desvincular dos códigos morais e 

normas heteronormativas diferentemente do homem que não usufrui da sua 

sexualidade e predomina as normas socialmente imposta para eles.    

 

2.5 O ESPAÇO SWING  

Meu caminho de pesquisa foi inverso pois já conhecia meu campo de 

pesquisa e achei oportuno falar sobre o tema com a visão acadêmica, com 

base nos princípios feministas estudados durante o curso e claro as questões 

de gênero e seus recortes na realização da prática do swing e poliamor. No 

ano de 2015 fui a duas festas realizada na boate uma com o tema festa Black 

& White (na qual sugere que os frequentadores se vistam com roupa nas cores 

pretas ou brancas) realizada no mês de outubro/2015 e a outra realizada no 

mês de dezembro/2015 com tema RED (na qual sugere que os frequentadores 

se vistam com roupas nas cores vermelhas). Alguns casais entram no clima e 

se caracterizam de acordo o tema da festa - a maioria opta por ir de acordo o 

tema proposto, outras vezes algum casal “promoter” organiza e divulga nas 

redes sociais swinger e agora também pelos grupos de watszap a festa que 

será realizada na boate. Os promoters tem papel relevante para organizar os 

eventos para reunir interessados e movimentar a boate em parceria com os 

proprietários que fazem de bom grado essa parceria como o casal informante 

na minha pesquisa e também promoter de festas swing – Casal Primavera 
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(nome fictício) declarou, as festas também podem ocorrer na casa de algum 

casal ou casas alugadas em locais mais distantes pelos promoters.  

A cultura swing aqui ocorre mais em clubes swingers, que são boates 

com espaços destinados ao sexo e casais que promovem festas privadas. No 

site de relacionamento sexlog, é comum ver divulgação de festas promovidas 

por casais para receber outros casais amigos para terem sexo (BARBOSA; 

SOTERO, 2015, P.04). Segundo o Casal Primavera, qualquer casal pode ser 

promoters basta ter iniciativa em organizar a festa, não há uma regra específica 

e muito menos objetivo de arrecadar dinheiro, o foco é possibilitar curtição e 

sexo liberal entre os casais e há pessoas interessadas em promover os 

encontros e festas liberais. No site da casa já tem uma programação fixa de 

eventos e nomes para a festa como Sábado da lingerie vermelha, Quarta dos 

solteiros(as) (no qual é permitido entrar homens e mulheres solteiras, em 

outros dias os solteiros e solteiras só entrem acompanhados de um casal), 

Sábado com palco liberado para casais fazer stripper, sábado da lingerie, 

brindes para quem dançar melhor, noite da troca de calcinha (a mulher se 

exibe fazendo uma troca de calcinha no palco) entre outros.  

Na boate tem o custo para ter acesso de R$ 80,00 (oitenta reais) ou R$ 

50,00 (cinquenta reais de acordo o tipo da festa, o casal tem como atração ver 

stripper homem e mulher fora a consumação e espaço à vontade para fazer 

sexo caso deseje. Quando um promoter organiza uma festa o custo é o mesmo 

porém R$ 40,00 (quarenta reais) é revertido para consumação, mas é preciso 

ter nome na lista para ter acesso a esse benefício e reúne número maior de 

pessoas e grupos que já se conhecem e costumam frequentar outros espaços 

como praias, restaurantes, cinemas para além dos eventos swing propriamente 

dito e foi através de um desses grupos que soube da existência da casa de 

swing em Salvador e pude conhecer os praticantes, meus informantes e o 

casais dispostos a participar da minha pesquisa, pois até então sabia tudo 

sobre swing mais por meio de TV e internet e convivendo com essas pessoas 

conheci muito mais sobre o swing, sobre relação aberta, sobre poliamor, sobre 

liberdade sexual, sobre fantasia sexual, sobre sentimentos e de fato me 

surpreendi e obtive uma visão mais panorâmica sobre a sexualidade a qual 

sempre fui simpatizante.          
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A boate Swing, chamada de Atiradouro‟s e intitulada pelos proprietários 

como bar dançante, está situada em um local nobre da cidade de Salvador e 

conhecido como uma zona boemia da cidade – Rio Vermelho. O Bairro com 

vista privilegiada para o mar é um point onde há uma grande concentração de 

bares, restaurantes, famosas baianas de acarajé de nome Dinha e Cira, hotéis 

importantes, centros comerciais e boates para o público LGBT‟s de nome San 

Sebastian e boates “convencionais” como Pink Elephant e Zen e a boate para o 

público adepto de diversão e prática sexual livre sem precisar pudor e ficar à 

vontade para paquerar, dançar e fazer sexo em qualquer lugar da boate, da 

mesa e cadeiras espalhados pelo espaço até os quartos localizados na parte 

superior da boate. Em Salvador não há outra boate Swing no momento, chegou 

a ser inaugurada uma outra boate no mesmo bairro que ficou alguns meses 

aberta mas não demorou a fechar e uma outra chamada Relax localizada no 

bairro de Patamares mudou o foco e passou a ser casa de strip tease, mais 

focada para homens embora há casais que frequente segundo o Casal 

Primavera informou, permanecendo apenas a Atiradouro‟s12 que está ativa a 

alguns anos (desde 1999),  tem frequentadores na faixa etária de 20 a 60 anos 

e atende um público variado desde casal liberal, até aqueles que curtem 

apenas o ambiente e o clima erótico e os casais praticantes de swingers que 

vão para fazer a troca e/ou realizar fantasias como ménage, voyeurismo, 

exibicionismo e gang bang tem como slogan “Quem decide o que vai acontecer 

é você, não sendo nada obrigatório”. Por ser a única boate em Salvador 

destinada a essa prática é comum que casais viajem para São Paulo e Rio de 

Janeiro, capitais que oferecem uma variedade de boates para esse segmento 

como as famosas Mistura Certa, Paris, Dois a Dois na cidade maravilhosa e 

Code Club e Neffertiti Club na capital paulista.               

 

2.5.5. A boate de swing - Incursão etnográfica 

A primeira ida ao espaço swing como uma boate de entretenimento e 

diversão senti um frio na barriga mas movida por uma curiosidade para saber o 

que acontecia no local. Claro que sabia que estava indo para uma boate como 

                                                           
12

 Site: www.atitadouros.com.br 
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costumava a ir em boate LGBT, ou outra boate mas sabia que a 

especificamente sendo uma com slogan de swing tinha algo a mais e claro uma 

leve apreensão senti por que achava que o assédio seria intenso e seria difícil 

lidar com a situação mas ao mesmo tempo sentia uma tranquilidade em estar 

acompanhada de pessoas que conhecia bem o local e que poderia me 

“socorrer” se algo acontecesse de alguém avançar pois na minha cabeça 

pensava que presenciaria um “surubão” embora meus acompanhantes me 

tranquilizaram que não seria o que eu estava pensando e iria me surpreender e 

assim foi, me senti como a personagem de Tom Cruise no filme De olhos bem 

fechados(1999), o intérprete de Bill Harford, numa cena cheia de expectativa 

entra mascarado numa mansão, onde todos lá estão mascarados também e lá 

dentro descobre uma festa movida a música, sexo e drogas, no meu caso 

tirando a parte das drogas a expectativa foi similar em relação ao que percebi 

quando cheguei a primeira vez as espaço.  

Achei relevante registar a primeira sensação de ir numa casa de swing 

como curiosa mas nas duas festas que fui como observadora/pesquisadora 

que foram as festas temáticas da casa nada mais era uma surpresa e claro 

passei a observar mais o comportamento principalmente das mulheres, e 

verificar o perfil das pessoas que lá estavam como idade, raça e outras 

impressões curiosas a investigação. Há! Importante ressaltar que na primeira 

ida ao local não fui atacada, não passei por nenhuma situação indiscreta e 

meus acompanhantes não precisaram “me socorrer”, tudo aconteceu 

normalmente como se eu estivesse em qualquer outra balada não liberal.   

 

A BOATE 

A boate tem dois andares e seu acesso é através de uma escada onde 

fica um segurança controlando o acesso dos casais. Ao subir a escada há uma 

porta de vidro e ao abrir logo do lado direito está a mesa de som onde fica o DJ 

e ao lado dele o balcão com uns bancos altos e as prateleiras com as bebidas 

e copos e algumas pessoas para atender sendo homens e mulheres e na parte 

de trás do balcão uma porta que dá acesso a cozinha. A frente se vê um sofá 

grande e uma porta que dá acesso a uma escada e se vê um guarda volume e 

ao lado uma porta onde funciona o banheiro feminino e do lado esquerdo está 

um pequeno palco com o pole dance e uma pista de dança e por esse espaço 
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está espalhado pequenos sofás, puf‟s e pequenas mesas. O som é alto e o 

ambiente não é totalmente claro – luz de boate. Próximo a escada que dá 

acesso ao andar superior da boate está localizado o banheiro masculino. Tem 

um pequeno quarto que serve de camarim para os stippers e nesta área 

também está localizada as cabines privativas (com orifício possibilitando quem 

está de fora assistir o que está acontecendo dentro da cabine que é trancada 

por dentro) e há também a Cabine de Glory Hole (buracos na parede) que 

permite fazer sexo oral sem saber quem está do outro lado. Na parte superior 

que também possui pouca luz tem dois quartos coletivos e mais banheiro. 

 

 

 

Desenho em 3D do salão principal da boate – autor Rubens Carvalho- 

desenhista amador. 
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Desenho em 3D do andar superior da boate – autor Rubens Carvalho-

desenhista amador. 

 

As duas festas que estive presente como pesquisadora que foi a festa 

Black & White e a RED diferenciou basicamente a cor das roupas dos 

presentes do local que se vestiram no tema da festa no mais a situação foi a 

mesma: as mulheres em sua maioria estavam caracterizadas nas cores 

solicitadas e as roupas eram extremamente sensuais, vestidos muito colados, 

muito curtos, decotes generosos e muitas abriam mão do decote e ficavam de 

topless, algumas já chegavam de lingerie/baby-doll com transparências e 

peças íntimas a mostra (estas mulheres chegavam de sobretudo e ao entrar ao 

local se dirigiam aos armário/guarda volume do local e lá deixavam o 

sobretudo),  saltos muito altos e tinham mulheres negras, brancas, jovens e 

com idade aparentemente de até 60 anos. Os homens vestiam calça, camisa e 

sapatos e poucos se caracterizavam de acordo a festa e não tinham nenhum 

que se destacasse com um estilo de roupa diferente, o máximo foi uma meia 

dúzia que ficava sem camisa, um trio que ficava de cueca e tinha homens 

negros, brancos, jovens e com idade de aparentemente de até 70 anos.  

Os casais ficam nas mesas, alguns dançando na pista, alguns grupos 

conversam, alguns ficam encostado no balcão, na boate não tem garçom e as 

pessoas se dirigem ao balcão para solicitar a bebida que deseja. A expectativa 

de todos é a hora do strip tease e enquanto o show não começa o DJ anima 

com músicas dançante além de funk e pagode. Algumas mulheres dançam 

sozinhas na pistas fazendo caras e bocas para o marido/companheiro (nem 

todos podem ser casados do modo convencional embora grande parte como os 

informantes da pesquisa disseram são casados) que estão sentados nos sofás 

ou cadeiras próximo a pista de dança ou dançam sensualmente em pé de 
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frente ao marido nos seus lugares. Os homens parecem ser mais receosos e 

dançam timidamente em seus lugares e vão a pista de dança acompanhados 

das esposas. Algumas mulheres mais animadas, sobem ao pequeno palco e 

dançam no pole dance o que chama a atenção dos presentes que começam a 

aplaudir, assoviar e fazer, muito barulho na boate. Outras mulheres se animam 

e vão ao palco e começam a dançar dividindo o pequeno espaço e nesse 

momento começa uma brincadeira entre elas e ambas (umas 04 mulheres) 

começam a dançar juntas de forma sensual, se acariciam e uma dupla até se 

beija para delírio dos que estão presentes e o barulho na boate aumenta ainda 

mais. Durante a noite até a hora do show as pessoas ficam no clima de 

descontração de alguns casais que vi chegando de mãos dadas ou 

permanecem sentados sozinhos ou já se “misturaram” com outro casal e ali já 

começaram a troca que vai se estender mais tarde na própria boate nos 

quartos destinados ao sexo ou irão sair do local para irem ao motel.  

Até o início do strip tease o comportamento de todos os presentes está 

moderando, algumas atitudes sensuais, algumas mulheres de top less, 

algumas já tiraram seu vestido colado e está indo para o balcão pegar bebida 

de calcinha e sutiã ou dançando na pista tira seu vestido e joga para o marido. 

As mulheres desfilam, dançam, sensualiza a todo momento, passam por todos 

os lados da boate e nenhum homem passa a mão nelas ou tentam alisar a não 

ser seu marido ou ela própria se aproxime de algum marido presente e 

demostre algum interesse ou chame para dançar – nesse momento o marido 

dela permanece sentado e a esposa que ver seu marido ir a pista de dança 

com outra também permanece sentada sem esboçar ciúmes e os que estão 

sentados assistem a cena, o par apenas dançam e ambos retornam a seus 

acentos para seus respectivos pares. Algumas situações como essa 

acontecem no decorrer da noite mas é comum um casal de dirigir ao outro para 

conversarem e os homens parecem mais contidos e circulam pouco na boate. 

Na hora do strip tease que começa por volta da meia noite o som da boate é 

interrompido e é anunciado a hora do show, a luz fica mais escura e é dado 

destaque a luz do palco. O primeiro show é do strip homem (não sei se é uma 

regra mais nas duas festas observadas o show iniciou pelo homem), moreno, 

alto, cabelo liso preto, másculo, rosto fino, pele bronzeada e estava 
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caracterizado de polícia e logo ao entrar arrancou aplausos, gritos, assovios e 

voz de mulheres que falava “lindo”,” gostoso”, “ôh lá em casa”,” delícia”, “quero 

você”. O dançarino foi direto para o palco e começou a dançar, rebolar, 

sensualizar e não demorou para começar a circular pela boate e dançar entre 

as pessoas.  

Os homens ficavam inertes e muitos viravam de costas para não ver o 

homem (biologicamente) que fazia sua apresentação, as mulheres por sua vez 

tentavam chegar ao mais próximo, ou levantava se estivessem sentadas para 

que o dançarino pudessem percebê-las, quem estava mais para o fundo 

tentava chegar mais pro centro da boate ou algumas faziam gestos chamando 

o strip em sua direção. Em quanto dançava o rapaz tentava agradar a todas e 

enquanto circulava era puxado, alisando e muito assediado. Algumas mulheres 

ele sinalizava apontando o palco ou falando ao ouvido apontado para o centro 

da boate umas prontamente aceitava e ia para o palco com ele outras não 

deixava ele nem chegar perto e já gesticulava negativamente com a mão ou 

com a cabeça. A s que iam para o palco, antes dele começar a fazer algo ele 

sempre chegava ao pé do ouvido da mulher – acredito que para perguntar se 

poderia fazer algo – e começava a tirar o vestido, a dançar de forma sensual e 

até simular alguma posição de fazer sexo com a mulher. Algumas saiam do 

palco totalmente despida, acontecia beijo e até sexo oral da parte da mulher e 

do dançarino. As coisas aconteciam conforme fosse autorizado embora 

percebesse que tinha coisas que iam acontecendo e a boate se incendiava de 

gritos e palmas e alguns casais que estava sentados nas mesas assistindo 

começavam a se acariciarem. Os maridos das mulheres que estavam no palco 

interagindo com o strip olhavam de forma...... satisfatória…. Talvez 

orgulhoso....... Talvez excitado........ Era uma expressão positiva difícil de 

nomear. O dançarino ao “devolver” a mulher, as vezes totalmente nua ao seu 

acento ou a seu marido o fazia de forma respeitosa beijando a mão da moça e 

fazia uma aceno em sinal de reverência ao esposo mesmo depois de “brincar” 

e tirar a roupa da esposa e jogar sobre o colo do marido em sinal de................. 

Enfim após brincadeiras com algumas mulheres ele enfim começa a tirar a 

roupa e fazer o strip tease, tirando todas as peças, algumas vezes ele ia em 

direção de alguma mulher para que elas o fizesse, estas aproveitavam para 
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acariciar o homem, tocar nas suas partes íntimas e explorar o corpo bem 

definido que estava a sua frente. Ele tirou cada peça até ficar de sunga para 

delírio das presentes e depois totalmente despido mas com a sunga cobrindo 

as partes íntimas e as mulheres pediam que o tirasse e assim o fez fazendo de 

maneira rápida mais possibilitando que todas vissem sua nudez com uma 

rápida circulada pelo ambiente e seguindo em direção as camarim sob muitos e 

altos sons de gritos, aplausos e assovios. 

A apresentação durou em torno de uma hora logo os atendentes do 

balcão retiraram as roupas do dançarino que estava espalhada pelo chão para 

que o outro show erótico começasse. Rapidamente começou a performance da 

dançarina. Mulher (biologicamente) alta, pele bronzeada, cabelos longos e 

cacheados escuro com mechas loiras, corpo escultural e malhado e apareceu 

vestida de enfermeira. Começou a fazer as mesmas coisas e diferentemente 

do dançarino ela interagia com os homens e com as mulheres mas 

predominava atenção maior ao homem. Os homens eram mais contido nas 

reações em relação as mulheres e o que mais faziam era alisar as pernas e o 

bumbum da dançarina que circulava pela boate. Ao contrário das mulheres, os 

homens pareciam se intimidar quando a dançarina se aproximava e a negativa 

era maior entre eles de irem ao palco. Os poucos que iam pareciam tímidos, 

aceitavam até tirar a roupa mais não estavam excitados (visualmente falando e 

pelo olhar heteronormativo que para homens o sinal de excitação está 

associado a ereção) e dançava com a dançarina de forma menos empolgada. 

Os gritos, aplausos e assovios eram intensos também mais estes sons 

aumentava quando uma mulher ia para o palco e interagia com a dançarina. 

Nesse momentos os sons de animação com gritos e assoviou eram misturado 

de homem e mulher enquanto as mulheres se beijavam, acariciavam e faziam 

sexo oral uma na outra. Mais a interação da strip com as mulheres foi menor e 

rápida e logo ela optou em explorar o poli dance fazendo muitos movimentos 

sensuais pendurada ao poli para posteriormente começar a fazer o stip tease. 

Ela foi tirando peça por peça e jogando para a plateia até ficar totalmente nua. 

Já totalmente despida retornou a poli dance a fazendo os mesmos malabares 

agora totalmente nua causou o maior frisson na nos presentes e os aplausos e 

gritos aumentaram intensamente. A dançarina finalizou a apresentação no poli 
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dance e passou nua entre os presentes em direção ao camarim. Seu show foi 

mais demorado e durou mais que uma hora, logo o DJ aumentou o som da 

boate e os casais retomaram a dança da pista da boate. 

Após os shows a boate ficou mais vazia mas as pessoas não tinha ido 

embora, alguns casais dançavam, da pista, outros namoravam sentados nos 

sofás a grande maioria tinha preferido explorar outros ambientes como os 

quartos e as cabines mas o sexo explícito pode ocorrer em qualquer lugar da 

boate, como nós sofás, palco e banheiro diante de todas as pessoas sem que 

haja rejeição dos presentes. Resolvi circular pelo local para ver o que acontecia 

e como imaginava os casais estavam em ação, nas cabines reservadas e de 

Glory Hole não conseguir chegar perto pois já havia uma concentração grande 

de casais ao entorno assistindo o que acontecia lá dentro. Na escada que dá 

acesso ao andar superior tinha dois casais namorando, não dava para saber se 

era casais trocados, passei por eles e nos quartos coletivos no andar superior 

estavam super lotados, tentei olhar pela porta e vi que tinha várias pessoas, 

alguns casais fazendo sexo na cama, umas 08 pessoas e em volta da cama 

pessoas assistindo a cena, não tinha mais espaço e ainda havia pessoas pelo 

estreito espaço, como uma espécie de corredor que pareciam esperar a vez de 

tentar entrar no quarto, desci rapidamente e retornei ao salão, a pista estava 

vazia e alguns casais já começavam a ir embora. Nas duas festas que fui como 

pesquisadora permaneci no local por cerca de seis horas e fui acompanhada 

de pessoas como o Casal Primavera, que já fazia parte do meu círculo de 

amizade e contribuíram para a pesquisa de forma indireta explicando o 

universo swing e através deles pude conhecer os informantes da pesquisa, 

segundo sugestão deles os casais indicados iriam aceitar participar e por não 

ter uma relação direta comigo facilitaria o rumo da pesquisa. Então minha rede 

de pesquisa ficou constituída da seguinte maneira: 
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O perfil dos três particiapntes/entrevistados que constitui a minha rede de 

pesquisa: 

 

CASAL A 

Casados a 24 anos, juntos a 27 anos 

e tem três filhas de 22, 18 e 09 anos. 

ELA – 48 anos, branca, bissexual, 

nível superior, técnica de laboratório. 

ELE – 49 anos, pardo, heterossexual, 

nível superior, coordenador de 

manutenção. 

 

CASAL B 

Casados, juntos a 12 anos 

ELA – 30 anos, sem filhos, branca, 

bissexual, nível superior, empresária. 

ELE – 40 anos, 02 filhos (menina 20 e 

menino 16 anos), pardo, 

heterossexual, nível superior, 

empresário. 

 

 

CASAL C 

Casados, juntos a 04 a anos. 

ELA – 36 anos, sem filhos, preta, 

bissexual, nível superior, assistente 

social. 

ELE – 37 anos, 02 filhos (menino 09 e 

menina de 08 anos), Indígena, nível 

superior, professor/funcionário 

público. 

 

Para Silvério, as sociedades ocidentais contemporâneas protagonizam o 

dilema sem precedentes: homens e mulheres buscam insaciavelmente a 

maneira ideal de vivenciar as relações amorosas, já não existe somente um 

modelo fixo, o problema não é no entanto uma falha individual mas sim uma 

consequência da nova realidade sociocultural (2014, p. 263). As 

transformações sociais que acontecem na vida da mulher, as novas 

nomenclaturas para as famílias, os questionamentos sobre o pesado legado 

patriarcal e muitas outras questões como aumento do número de divórcio como 

pontua Silvério, e a busca por uma relação estável mas com garantias a 
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liberdade individual e a satisfação sexual faz com que práticas como o Swing, 

Poliamor, relações livres e novas outras nomenclaturas que possam surgir, 

ainda que a meia luz e na “clandestinidade” desponta como um caminho 

alternativo e os praticantes de swing e as mulheres praticantes de swingers 

consideram libertador fazer parte desse meio e destacam como a vida conjugal 

melhorou após adotar a vida swinger. Ainda que não pratique a troca de casais, 

frequentar um espaço onde tudo é permitido e nada é obrigatório já provoca 

uma sensação diferente nesses casais e abre espaço para que as relações 

sejam repensadas. Como diz Silvério (2014, p. 264) será que a monogamia, 

em seu caráter emocional, sexual e prático, não precisa ser repensada? Os 

swingers dizem que sim! Ainda mais nesse novo tempo onde os valores 

individuais e a realização pessoal são reafirmadas como fator importante para 

crescimento do ser humano e a discussão do sexismo colabora para que a 

satisfação interpessoal se dê de maneira justa.  
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Capítulo 03 – PROTAGONISMO E SUBMISSÃO FEMININA NO SWING 

SOTEROPOLITANO 

Neste capítulo analiso as entrevistas transcritas que realizei como 

trabalho de campo com os casais A e B com o objetivo de responder perguntas 

como: As mulheres são agentes na prática do swing ou poliamor ou apenas 

objeto de troca? As mulheres têm liberdade para assumir e realizar seus 

desejos? Essas práticas são libertárias ou repressoras para as mulheres? Além 

das entrevistas transcritas, vou mencionar também as conversas “em off” que 

tive com o casal Primavera, nomeado como colaborador da pesquisa, pelas 

orientações e dicas relevantes pela experiência na prática não monogâmica e 

sobre a prática e peculiaridades do swing para a pesquisa inclusive indicando 

os casais A e B para a entrevista. E mencionar também o Casal C, que 

entrevistei mais não fiz transcrição já que achei relevante transcrever as 

situações opostas como é o caso do casal A praticante de swing e casal B 

praticante indireto de poliamor (já que não assumem claramente viver um 

poliamor mais ter uma terceira pessoas na relação do casal).   

Este capítulo está dividido em cinco partes nas quais vou apresentar os 

resultados das entrevistas. Na primeira vou falar sobre os informantes, na 

segunda a chegada deles ao swing, na terceira as justificativa para a prática do 

swing, na quarta os papéis dos sexos masculinos e femininos nessa prática e 

por fim o lugar da mulher nessa relação e buscar compreender a dimensão da 

vida das mulheres que praticam o Poliamor e principalmente o Swing e 

desmistificar a ideia de que a mulher é reprimida ou que aceitam esses tipos de 

práticas para satisfação do parceiro. Um protagonismos feminino nesses 

arranjos-afetivo sexual sinaliza mais um degrau subido para a dissolução das 

fronteiras entre homem e mulher e que colabora para desfazer os pólos entre 

os sexos que ainda existe no meio social demonstrando que nesse mitiê há 

uma igualdade entre os gêneros.  

  

3.1 - INFORMANTES DA PESQUISA 

Contei com a colaboração de 04 (quatro) casais para que esse trabalho 

pudesse ser feito. O casal primavera defini como o casal colaborador porque foi 

através deles que conheci esse universo. Por ter uma amizade com o casal 

eles resolveram me convidar uma certa vez para conhecer uma boate que eles 
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frenquatavam mas antes me falaram que era uma boate diferente e me 

contaram a vida swingers que eles tinham. A partir dessa revelação do casal 

amigo quiz saber tudo sobre o assunto, achei interessante e fui conhecer a 

boate swing que tantos eles falavam após revelar o “segredo” e achei um lugar 

de entretenimento sexual claro, mas uma boate que vi como outras que 

conheço, inclusive LGBT‟S, que tem música, bebida, pessoas e azaração, o 

que alterou foi ser casais e ter espaços destinados a prática de sexo de forma 

reservada ou explicita e a blidagem de acesso a solteiros e solteiras a não ser 

que fosse acompanhado de algum casal ou no dia específico (as quartas-

feiras) que o acesso de não casais é liberado.  

O Casal primavera ajudou em muitos pontos da pesquisa já que a partir 

do momento que meu interesse ficou associado ao lado acadêmico o contato 

direto com eles ajudou em muitos pontos como indicação de sites e 

curiosidades sobre o meio do swing e  inclusive eles me apresentaram os 

outros três casais que defini como informantes da pesquisa: O Casal A, O casal 

B e o casal C. Para melhor entendimento ao mencionar os nomes dos 

informantes de forma individual vou identifica-los a partir desse momento 

através dos seguintes nome: O Casal A (Gildete e Adriano), O casal B (Adriana 

e Nildo) e o casal C (Daiane e Tales), Os nomes são fictícios mais as iniciais 

correspondem ao nomes verdadeiros dos casais entrevistados. O casal A e B a 

entrevista foi transcrita, o terceiro, Casal C será mencionado mas não há 

transcrição da entrevista por isso o destaque do perfil dos informantes será 

dois casais A práticante de swing e casal B praticante poliamor. O casal C é 

praticante de swing.  

 

CASAL A (Gildete e Adriano) 

ELE – 49 anos, casado, heterossexual, gênero homem, pardo (na minha 

descrição branco mas ele se coloca como pardo), coordenador de manutenção, 

nível superior completo. 

ELA – 48 anos, casada, bissexual, gênero mulher, branca, técnica de 

laboratório nível superior completo. O Casal tem 27 anos de relação e 03 filhas 

(22, 18 e 09 anos). 
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“Ela bem alta, quadril largo, branca, cabelos claros e lisos abaixo dos ombros, olhos 

castanhos, óculos escuro sobre a cabeça, vestia short curto jeans, blusa fina preta, 

sandália rasteira, bolsa tira colo preta. Ele baixo, branco, cabelos curtos pretos, óculos 

de grau, boné sobre a cabeça, camiseta branca, bermuda clara, chinelo marrom estilo 

couro. Levantei, nos cumprimentamos e sentamos. Antes de iniciar o bate papo 

decidimos experimentar um sorvete, A, o marido, ficou sentado na mesa e eu fui com 

G, a esposa, escolher os sabores. Paguei os sorvetes contra a vontade de G e logo 

ela disse que a segunda rodada de sorvete após a entrevista seria com ela. 

Retornamos a mesa, nos acomodamos e enquanto saboreava o sorvete começamos a 

nossa conversa. O casal estava num clima descontraído e como eu já conhecia o 

casal de uma festa que tinha frequentado durante uma visita a boate swing como 

curiosa, o bate papo foi bem tranquilo e de forma que nenhuma das partes se 

sentissem constrangidas com o que fosse perguntado e respondido, só tivemos o 

cuidado com o tom da voz para não despertar a atenção das pessoas que pudessem 

estar em volta, mas a mesa que estávamos sentados estava de uma forma que 

poderíamos conversar de forma que não despertaria a curiosidade dos demais já que 

percebíamos também que os ocupantes das outras mesas estavam todos bem 

envolvidos em suas conversas e não teria por que nos preocuparmos com isso” 

(Trecho da transcrição da primeira entrevista em 17/04/2016). 

 

CASAL B (Adriana e Nildo) 

ELA – 30 anos, sem filhos, branca, bissexual, nível superior, empresária. 

ELE – 40 anos, 02 filhos (menina 20 e menino 16 anos), pardo, heterossexual, 

nível superior, empresário. Casados, relação de 12 anos e não tem filhos do 

casal. 

“Após muito marcar e desmaracar a entrevista hora por imprevistos da minha parte e 

hora por imprevisto do casal finalmente chegou o dia do nosso bate papo. Conheci o 

casal através do casal primavera em uma das festas na casa de swing e eles haviam 

aceitado fazer a entrevista. Devido aos descontros nos finais de semana resolvemos 

marcar a entrevista para um dia de semana após o expediente de trabalho 

(conversava com a esposa pelo whats App para marcar a entrevista). Me desloquei 

para a loja do casal para de lá seguir com eles para a residência para facilitar e 

otimizar o tempo da entrevista já que chegamos a conclusão após ser informado o 

endereço da casa e do trabalho que o ideal era ir para o endereço comercial do casal 

pela facilidade e rapidez de encontrar o local. Chequei ao local combinado por volta 

das 18:30 horário que o casal fecha a loja, parei o carro em frente ao estabelecimento 
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e logo A acenou para mim, Ela estatura média, branca, cabelos castanho escuro meio 

acobreado e lisos na altura dos ombros, olhos castanhos, vestia calça jeans, blusa 

clara, sandália rasteira, bolsa tira colo marron e com sacolas de frutas na mão. 

Enquanto N fechava a porta da loja ela veio em direção ao veículo e disse que iria no 

carro comigo para me guiar enquanto o marido ia sozinho de moto para casa, como eu 

estava acompanhada, pois optei por não ir sozinha para a residência do casal, ela se 

dirigiu para o banco de trás do carro para segurimos em direção a casa deles. Fomos 

conversando sobre trabalho mais rapidamente chegamos na casa do casal que moram 

próximo ao local de onde laboram. Subimos dois lancens de escada para chegar ao 

primeiro andar do prédio que não tinha elevador e logo N abriu a porta para nós e 

pediu licença para tomar um rápido banho, A se dirigiu para a cozinha para preparar 

um café e colocar um aipim para cozinhar enquanto eu e a pessoa que me 

acompanhava nos acomodávamos no sofá (foi acordado com o casal que eu iria 

acompanhada para a entrevista e eles não se opuseram só pediram minha garantia 

que a pessoa manteria discrição sobre o que fosse conversado). Se passaram alguns 

minutos e enquanto isso dois gatos de estimação do casal e uma cadelinha chamada 

Amora circulava entre nós, o casal retornou a sala, ela vindo da cozinha e ele vindo da 

parte onde ficava os quartos da casa e do banheiro e por volta das 19:25 horas 

começamos o bate papo. Fique sentada no sofá, A ficou ao meu lado, N ficou sentado 

no chão de frente para mim e a pessoa que me acompanhava ficou na outra ponta do 

sofá ouvindo música com fone no ouvido (fone apenas de um lado) e mechendo no 

celular. Ele com altura mediana, pardo, cabelos curtos pretos, olhos castanhos claros, 

não magro, estava sem camisa de bermuda pés descalço.N perguntou se eu preferia 

direcionar as perguntas ou ele começava a falar, disse que eles poderiam começar a 

falar e ficaria tipo um bate papo e conforme a conversa seguisse iria inserindo as 

perguntas que fosse pertinente. Tinha proposto ao casal enviar as perguntas 

antecipadamente mas ambos disseram que não era necessário e que eu poderia ficar 

à vontade quanto as perguntas” (Trecho da transcrição da segunda entrevista em 

16/08/2016). 

 

Casal C (Daiane e Tales) 

ELA – 36 anos, sem filhos, preta, bissexual, nível superior, assistente social. 

ELE – 37 anos, 02 filhos (menino 09 e menina de 08 anos), Indígena, nível 

superior, professor/funcionário público. Casados juntos a 4 anos e sem filhos 

entre o casal (Não houve transcrição, entrevista realizada em 25/07/2016). 
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3.2 - A CHEGADA DOS CASAIS AO SWING 

Uma frase que ouvi muito durante a pesquisa: “o swing não salva o 

casamento”. Essa frase foi unâmime entre todos que conversei e entrevistei 

para saber como foi a descoberta do universo swing na vida deles. 

Independente de ser casados legalmente ou não, ter uma relação longa, ser 

jovens ou mais maduros, serem casais de namorados ou noivos todos falarm 

que para praticar o swing o casal deveria estar bem, a relação tinha que estar 

100% (cem por cento) para que tudo funcionasse, caso contrário seria 

problema para ambos e se engana quem acha que recorrer as novas práticas 

como swing e poliamor para sustentar uma relação que não vai bem pode dar 

certo e ser bem sucedida. Todos eles afirmam que a relação de amizade, 

respeito e principalemnte comunicação e diálogo precisar estar presente na 

relação e se ela não vai bem fica difícil administrar a vida a dois imagina uma 

prática não monogâmica, tudo pode tomar proproções devastadora. Silvério 

(2014) assim como no casamento aberto e no swing, as ideias de sinceridade, 

honestidade e comunicação aberta são cruciais para os poliamorosos. Isso 

significa que nesses três modelos de conjugalidade o conhecimento e o 

consentimento acerca da não-monogamia é uma regra entre todos os 

envolvidos (p.180). Gildete - casal A reforça essa teoria  

“as „regras do jogo‟ deve ser discutida entre cada casal individualmente e depois 

conjuntamente, para que não aconteçam situações constrangedoras, conhecemos 

casais em que a relação já desgastada por inúmeros fatores, tentaram salvar a relação 

entrando no swing, o que é a pior opção”. 

Da mesma forma que os casais afirmaram que práticas não-monogâmicas 

só funciona se um casal está bem na relação, sobre o motivo da chegada ao 

swing eles deixam claro o consenso entre os dois e a questão da renovação da 

relação. Para o Casal Gildete e Adriano “Começamos com ménage há mais ou 

menos 12 anos, swing de fato há 10, depois de anos juntos a rotina e a diminuição do 

desejo é uma realidade dura que leva muitos casais a traírem e separarem, não 

queríamos isso para nós, chegou um momento que as “mascaras” que usamos 

diariamente para sermos aceitos na sociedade caíram e na transparência achamos um 

meio de renovar a relação, visto que amor ainda existia”. Para o casal Daiane e Tales 
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“Vontade de experimentar novas possibilidades, realizar fantasias e de „apimentar‟ 

ainda mais a relação sexual do casal. Nos percebemos mais maduros, a prática nos 

proporcionou mais cumplicidade e companheirismo e um desejo, atração cada vez 

maior pelo parceiro”. 

Para o casal Adriana e Nildo por praticar relações a 03 mas não assumir 

uma relação poliamorosa, há concordância no motivo da prática do swing como 

um UP na relação como citado pelos outros casais diz Nildo “De um 

relacionamento anterior jé conhecia o swing e logo confesso que para o homem o 

swing é muito bom o no meu caso é algo positivo pois invisiabiliza a traição que muitas 

vezes numa relação aconteçe,e acho que poderia ter traído ela se não fizesse algo do 

tipo, talvéz... sei lá........ mas para nós essa prática é um „UP‟ e não algo rotineiro e 

nossos namorado e namorada fazem parte da nossa rotina sexual e não amorosa”. 

Adriana complementa “Já curtimos muito casal mas agora preferimos solteiros 

e solteiras é mais fácil, casal as vezes rola troca para agradar, tipo eu gostei do 

cara mas ele não gostou da mulher e aí vamos para satisfazer a vontade do 

outro, com o tempo vimos que a trê flui melhor”.  

Para esse casal que começou a fazer troca de casais mais com o tempo 

optaram por ter práticas sexuais a três com bi apenas feminino, que segundo 

eles foi uma opção gradual devido à falta de opção por ambos não gostar do 

mesmo casal para a troca e ao mesmo tempo para eles o prazer era melhor em 

trio e não em quarteto. Embora tenham solteiro e solteira fixos (o que não 

impede o casal de ficar com outros) para Nildo e Adriana eles vivem um 

poliamor as avessas, porque apesar da relação estável e por eles nomearem 

Danilo e Consuelo como namoradinho e namoradinha do casal eles se referem 

de forma sexual, eles não compartilham uma vida em comum embora estejam 

sempre juntos em eventos e viagens mas é uma opção do casal estabelecer 

uma relação de cunho sexual, Von der Weid (2008) diz que o discurso dos 

adeptos do poliamor é um discurso de “não-monogamia responsável”, sendo o 

amor o tema central nas definições da prática. Ser adepto do poliamor abriria 

possibilidade de se manter múltiplas e intensas relações de intimidade com 

mais de um parceiro, sob um acordo de não-exclusividade. A ênfase no amor e 

na amizade para a conceitualização do poliamor vem acompanhada de uma 

menor ênfase na sexualidade (p.37). A posição de Adriana e Nildo corrobora 

com que Von der Weid coloca quando o casal assume um poliamor as avessas 
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já que para eles há proximidade maior com a sexualidade do que com o amor 

apesar de Adriana falar com carinho do seu namorado e da sua namorada 

“Nossa relação é a três sempre. Sempre saimos juntos a três. Nunca saimos sozinhos, 

nossa relação é a três e o bi só é feminino. Eu me relaciono com Danilo e Consuelo 

mas Nildo só se relaciona com Consuelo”. Preservamos uma amizade quando temos 

namorado (a) assumidamente mais a relação é voltada pro sexo sem vínculo de viver 

uma vida em trio e não somos fiéis uns aos outros, vamos vivendo assim pelo menos 

por enquanto”, somos cumplíces e fiel ao nosso casamento e por isso sempre saímos 

a três”. 

Perguntei a Adriana sobre a questão de sentimento na relação com eles, 

a possibilidade de sentimento ou um envolvimento emocional “Não, sinto 

carinho, envolvimento mais é uma qustão de lealdade mesmo, curtimos fazer sexo, 

sair juntos chamo a mãe da Consuelo de minha sogra, saimos juntos para barzinho, 

eles vem aqui em casa mas é uma relação de namorados mesmo, e terminamos 

quando agente ver que não dá mais certo como já aconteceu em outras relações que 

tivemos. E não temos uma fidelidade a eles, digo que eles são namorados fixo mais 

saimos com outros solteiros e solteiras e eles fazem o que quiser também”. Nildo 

complementou  

“ela se envolve mais, cria expectativa nas pessoas, espera uma atidude da nossa 

namorada e as vezes ela se decepciona, eu não, vou curtindo sem criar expectativa” e 

assim vou vivendo ainda não teve algo que fosse mais forte ou até necessidade de ter 

algo mais sério. Vamos curtindo”. Ela se justificou “Gosto de saber da vida deles, por 

exemplo meu namoradinho Danilo me manda fotos da pessoa que ele está saindo, sai 

com a gente para os locais, conversa sobre a vida dele, já Consuelo nossa namorada 

estava marcando para sair com Danilo sem comentar nada, eu sei que ela não tem 

obrigação de falar, Danilo que me disse que ela estava querendo sair com ele não 

achei legal da parte dela até pelo tipo de relação que temos”. 

 

3.3 - O SWING COMO BUSCA DO PRAZER E REJEIÇÃO AO ESTRESSE 

COTIDIANO 

Desde a liberação sexual que possibilitou as pessoas falar de sexo e 

expor os desejos, fantasias, falar da bi e homossexualidade e o espaço ficar 

aberto para que assuntos relacionados a sexualidade sem ser visto apenas 

como aberrações ou coisa escusa, possibilitou também que os casais 

vislumbrasse realizar seus desejos ao par sem a necessidade de praticar seus 
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atos de forma individualizada. Citada por Silvério (2014), p. 197 a antropóloga 

Mirian Goldenberg avalia que muito mais do que reproduzir os modelos sociais 

impostos a homens e mulheres, a contemporaneidade lança a oportunidade e o 

desafio das pessoas „inventarem” o casal, o casamento, a família e a vida que 

querem ter. 

As relações poliamorosas ou poliamorosas as avessas como e o caso do 

casal Adriana e Nildo já é uma invensão, fruto dessa oportunidade 

contemporânea. Fazendo um caminho inverso do que se entende por poliamor, 

eles preferem dizer que vivem outro tipo de relação ampliando o leque de 

coisas possíveis da sexuliadade e tem a vida que querem ter com o namorado 

e a namorada na relação deles. Da mesma forma Daiane e Tales escolheram o 

casamento que desejaram ao recorrer ao swing para satisfação mútua mas 

optando por manter o casamento convencional e terem casado nas regras do 

casamento civil religioso inclusive Daiane desejou alterar além do estado civel 

o nome para o estatus de casada. Já o casal primavera, importante 

colaborador da pesquisa, não é casado, vivem juntos a anos, ela tem 01 filho, 

ele tem 02 filhas e em comum tem 01 filha, o famoso “o meu, o seu e o nosso” , 

praticam o swing anos mais a preferência deles é sair com solteiros e solteiras 

mas não tem solteiros fixos. Outro casal que conversei na boate durante a festa 

e é famoso no meio swing e que a anos organizou grandes eventos no meio 

swing mais que hoje segundo eles já estão se aposentando, o casal Puro 

Prazer, tem uma relação no qual ambos se permitem sair sozinhos para azarar, 

e ambos tem liberdade de ficar com quem quiser, onde quiser 

independentemente da presença do outro, ou seja exemplos derelações e vida 

que as pessoas querem ter. 

A busca pelo prazer e pela liberdade de satisfazer os desejos sexuais a 

dois coloca a prática do swing como um caminho alternativo para que os casais 

se realizem. Viver uma relação poliamorosa envelve outros fatores que muitas 

vezes os casais não estão dispostos ou ainda não aconteceu algo que levasse 

a esse desejo como os casais infomantes falaram, ambos preferem o sexo 

casual, ainda que sejam com pessoas solteiras mas sem o envovilmento 

amoroso, é comum em site de relacionamentos swing como sexlog 

(www.sexlog.com)  e D4 (www.d4swing.com)  anuncios de casais que tem o 

swing como busca do prazer e rejeição ao estresse cotidiano: 
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   “Casal simples de bem com a vida em busca de amizades se rolar afinidade um bom 

sexo...gente temos uma vida fora daqui, ambos trabalhamos e temos um casal de filhos 

portanto não temos muitos horários disponível... e temos que marcar sempre com 

antecedência.... só adiciona se curte mulher gorda.... Não saimos separados......” (anúncio site 

D4  (http://d4swing.com)). 

 

 
 
                                                                   Anuncio casal site D4 
 

 

A busca pela satisfação do desejo faz com que os adeptos do swing 

adequem sua rotina de forma que possa conclilar discrição e prazer já que os 

valores morais ainda pesam. Silvério (2014) sobre seus pesquisados diz que 

embora a vida de quase todos tenha sido principalmente marcada pela 

influência de valores, regras e preceitos tradicionais e patriarcais, em uma 

determinada altura eles perceberam, individualmente ou enquanto casal, que o 

modelo conjugal e os papéis de gênero instituídos não correspondiam às suas 

expectativas (p.197). O Jornalista13 Jorge Gauthier14, do jornal baiano Correio 

                                                           
13

 Jorge Gauthier na época do lançamento do livro Relações Livres – Mônica Barbosa, 

convidando os leitores do jornal Correio da Bahia para o lançamento 

(www.correio24horas.com.br).  

http://d4swing.com)/
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da Bahia ao falar de relações livres utiliza uma frase interessante “há 

combinações com muito mais flores nesse jardim do que apenas uma, ou 

várias flores e nenhum marido, ou vários maridos e muitas flores ou só muitos 

maridos e nehuma flor.....”. Tirando a parte do “muitos maridos e nehuma flor”, 

já que no swing não é comum o bi masculino, o swing oferece essa 

possibilidade de romper com as caixinhas de padrões mas para os 

entrevistados é uma fonte de prazer e fuga do convencional que agrada ao 

casal, assim diz o casal Gildete e Adriano  “para nós é a renovação, a quebra da 

rotina, a confirmação do amor do parceiro, já que para nós o amor é isso também se 

satisfazer com o prazer do parceiro, ser feliz com a felicidade do outro, além das 

amizades maravilhosas que fazemos. As vezes é difícil haver química perfeita entre 4 

pessoas, mas nada que impeça uma brincadeira gostosa”.  

 

       Daiane e Tales “Frequentamos eventualmente alguns espaços, mas pela 

pouca oferta de locais destinados à prática, temos mais experiências em locais 

reservados. A prática do SW15 beneficia os dois e acreditamos que só é 

interessante se for bom para ambos, achamos super libertário praticar o SW”. 

Adriana e Nildo também fazem a colocação sobre essa busca do prazer, Ele - 

“é uma faca de dois gumes mais como tudo na vida tem as duas coisas mais no geral 

o saldo é mais positovo que negativo. A liberdae que temos de conversar o que quiser 

de brincar com a mulher do outro e saber que não vai ter stress que todo mundo que 

tá ali tem liberdade para fazer o que quer é bom demais”. Ela - “para mim é muito bom, 

já ouvi vários casais e mulheres se queixar de algo mais vai muito da cabeça de cada 

um, de cada casal e tem gente que cai fora. Temos muitos amigos no meio e a 

liberdade que temos de brincar a vontade, de beijar a vontade, de conversar e xingar 

sem ninguuém fazer cara feia é perfeito. Para a mulher é massa agente fica a vontade, 

veste como quiser e fica até sem roupa e todo mundo respeita.Quem tá de fora tem 

uma ideia e pensa que fazemos surubua e é só putaria mais não é assim, claro que a 

intenção é essa mais a diversão, amizade, liberdade e outras coisas estão presente 

mais acho que a liberdade de fazer o quiser e ninguém olhar de forma indiferente acho 

que é o principal”. 

       

                                                                                                                                                                          
14

 Perfil - Jorge Gauthier, jornalista, adora Beyoncé e não abre mão de uma boa fechação! 

(mesalte@redebahia.com.br).  

15
 SW – abreviação do termo Swing e que os casais utilizam em forma de código para se 

comunicar na rede, nas conversas e nos grupos de whatsapp. 
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Concordo com Silvério (2008) quando ela diz que as características 

possibilitam enxergar a conjugalidade swinger como um modelo de 

relacionamento que exige do casal uma simetria, reciprocidade e negociação 

(p.201) ainda mais que a questão da inciativa de quem do casal procura o 

swing deve ser mencionado. Mesmo que a iniciativa seja por parte dos homens 

na maioria das vezes em apresentar o meio liberal para a mulher o 

diálogo/simetria e a concordância é que faz a diferença para que a busca pelo 

prazer e fuga do estresse não torne o verdadeiro estresse na vida do casal. 

Von der Weid (2008) a iniciativa para o swing, na maioria dos casos 

pesquisados, parte do homem, a mulher diz que ao pouco vai se adaptando, a 

iniciativa do homem, não quer dizer que não existam exceções à regra (p. 59). 

Os casais informantes da pesquisa não tiveram problemas nesse aspecto, 

inclusive uma das informantes Gildete foi quem teve a iniciativa de falar do 

swing para o marido sendo uma exceção a regra “a reação nesse caso foi dele 

porque como a maioria dos homens me tinha por santa e colocava-me em um 

pedestal e ficou meio atônito com algumas coisas que disse, levou um tempo para 

“digerir”. Tive que abordar o assunto em doses homeopáticas, foram inúmeros 

diálogos, algumas brigas mas o amor sempre vence”. 

 

Para Adriana também foi algo positivo a catequização do marido nesse 

sentido “Catequese no sentido dele me falar do swing quando me conheceu, pois não 

fomos de cara para o swing e eu não conhecia, embora ele já tinha vivido uma relação 

anterior que fazia parte da rotina dele essa prática. Já estamos no meio a uns 10 anos 

eu acho, mais de cara curti muito a idéia quando começamos a conversar e explorar 

junto com ele esse universo foi maravilhoso. A catequse é no sentido de falar a 

experiência dele e eu fui fazer e experimentar o que eu desejava e fui descobrindo 

várias coisas sobre minha bissexualidade, e a preferência de sair mais com solteiros e 

solteiras e ter pok16 fixo fomos descobrindo juntos”. 

 
Relevante destacar que entre so casais entrevistados que ao fazer um 

recorte de classe e raça, temos pessoas brancas indígena, de nível cultural e 

social bom, escolaridade de nível superior, moram em bairros como Vila Laura, 

Bomfim, Paralela e Lauro de Freitas, aparentam uma vida socioeconomica 

                                                           
16 Pok é a maneira como os casais swingers chamam o homem ou mulher solteira que as vezes 
passa a ser namorado(a) fixo do casal. 
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estável e que fatores como estes influenciam no grau de entendimento de 

situações que envolve os aspectos sociais, principalemnte no que tange os de 

cunho sexual, já que são pessoas maduras no sentido de conhecimento e não 

de idade e que conseguem fazer uma avaliação da vida não monogâmica com 

um olhar diferenciado mais não menos prudente quanto a discrição de seu 

comportamneto “desviantes” preferindo ou optando por não comentar sobre a 

intimidade do casal a terceiros, no máximo quem sabe é um amigo (a) próximo, 

algum parente ou até mesmo filho como é o caso de Nildo “Minha filha mais 

velha sabe, minha irmã sabe. Mas evitamos falar sobre isso e naõ vejo porque ficar 

comentando e não tenho receio em assumir. Não é medo de falar, hoje o swing é mais 

aberto, a informação está aí, se ouve falar sobre isso na televisão é mais aceito mas 

não tem porque falar, eu assumo pra quem for, mais aquela qustão do que o outro vai 

pensar é presente não tem jeito, muita gente pensa no swing como suruba, que 

mulher que faz swing e tem relação aberta é uma puta, é uma questão complicada 

mas falo e assumo mas não é algo para sair falando não deixa de ser uma intimidade 

também”. 

 

No geral entre os casais entrevistados e os colaboradores foi possível 

perceber entre eles a cumplicidade diante da prática adotada e como houve um 

consenso nas suas relações para que a adesão ao universo liberal se desse de 

comum acordo ainda que pela existência de altos e baixos como eles 

sinalizaram “Pessoas inconvenientes e que confundem as coisas ou acabam por não 

respeitar as regras convencionadas pelo meio” (Tales e Daiane).  “Recomendamos a 

todos os casais que se amam e que desejam ter uma relação plena e duradoura. 

Somos animais e portanto incompatíveis com a monogamia imposta pela igreja e pela 

sociedade, precisamos aceitar nossa sexualidade e aprender a conviver com ela sem 

falsos pudores e moralismos exacerbados. O lado negativo é o risco que corremos de 

encontrar casais que não são comprometidos com o meio e de uma possível 

exposição desnecessária, já que vivemos em uma sociedade hipócrita e 

preconceituosa” (Casal Gildete e Adriano). São situações que como os próprios 

swinger‟s falam é possível administrar e ser feliz e o mais interessante pela fala 

dos informantes e até relatos de casais presente na boate os quais pude 

conversar é que o direito de um começa quando o outro termina, claro que há 

exceções como a própria Von der Weid coloca mais em suma como diz 
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HEILBORN (2004) o par respeita aquilo que é ímpar no outro nessas relações 

não-monogâmicas.  

 

3.4 - PAPÉIS MASCULINOS E FEMININOS NO SWING 

Em configurações sociais como as que são vivenciadas no Brasil nas 

duas primeiras décadas do século XXI, onde classificações como família, os 

papéis de pai e de mãe e a noção de sexualidade podem desafiar as fronteiras 

de gênero, é inevitável indagar o que é ser homem e ser mulher dentro de uma 

relação (VASCONCELOS, 2015, P. 35). Numa relação onde o casal opta pela 

não-monogamia ou uma relação liberal que tem a prática de sexo como uma 

forma de apimentar a relação é relevante pensar os papéis desses 

personagens nessas práticas, principalmente no swing. Segundo Von der Weid 

(2009) para alguns, o swing é um mundo machista, de dominação masculina e 

mulheres submissas, nada mais que o velho e conhecido comportamento 

tradicional. Para outros, uma experiência ousada, libertária e inovadora. Uma 

tentativa moderna de viver um relacionamento (p.02). 

Historicamente a sexualidade foi construída a partir da ideia de que à 

mulher é obrigatório resguardar o recato e o seu desejo sexual deve ser 

reprimido e para isto o sexo foi atrelado as ideias de pecado/inferno e doença e 

seu corpo inferiorizado (PRIORI, 2011) apud (SOTERO, 2015). A mulher levou 

um tempo para ir quebrando esse estigma e poder explorar seu corpo e seus 

desejos, falar sobre sexo, quebrar tabus e se apropriar de descobrir o prazer de 

variadas formas até com uso de acessórios como vibradores. Pode parecer 

simples mas o uso de acessórios como vibradores se tornou um mercado que 

a antropóloga Maria Filomena Gregori (2016)17 destaca como relevante para 

expandir as possibilidades de acesso ao prazer pelas mulheres e segundo ela 

isso se reflete nas vitrines de sex shop antes voltado para o mercado 

masculino e reflete também nas práticas sexuais não convencionais. Assim o 

swing como uma prática não convencional abre espaço para a mulher ter 

acesso ao prazer, diz Barbosa & Sotero (2015) que o mundo swing tem 

                                                           
17

 Entrevista de Maria Filomena Gregori, ao site da revista Época, em 13/09/2016 a colunista 

Gabriela Varella (www.epoca.globo.com) 
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quebrado a regra de sexo e prazer pertencer ao mundo masculino e apresentar 

a mulher que busca o seu próprio prazer nessa prática (p.04). 

Minhas informantes demonstram como as mulheres ocupam esses 

espaços diz Gildete “sempre procurei um meio para expor minha bissexualidade e 

tudo que fazia antes de conhece-lo, demorou, deu trabalho, mas a oportunidade 

apareceu”. Para Adriana “sempre fui independente e decidi sobre minha vida. Ele me 

apresentou um mundo que eu mergulhei, adorei e descubro só coisas boas eteve 

coisas desagradáveis também mas nada constragendor ou que não me sentisse bem, 

foram, coisas que me desagradou mas fomos fazendo os ajustes e como ele falou é 

um Up para nossa relação e se chegar em algum momento algo incomodar, algum dos 

dois não estiver bem para viver isso vamos conversar e decidir qual a melhor opção, 

fazemos o que temos vontande, temos uma relação bacana, liberdade para falar o que 

desejamos e sentimos porque acima de tudo respeitamos um ao outro e vamos 

testando nossos limites”. Adriana fala sobre a liberdade que sente ao frequentar o 

espaço swing “e Nanda basta agente colocar uma roupa mais curta que já olham 

para agente atravessado na rua, nas festas, nas boates, posso dançar lá nua, vestir a 

roupa que eu quero, falar palavrão, dançar da forma que eu quero e ninguém aponta o 

dedo para mim e nem vem me agarrar por conta disso”.  

Diante da colocação das informantes e o que se observa quanto aos 

papéis do homem e da mulher no swing é perceptível uma concessão maior 

para mulher do que para os homens. Apesar de toda dificuldade inicial que 

algumas mulheres relatam como ciúmes e a dificuldade em ficar à vontade no 

swing inicialmente durante os contatos iniciais, elas expõem também o prazer 

de conhecer novos homens e explorar uma experiência homossexual e que 

muitas vezes reflete em assumir uma bissexualidade e o conhecido ménage à 

tois, antes tido como uma fantasia masculina passa ser de interesse da mulher 

e mulheres como Gildete, Adriana, Daiane e outras colocam mais positivos que 

negativo essas vivências eróticas que o meio liberal permite.  

Já para os homens a facilidade de ficar no espaço swing se esbarra na 

limitação de conter seus desejos, obter uma postura de macho e a 

homossexualidade entre eles não é bem visto e praticamente não acontece. 

Em um bate papo na boate durante a observação com alguns casais, eles 

mencionaram o fato de apenas o homem cogitar a possibilidade de 

experimentar sexo com outro homem é suficiente para críticas e ser colocada 

em cheque a masculinidade. Assim falou o casal Primavera “tinha um casal que 
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demonstrava interesse em fazer sexo com com bi masculino mas eles falavam isso 

para poucas pessoas e eles comentavam que sentia que outros casais evitavam sair 

com eles quando eles explicitavam esse desejo, não sei se esse casal realizou essa 

vontade mais sei que eles fazem inversão e a esposa satisfaz o desejo dele. Nesses 

anos que estou no meio só soube desse casal, se tem algum homem que deseje isso 

não vai assumir ou vai procurar outros meios”. A mulher tem liberdade e pode tudo 

enquanto o homem deve se limitar ao estereótipo de macho e heterossexual.    

Outra característica que demarca os papéis do masculino e do feminino 

são seus corpos e o seu uso como ferramenta de sedução. As mulheres 

exploram toda sua sexualidade com roupas curtas, coladas, uma mais sexy 

que a outra, bem perfumadas, maquiadas com saltos altos e dançam sem 

pudor, fazendo questão de exibir a calcinha fio dental e muitas vezes ficam até 

sem roupa, já o homem fica completamente reservado, quando dança é 

acompanhado da mulher, não há uma preocupação em se vestir de forma sexy 

e se comportam como caça e não caçadores (um termo que os casais utilizam 

quando se referem a homem solteiro nas festas swing – “solteiro é sempre a 

caça e nunca o caçador).    

A mulher seria a fonte de elos entre os homens. No swing essa 

função de mediação feminina aparece na forma como o corpo 

feminino é utilizado nos anúncios. Nas fotografias, o corpo 

feminino é totalmente exposto, nos seus mínimos detalhes e 

nas posições mais variadas. As mulheres mostram tudo, à 

exceção do rosto. Quando se trata dos homens, a mesma 

preocupação e o mesmo cuidado com a aparência não 

parecem estar presentes (VON DER WEID, 2009, P. 05). 

As barrigas dos homens são por vezes proeminentes, revelando um cuidado 

menor que as mulheres em relação ao corpo. Muito raro ver algum homem sem 

camisa na área a pista de dança, e seus corpos são muito menos exibidos que os das 

mulheres. O capital corporal para os homens, não é tento um fator de distinção, e a 

desejabilidade não está diretamente ligada a ele. São muito comuns casais formados 

por mulheres visivelmente cuidadas, hege-monicamente bonitas, qua exibem todo o 

investimento em seu capital corporal, ao lado de homens, cujo investimento não foi, 

nem de longe, igual (SILVEIRA, 2014, P.100).   
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Ainda que corpos sarados, e mulheres mais novas sejam mais atraentes 

(para homens não fica explicito a questão do corpo e idade) como os 

informantes relatam, no swing há espaços para todos e até como é possível 

perceber nas festas na casa de swing há um público de idades que vão dos 20 

aos 60 anos. Meus informantes com idade acima de 40 anos Gildete e Adriano 

e que não se enquadra na categoria de copos sarados não relatam 

desvantagem quanto ao seus atributos físicos e o mesmo ocorre com Nildo e 

Adriana, já que Nildo possui uma barriga proeminente mais que isso não foi 

empecilho no meio liberal para eles. Mas todos ponderaram que um corpo 

bonito e uma carne nova é algo que todos desejam experimentar.  

Won der Weid (2009) coloca que o swing é como um jogo. Uma 

“recreação sociossexual”. E como todo jogo tem suas regras (p. 02), e como 

um jogo os casais segue alguns critérios ou mesmo regras para estabelecer 

uma boa relação no meio swing e o papel do homem e da mulher mesmo que 

casados recomenda-se enquadrar nas premissas que esse mitiê estabelece e 

uma questão unânime entre os casais é os casais fake, ou casais armados 

como demonstra Gildete “O único lado negativo para a mulher é que ao 

conhecer casais “armados” ou não comprometidos  com o meio a primeira 

coisa que tentam é denegrir a imagem da mulher”. Nesse sentido tanto o 

homem quanto a mulher precisar estar atentos a esse tipo de situação porque 

segundo eles é uma forma de evitar exposição e não sair com garotas de 

programa ou homens solteiros que em busca de sexo fácil leva alguém como 

barganha de troca com outro casal. Outra situação que a regra do swing 

estabelece diferenciando os papéis é que o contato se dê direcionado 

homem/homem e mulher/mulher, a conversa e a “negociação” da troca ocorra 

entre os mesmo sexos e não seja uma cantada ao sexo oposto, há suas 

exceções que pode variar para cada casal mas no geral segundo os 

informantes relatam é assim que ocorre.   
 

 

3.5 - O LUGAR DA MULHER NA PRÁTICA DO SWING: SUBMISSÃO OU 

AUTORIDADE? 

As mulheres são agentes na prática do swing ou poliamor ou apenas 

objeto de troca? As mulheres têm liberdade para assumir e realizar seus 

desejos? Essas práticas são libertárias ou repressoras para as mulheres? Diz 

Vieira, tais prerrogativas nos trazem uma discussão cara para pensar o swing 

em termos de como suas praticantes nos permitem significar a dimensão das 
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questões de gênero instaruradas nessas práticas sexuais (VIEIRA, 2013, P. 

43). 

 

“E isso mesmo Nanda, já presenciei muita coisa sim mais 
as mulheres tem muita liberdae no swing. Para fazer 
swing o casal tem que estar 100% na relação e apesar do 
machismo e situação que agente percebe que a mulher tá 
ali pra agardar são casos a parte porque vejo a mulher 
interagir muito, são independentes, até nos sites e bate 
papo converso com mulheres, elas postam fotos e tem 
umja participação ativa nas decisões” (Adriana). 

 

As mulheres na prática do swing acabam ultrapassando restrições que o 

meio social recrimina: a de se relacionarem sexualmente com vários homens 

em uma mesma noite, ainda que sob o olhar do seu cônjuge/parceiro ou de 

experimentar relações sexuais com mulheres, destacando a mulher como 

sujeita do seu próprio prazer, e não como uma submissa pronta para realizar 

os desejos do parceiro. Silvério (2014) diz que apesar das mulheres terem 

ganhando mais liberdade sexual a sociedade machista e patriarcal ainda impõe 

modelos e padrões diferenciados para homens e mulheres. No universo swing 

não é diferente mas o peso desse legado se dar de uma forma mais branda. 

Quando se verifica o papel do homem e da mulher na prática do swing é 

perceptível maneiras de agir e comportamento diferente de cada sexo, sendo 

que o homem é mais contido e a mulher usufrui de maiores oportunidades em 

viver sua sexualidade nessa prática. Para muitos o swing é um campo de 

submissão e que as mulheres fazem coisas para agradar ao parceiro e servem 

como moeda de troca, o que de fato acontece como as informantes da 

pesquisa relata, por exemplo Daiane diz: “eventualmente já percebemos, mas 

foi algo pontual, atípico”. Gildete também falou sobre esse aspecto: “algumas 

vezes percebemos que a mulher se diz bissexual para satisfazer o desejo do 

parceiro de vê-la com outra mulher o que é uma auto agressão e não será isso 

que salvará a relação se a mesma estiver desgastada, mas também 

conhecemos mulheres que se descobriram bissexuais quando começaram a 

frequentar o meio e que nunca tinham manifestado esse interesse 

anteriormente”. 
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Fatos como esse não pode ser generalizado e como as mesmas 

informantes relatam o swing é libertador e a mulher age e se comporta como 

protagonistas e pela sua forma de dançar, produzir e até acessar as redes 

sociais liberais, postar fotos de nudes e interagir nos espaços swing de maneira 

destacada reforça essa liberdade. Mesmo sendo influenciada inicialmente 

como diz Vieira em sua pesquisa (2013) em relação à descoberta da troca de 

casais, as mulheres afirmam que iniciaram com o pedido dos parceiros, sendo 

a entrada no contexto da troca de casais marcada por uma fantasia vinda do 

homem. Boa parte das mulheres relatam que não sabiam sobre a existência do 

swing (p.81), após descobrir o universo liberal a mulher usufrui de um mundo 

no qual pode fazer o que deseja sem ser rotulada, no qual a palavra “puta” é 

encarada como elogiou para muitas delas.  

Ao perguntar a minha informante Adriana se na prática do swing e até o 

poliamor a mulher puta é um elogiou ou difamação ela responde alegre e 

positivamente: “kkkkkk para mim elogio!!!! Kkkkkkkkkkkk” E Nildo complementa: 

“Claro! Sem dúvida um elogiou! Kkkkkkkk para mim quanto mais puta melhor. 

Os homens que praticam o swing adoram uma mulher puta em casa e acho 

que por isso vêem o swing a possibilidade de liberdade para viver isso e exibir 

sua puta porque na sociedade infelizmente uma mulher ainda tem que se 

comportar de certas forma e puta ainda é uma difamação”.Inclusive uma das 

minhas informantes vez o caminho inverso e foi ela quem falou do swing ao 

marido “O machismo fazia com que coisas assim só fossem fantasiadas com 

“as outras”. E ela (eu) passou um tempo fazendo o papel de santa, conforme 

os padrões sociais. Acho que a pressão foi minha!” – Gildete. 

Minhas informantes Adriana, Gildete, Daiane, Sra. Primavera e outras que 

conversei de forma off no espaço swing, apesar dos altos e baixos existentes 

nas práticas sexuais demonstram uma autonomia e liberdade das mulheres 

ainda que tenham sido levadas ao meio liberal por influencia dos seus 

companheiros. Minhas informante Daiane disse “normalmente sim, na prática de 

SW somos nós mulheres que ditamos as regras. Ao utilizar a palavra 

“normalmente”, considero que Daiane ponderou e lembrou das excessões 

(aquelas) que se submetem a fazer algo em benefício do próximo mais acredito 

que a fala de Adriana reflete melhor a realidade das mulheres swingers:  



84 
 

 
 

“Olha Nanda coagidas sim claro mais no bom sentido mas 
vejo que tem muitas mulheres que tem a iniciativa de falar 
com o marido sobre o assunto e elas também podem 
coagir o homem claro que numa proporção menor eu 
acho. E submissas acredito que tenha também por que 
como aconteceu comigo muitas vão para agradar ao 
marido e as vezes não tem coragem de falar e se tornam 
submissas mas acho que acontece pouco. Vai muito do 
casal e agente percebe que o casal que segue nessa 
prática tem uma cabeça aberta. Conheci vários casais 
que se afastaram do meio justamente por isso, por não se 
adaptar. Vai muito de cada um  mesmo, é complicado 
isso, tem que ter a cabeça boa e envolve muita coisa 
como auto estima, segurança, diálogo e as relações das 
pessoas é meio complicado. Eu e ele nunca terminamos, 
nunca brigamos assim para terminar. Tem casais que se 
separam ou se afastam do meio  mais pelo que vejo a 
maioria permanece casados e opta por afastar do swing”.  

E ela prossegue quanto afirmar ao protagonismo feminino:  

“Depende, é um pouco de cada coisa. Mas sim, acho que 
sim porque vejo muito as mulheres decidir as coisas, no 
bate papo das redes sociais elas conversam, postam as 
fotos, tem iniciativa de marcar encontros. O homem pode 
até ser o que puxa o assunto tem a iniciativa de falar de 
swing mais depois o comando é nosso, nós vamos 
fazendo os ajustes e conduzindo as coisas”. 

 

“Poderosa” dentro do swing, pois são as mulheres quem definem as 

regras do “jogo”, escolhem os casais com quem vão interagir, definem os 

limites dos que será ou não feito e ela se percebe pertencente a um grupo que 

melhor aproveita o sexo no swing, pois enquanto o homem, se tiver desejos por 

outros, lhe são atribuídos o estigma da homossexualidade, com as mulheres 

isto não acontece (SOTERO, 2015, p.08). A possibilidade de saírem sozinhas, 

para realizar o ménage, antes não pensada, entretanto, as mulheres começam 

a reconhecer nas suas experiências íntimas o desejo de ter vários homens e 

mulheres. Se a princípio tais mulheres apenas acompanham seus 

companheiros, a entrada no swing abre a possibilidade para vivenciar algo 

antes nunca posto em cena: a fantasia de ser sexualmente liberada, sem que 

isso implicasse na segurança de um relacionamento estável, socialmente 

aceito (VIEIRA, 2013, P. 89).  
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Durante a pesquisa ouvi mulheres relatar a inexperiência com outros 

homens já que muitas delas casaram com o primeiro marido, não foi o caso 

das minhas informantes, e por ser um campo que a idade mescla entre 

pessoas mais jovens e maduros não dá para justificar a inexperiência como 

algo que estende a um grupo grande de mulher, mas para deixar registrado do 

que ouvi é que muitas mulheres após o swing puderam fazer sexo com outro 

homem, com destaque para a questão da bissexualidade e como a mulher 

transita livremente nesse campo. Minhas informantes são bissexuais e 

conversei com muitas mulheres bi.  Outra coisa que escutei também foi a 

questão da mulher voyer, exibicionismo e o mais recente hotwife (mulher 

quente) e cuckold (homem que gosta de ver a mulher com outro homem) o que 

demonstra a ampliação das possibilidades para a mulher viver uma 

sexualidade livre na prática não monogâmica que segundo Weid (2008) apud 

Vasconcelos (2015),  p. 218 é uma infidelidade/ traição consentida. 

Desta forma acompanhando as mudanças na vida social e cultural da 

mulher, a  sexualidade segue no mesmo caminho. Descoberta de métodos 

como sexo tântrico, acessórios como vibradores que possibilite mais prazer a 

mulher, curso de pompoarismo e novidades no mercado erótico para mulheres 

como filmes, fantasias e livros como Cinquenta tons de cinza reflete a nova 

mulher que pensa na sua satisfação sexual. A cantora Larissa Luz na música 

Meu Sexo, diz “empoderada, eu não abro mão do meu sexo.... é a realidade do 

meu corpo... busco uma conexão”, no swing as mulheres parecem não abrir 

mão do seu sexo, fazem conexões entre hetero e bissexualidade, buscam se 

satisfazer nas trocas, nas danças, nas vestes e se permitem aproveitar o 

espaço físico  e o coantexto do meio swing como um Terrítório Conquistado 

(analogia ao título de outra música da cantora Larissa Luz) .    

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Quando os swingers usam o slogan “no swing você pode tudo e não é 

obrigado a nada”, verifiquei que de fato é uma seara no qual há regras e 

algumas recomendações que remonta a uma espécie de conduta de boas 

maneiras e faz com que essa expressão tenha efeito no sentido de informar 

que as pessoas estão livres, dispostas a praticar sexo e realizar suas fantasias 
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desde que deseje e tenha vontade de fazer. Neste meio, onde práticas afetivos 

sexuais swingers se desenvolvem, as mulheres, além de não serem obrigadas 

a nada, têm um papel de destaque para o além da figura desejada mais sim de 

uma liberta dos estigmas sociais e ainda, na maioria das vezes como 

protagonista, e diretora de suas fantasias e suas respectivas realizações. Desta 

forma, estas mulheres de fato não são as que buscam se vestir, se embelezar, 

estarem em forma fisica atraente sexualmente e se portar com o intuito de 

estarem áptas como moeda de troca para que seus cônjuges sintam-se 

satisfeitos. As mulheres swingers estão adquirindo um padrão comportamental 

que segue exatamente o sentido oposto, elas estão priorizando a busca por um 

bem estar intimo e sexual ao se sentirem desejadas, sexys e sedutoras para 

suprir necessidade própria de saciar desejos.  

Apesar de uma interação diferente entre os maridos e as esposas nos 

ambientes swingers é possivel afirmar que há uma linearidade entre os 

gêneros diante das atitudes, comportamentos, falas e ação desses 

personagens ao observar os casais nas festas e em relação ao resultado das 

entrevistas realizadas durante o trabalho mais julgo que no universo swing 

ainda há machismos evidentes diante da não aceitação ou retaliação da prática 

homossexual entre homens e as restrições e dificuldade impostas de acesso 

dos homens solteiros as festas swinger ao colocar preços absurdamente altos 

para o homem solteiro enquanto as mulheres solteiras são sempre aceitas em 

todas as festas e tem passe livre e gratuidade no acesso ou valor bem mais 

baixo do que é cobrado em relação ao homem. Ainda é perceptivel e 

discrepante a diferença de interação durante os shows de profissionais de 

striptease entre o homem e a mulher – o homem passa mais tempo vestido e 

quando tira a roupa já é na fase final do show, enquanto a mulher já tira a 

roupa no iniciou do show e fica nua durante a maior parte da apresentação. “E 

como tem!”mas a maioria dos caras tem uma cabeça mais tranquila (...) mais acho que a 

maioria dos homens hoje tem uma outra cabeça”(entrevistado Nildo sobre afirmação do 

machismo no meio liberal do swing).  

Desta forma, a mulher não se adequa ao papel de submissão no swing e 

não é perceptível opressão sendo que a maioria delas tem um nível de 

intelectualidade e posicionamento bem definido em suas relações mas não 
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chega a assumir um papel de autoridade. Elas demonstram autonomia e 

domínio sobre seu corpo, exploram o forte poder de sedução e mesmo que o 

jogo do swing esteja envolto pelas sequelas do machismo, não sendo possível 

afirmar que a mulher determina as regras do jogo nessa prática, elas 

conseguem aproveitar a situação a seu favor administrando as regras, se 

colocando em oposição a ser objeto de troca e protagonizam poder ao explorar 

sua sexualidade usufruindo as oportunidades que o meio liberal oferta.  

A antropóloga Gole Guerreiro na reportagem exibida para o programa 

Aprovado em 15/10/2016, no quadro Antropologia Pop, fala sobre o desejo 

feminista em a mulher assumir o controle da sexualidade, dos corpos e como o 

empoderamento está associado a conquista de poder, de autonomia e auto 

estima, características essas, que as entrevistadas durante a pesquisa 

demonstram, mas que como outros campos da vida pessoal, profissional, 

cultural e sexual da mulher ainda há ajustes a ser feitos para que as 

características passem a ser propriedade e seja possível a afirmação plena de 

autonomia feminina na prática não monogâmica do swing e poliamor. Mais 

ainda assim, neste mundo oculto, escondido em forma de sociedade secreta 

que o swing ainda se apresenta, podemos encontrar a mulher emancipada, a 

mulher que têm desejos e os realizam, a mulher que sobretudo, deixar de ser a 

caça, e experimenta ser a caçadora. 
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 Anexo 1 – Transcrição de duas entrevistas (Casal A & Casal B)  

 

 

Universidade Federal da Bahia 

Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas 

Departamento de Estudos de Gênero e Feminismos 

Bacharelado em Estudos de Gênero e Diversidade 

Monografia II - 2016.1 

Discente: Fernanda Oliveira da Silva Santos Oliveira 

Orientador: Felipe Bruno Martins Fernandes 

 

 

Entrevista 01 

 

Casal A (Gildete & Adriano) 

Data: 17/04/2016 

Horário: 16:00 h 

Local: Sorveteria da Ribeira – Cidade Baixa - Ribeira 

 

MONOGRAFIA: “Pode tudo, mas não é obrigado a nada” :Swing e Poliamor o papel da 

mulher Soteropolitana nos novos arranjos afetivos- sexuais.   

 

TRANSCRIÇÃO ENTREVISTA 

 

Combinamos o encontro num domingo a tarde, próximo a residência do casal na cidade 

baixa e uma oportunidade de aproveitar o pôr do sol e saborear um sorvete da famosa 

sorveteria localizada na proximidade. Marcamos o encontro na própria sorveteria 

(Sorveteria da Ribeira) por sugestão da entrevistada. Cheguei primeiro ao local por 

volta das 16:00 hs e como combinado quando eu chegasse avisaria ao casal para que 

eles fossem ao meu encontro já que eles moravam próximos e preferia que eu 

aguardasse eles chegarem e não ao contrário. Logo que cheguei no lugar combinado, 

sentei numa mesa mais afastada e aguardei a chegada deles. O local é bem 

movimentado, um entra e sai constante de pessoas, de todas as idades e mesmo estando 

no inverno o sol da cidade soteropolitana nos faz esquecer a estação do ano a qual 

estamos vivendo no momento. Uma vista linda de frente para o mar, numa rua 

movimentada de carros mais ao mesmo tempo uma rua tranquila, sem muito barulho. 

Cerca de 20 minutos depois meus entrevistados chegaram ao local combinado, me 

avistaram de longe e seguiram em minha direção. 

 

Ela bem alta, quadril largo, branca, cabelos claros e lisos abaixo dos ombros, olhos 

castanhos, óculos escuro sobre a cabeça, vestia short curto jeans, blusa fina preta, 

sandália rasteira, bolsa tira colo preta. Ele baixo, branco, cabelos curtos pretos, óculos 

de grau, boné sobre a cabeça, camiseta branca, bermuda clara, chinelo marrom estilo 

couro. Levantei, nos cumprimentamos e sentamos. Antes de iniciar o bate papo 

decidimos experimentar um sorvete, A ficou sentado na mesa e eu fui com G escolher 
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os sabores. Paguei os sorvetes contra a vontade de G e logo ela disse que a segunda 

rodada de sorvete após a entrevista seria com ela. Retornamos a mesa, nos acomodamos 

e enquanto saboreava o sorvete começamos a nossa conversa. 

 

O casal estava num clima descontraído e como eu já conhecia o casal de festa que tinha 

frequentado durante visita a boate swing como curiosa o bate papo foi bem tranquilo e 

de forma que nenhuma das partes se sentissem constrangidos como o que fosse 

perguntado e respondido, só tivemos o cuidado com o tom da voz para não despertar 

atenção das pessoas que pudessem estar em volta, mas a mesa que estávamos sentados 

estava de uma forma que poderíamos conversar de forma que não despertaria a 

curiosidade dos demais já que percebíamos também que os ocupantes das outras mesas 

estavam todos bem envolvidos em suas conversas e não teria por que nos preocupar 

com isso.          

 

Seguir o roteiro do questionário e primeiro anotei o perfil do casal e dados sobre a 

relação amorosa deles:  

ELE – 49 anos, casado, 03 filhas (22, 18 e 09 anos), heterossexual, gênero homem, 

pardo (segundo o entrevistado), coordenador de manutenção, nível superior completo. 

ELA – 48 anos, casada, 03 filhas (22,18 e 09 anos), bissexual, gênero mulher, branca, 

técnica de laboratório. O Casal tem 27anos de relação sendo 03 anos de namoro e 24 

anos de casados, nível superior completo.  

 

Seguindo o questionário comecei a perguntar a ambos sobre a questão do swing 

propriamente dito, já havia apresentado a eles anteriormente o questionário pois ambos 

pediu para olhar (já tinha enviando dias antes por e-mail) e assim o fiz para que eles 

dessem uma verificada e se tinha alguma restrição sobre alguma perguntas para que 

pessoalmente não ficasse algum tipo de constrangimento ou negativa de resposta por 

parte deles. Enviei para o e-mail de G que logo depois me deu om “ok” de positivo 

sobre as perguntas. 

 

Perguntei sobre Swing, como conheceram, de quem foi a inciativa, a quanto tempo 

estão praticando.... G logo começou a falar enquanto A estava ainda tomando seu 

sorvete, embora G ainda estivesse tomando seu sorvete também começou a falar 

 

 

“Conhecíamos desde a adolescência maneiras diferentes de relacionamentos porém 

não sabíamos se tratar de swing. A iniciativa foi minha. O machismo fazia com que 

coisas assim só fossem fantasiadas com “as outras”. E eu passei um tempo fazendo o 

papel de santa, conforme os padrões sociais. Começamos com ménage há mais ou 

menos 12 anos, swing de fato há 10. Com o tempo e a internet começamos a entender o 

que era o swing” 

 

E o anonimato? falar sobre esse assunto? vocês conversam com as pessoas?  

“Comentamos com pessoas que tenham estrutura para aceitar sem julgamentos, não 

importa se são família ou amigos, já levamos pessoas para conhecer o meio mais é 

ainda um assunto difícil, há preconceitos” 
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Já sofreram preconceito? 

“Não diretamente, mais em roda de amigos a gente percebe as conversas sobre esses 

assuntos de sexo e o quanto as pessoas repudiam certas coisas” 

Que tipo de coisa? 

“Ménage, as pessoas são ciumentas, possesivas, não imaginam ver seus parceiros com 

outra pessoa, acha que tudo é traição”    

 

A resolve se pronunciar enquanto Gildete está falando 

“Homem é machista, na verdade eles querem fazer e não quer que a mulher faça a 

mesma coisa” 

Perguntei a Adriano se ele fala sobre o assunto com os amigos 

“falo sim dou minha opinião, não digo que pratico, alguns sabem que pratico, mas eles 

não admitem que a mulher faça nada, ou então querem ir sozinhos para os lugares” 

 

E vocês levam eles sozinhos? Os dois falam ao mesmo tempo... 

“Nem pensar”  Diz Adriano e logo Gildete continua “sem condição até por que a 

pratica é entre casais, solteiro até pode ir no eventos e programas mas é por indicação 

e tem que ser solteiro mesmo, e não ser casado e ir sem a esposa, tô fora desse tipo de 

homem” 

 Como funciona a questão do solteiro/a na pratica do swing, logo perguntei e Gildete 

continuou 

“para o homem ou mulher solteiro participar das festas tem que ser por indicação de 

outro casal ou acompanhado de algum casal, geralmente quando os casais desejam 

praticar o ménage seja feminino ou masculina é mais comum ir a procura das pessoa 

solteiras, frequentar o eventos do meio não é muito comum, isso é feito para impedir 

que homens ou mulheres solteiras possam criar algum tipo de briga entre os casais por 

ciúmes” 

Mas os casais procuram os solteiros por que tem essa questão do ciúmes? Gildete 

respondeu 

“Por que uma coisa é realizar uma fantasia por algumas horas, e ir embora, como 

alguns casais pagam até garota/o de programa para realizar esse tipo de fantasia, 

outra coisa é um solteiro/a frequentar os espaços destinados a casais, as festas. Nos 

eventos é comum os casais se beijarem, trocar amasso e algumas brincadeiras entre 

casais mais todos sabem que ali são casais, outra coisa é um solteiro/a no meio já que 

não tem compromisso e suas atitudes podem ultrapassar limites nos quais os casais 

praticantes do swing sabem como proceder. Tem casais até que tem POK (um 

namorado ou namorada do casal) que acompanham o casal nas festas mais esse POK 

não interagi com outros casais” 
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E como os casais fazem para encontrar os solteiros/a, Gildete continua 

“pela internet através de sites como CRS, sexlog ou indicação de casal.  

 

Conversam pela internet? Adriano se pronuncia 

“Também, inicialmente se conversa pela internet, marca um encontro para se 

conhecer. 

 

Vocês falaram de limites em relação ao swing envolvendo solteiros/a e como se 

proceder, se comportar, o que quis dizer com isso? São as regras do swing? Normas de 

comportamento? Gildete começa a falar 

“Também. Um pouco de cada coisa. São normas, limites mais que tudo vai de cada 

casal. Adriano começa a falar “é por que tem casal que é mais ciumento, tem casal que 

é mais liberal, cada casal limita o que quer fazer, geralmente é uma regra padrão 

assim como o sigilo em relação a prática porém alguns casais limitam o que querem e 

até onde vai as coisas”. Gildete volta a falar “tem casais que chega na festa e fica 

sentado e não interagi com outros casais, outros ficam com outros casais, se beijam, 

dançam e não faz sexo, outros já se conhecem na boate e vão direto para o motel mas 

no geral as regras é homem se aproxima do homem e a mulher da mulher, ou o casal 

chegar juntos para falar com o outro casal, não avançar na paquera se não houver 

sinal positivo do outro casal em se aproximar, não insistir jamais, coisas desse tipo. Os 

casais são mais atentos a esses sinais enquanto os solteiros/a são distraídos. 

 

O que levou vocês a praticar o swing? 

“Responde você Gildete, só eu falo.....A........ já não gosto de falar e você me dá corda 

kkkkkkkkkkk tá bom....... Depois de anos juntos a rotina e a diminuição do desejo é uma 

realidade dura que leva muitos casais a traírem e separarem, não queríamos isso para 

nós, chegou um momento que as “mascaras” que usamos diariamente para sermos 

aceitos na sociedade caíram e na transparência achamos um meio de renovar a 

relação, visto que amor ainda existia” 

 

Deu certo essa tentativa? Melhorou a relação de vocês? 

“Nossa..... e como!” disse Adriano “Melhorou e melhora a cada dia!” disse Gildete, 

ambos se olharam nesse momento, pegaram na mão um do outro e sorriram e deram um 

selinho (eles estavam sentados um ao lado do outro e eu ao lado de Gildete, e de frente 

para Adriano). 
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Frequentam o espaço swing para troca ou preferem locais mais reservados? Gildete 

responde 

“Freqüentamos espaço e festa swing, e também festas particulares. Para troca 

preferimos lugar mais reservado. Nos espaços e festas vamos para curtir, dançar a 

vontade, usar minhas roupas curtas, me divertir sem se preocupar se vão olhar para 

minha bunda, ou alguém vem passar a mão. Até passam a mão mais depois que eu me 

exibo e permito que passem a mão. 

 

A prática do swing é melhor para o homem ou para mulher? O que acham? 

“fala mozinho” fala Gildete para Adriano e ele responde “é uma prática que beneficia 

ambos”  

Acham que a mulher é submissa ao homem ao aceitar essa prática? 

“De jeito nenhum” fala Gildete “no nosso caso a iniciativa foi minha”. A começa a 

falar “Não deve haver submissão de nenhum dos parceiros no swing. A mulher 

submissa o é em qualquer circunstância, não só no swing. No swing o casal precisa, 

acima de qualquer coisa ser parceiro. 

Mas vocês já presenciaram alguma circunstância em que a mulher se enquadrava nesse 

contexto de ser induzida a fazer algo que não desejasse ou algo só para agradar o 

parceiro? Gildete responde 

“Sim, algumas vezes percebemos que a mulher se diz bissexual para satisfazer o desejo 

do parceiro de vê-la com outra mulher o que é uma auto agressão e não será isso que 

salvará a relação se a mesma estiver desgastada, mas também conhecemos mulheres 

que se descobriram bissexuais quando começaram a frequentar o meio e que nunca 

tinham manifestado esse interesse anteriormente, mais muitas delas são independentes 

e presenciamos poucas vezes isso” 

Conhecem algum casal que se separou após ou por praticar o swing? Gildete responde 

“Sim, conhecemos casais em que a relação já desgastada por inúmeros fatores, 

tentaram salvar a relação entrando no swing, o que é a pior opção” Adriano 

complementa “os casais que praticam tem uma relação estável e vivem um relação 

estável e estabilizada e tem uma cabeça aberta para administrar alguma situação que 

possa ocorrer que não agrade a ambos mas nada que interfira na relação dos dois”. 

 

E vocês já passaram por alguma situação desfavorável, constrangedora ou que 

irritassem um dos dois ou os dois? Ambos se olham, franzem a testa como se tentassem 

lembrar de alguma situação. 

“não.. não.....Já mozinho? Gildete pergunta a Adriano  “não... nada de relevante....” 

Gildete fala “é acho que não, somos bem tranquilos, a turma que andamos é bem 

tranquila também, tem uma turma selvagem que faz sexo por sexo e já ouvimos casos 

dessa turma que já houve mal estar e desconforto de alguns casais que conheceram 
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uma galera meio HOT do meio, mas nós prezamos amizade também e não forçamos a 

barra para ocorre a troca!, não somos insistentes” 

O que quis dizer com HOT? Gildete responde 

“É uma galera mais selvagem, que praticam várias coisas como suruba, gang bang, 

não respeitam o limite do casal, insiste para fazer por exemplo, sexo anal, mais antes o 

casal já deixou claro que não haverá sexo anal. Agarra as pessoas sem o consentimento 

dela” A começa a falar “isso mesmo, tem uma turma que é insistente, não é porque 

estamos em um espaço swing que estamos à disposição para fazer qualquer coisa, 

temos limites e respeito é fundamental. Conosco nunca teve nada do tipo mais já 

ouvimos cada história pesada mesmo de até casais se afastarem do meio” 

 

Recomendam essa prática para casais? 

“Fala mozinho” Diz Gildete “E como recomendo” responde Adriano com um sorriso 

de canto de boca, e G completa de maneira mais seria mais não menos contente  

“Recomendamos a todos os casais que se amam e que desejam ter uma relação plena e 

duradoura. Somos animais e portanto incompatíveis com a monogamia imposta pela 

igreja e pela sociedade, precisamos aceitar nossa sexualidade e aprender a conviver 

com ela sem falsos pudores e moralismos exacerbados” 

Qual o lado negativo da prática do swing? Responde Gildete 

“O lado negativo é o risco que corremos de encontrar casais que não são 

comprometidos com o meio e de uma possível exposição desnecessária, já que vivemos 

em uma sociedade hipócrita e preconceituosa” 

E o lado positivo? Gildete continua 

“O lado positivo para nós é a renovação, a quebra da rotina, a confirmação do amor 

do parceiro, já que para nós o amor é isso também se satisfazer com o prazer do 

parceiro, ser feliz com a felicidade dele(a), além das amizades maravilhosas que 

fazemos” 

Deixaria de praticar o swing? Os dois se olham e balançam a cabeça simultaneamente 

“Não!”  Diz Adriano, e Gildete continua “Tudo na vida é possível, porém hoje não nos 

vemos longe do meio onde temos amigos que tornaram-se a “família” (neste momento 

ela ergue os braços e faz o gesto de entre aspas) que escolhemos” 

 

Caso rompessem a relação e se separassem falariam ou iria propor essa prática à novos 

parceiros? A faz uma expressão de dúvida mais Gildete acena com a cabeça que sim e 

respondi 

“Ambos proporíamos ao parceiro, conhecer o meio visto que uma vez conhecendo as 

coisas boas da vida é pouco provável viver sem ela” e Adriano acena a cabeça em sinal 

de concordância e diz “verdade, isso mesmo!”. 
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Chega o momento do segundo bloco do questionário. Como dividi o questionário em 

dois blocos, um direcionado ao casal e o outro direcionado a mulher anunciei ao casal 

que o primeiro bloco havia finalizado e agradeci as respostas e falei que agora precisaria 

das respostas apenas de G para finalizar a entrevista/ bate papo com eles. Logo G avisou 

que não haveria problema do marido permanecer ouvindo, pois ela tinha visto que no 

questionário solicitava a retirada do parceiro do local no momento das perguntas 

direcionada a mulher e me perguntou se teria algum problema quanto a isso. Respondi 

que não, caso ambos quisesse ele poderia permanecer e que a questão da presença da 

feminina era uma sugestão para a mulher ficar mais a vontade em falar abertamente 

sobre o que fosse perguntado e não ficar inibida pela presença do marido, mais se era 

vontade de ambos não teria problema nenhum. Então G logo falou que eu poderia ficar 

tranquila que ela não ficaria nem um pouco de responder as perguntas de forma clara e 

que responderia tudo normalmente e a realidade. Eu respondi que tudo bem então e A 

fez um gesto com a cabeça em consentimento/ concordância. 

 

Como soube ou conheceu a prática do swing? Já havia imaginado/ fantasiado essa 

prática quando conheceu/ soube desse assunto?   

“Conheço desde a adolescência, porém não sabia que o que fazia era swing. Sim 

sempre procurei um meio para expor minha bissexualidade e tudo que fazia antes de 

conhece-lo, demorou, deu trabalho, mas a oportunidade apareceu” 

 

Partiu de você a iniciativa de apresentar o swing para seu parceiro? Ele sabia da sua 

bissexualidade? 

Sim tudo fui eu que comecei. Comecei a puxar a conversa, a falar das coisas, a mostrar 

as coisas, a falar das fantasias. Ela sabia da minha bissexualidade mais não tínhamos 

feito nada juntos ainda. E o swing caiu como uma luva porque tinha como explorar 

infinitas possibilidades de sexo e me sentia livre para fazer muitas coisas sem ser 

reprimida. Podia beijar homem, mulher. Beijar quantas pessoas quisesse, usar a roupa 

que quisesse, dançar nua, subir na mesa, me exibir. Ser livre e falar de sexo com outras 

pessoas, dos meus desejos. Só de estar nesse ambientes sem precisar fazer sexo com 

outras pessoas, o sexo entre eu e meu marido ela aponta para ele era muito melhor.  

Hoje sou eu que acesso as redes sociais especificas do swing, posto as fotos, conversos 

nos grupos de whatzap” 

Qual a reação? O que achou da primeira experiência da prática do swing? 

“A reação nesse caso foi dele porque como a maioria dos homens me tinha por santa e 

colocava-me em um pedestal e ficou meio atônito com algumas coisas que disse, levou 

um tempo para “digerir”. Tive que abordar o assunto em doses homeopáticas, foram 

inúmeros diálogos, algumas brigas mas o amor sempre vence mas para mim tudo foi 

maravilhoso e continua sendo, curti muito cada momento e a minha liberdade” 

 

Se sentiu pressionada pelo companheiro para praticar o swing? 
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“Acho que a pressão foi minha!” Ela ri bastante e pergunta ao marido: “Né mozinho?” 

Ele responde balançando a cabeça de forma positiva e abrindo um largo sorriso e diz 

“foi sim!” 

 

Como se sente no ambiente ou durante a prática do swing? 

“Completamente à vontade e feliz” 

 

Sente prazer durante a prática? Qual a sensação? 

“Sim, algumas vezes mais outras menos visto que algumas vezes é difícil haver química 

perfeita entre 4 pessoas, mas nada que impeça uma brincadeira gostosa” 

 

Então? nesse momento não seria uma obrigação? Está praticando algo por pressão? 

“De forma alguma, por isso que me referi a brincadeira gostosa, pois se não há 

química, não há troca, ou então destrocamos logo kkkkkkkkkk a todo momento podemos 

interromper se não está sendo agradável para alguma das partes. Mas tudo é 

proveitoso e as brincadeiras e curtir com outra mulher sem ter a troca é delicioso 

também. 

 

Todas as mulheres que praticam o swing na sua opinião são bissexuais? 

“Todas não sei, é complicado, mais muitas se descobriram bissexuais e as que não são 

bi curtem ficar com outra mulher nem que seja eventualmente ou para dar uns beijos” 

 

Sua opinião influência nas trocas ou é seu parceiro quem decide sobre os encontros? 

“O assunto é sempre discutido e combinado para que não haja situações desagradáveis 

e desnecessária já que a intenção é ser feliz, dar e receber prazer” 

 

Pensam em parar de praticar o swing? 

“Até o momento não. As fantasias se renovam a cada dia e precisamos satisfaze-la” 

 

Se sente realizada como mulher durante a prática do swing? 

“Tudo na vida, se não for feito para realização pessoal não vale a pena ser feito” 

 

Conversa sobre esse assunto com as amigas? 
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“Converso com as que se permitem falar sobre esse assunto e que aceitem sem 

preconceito nem falsos moralismos afinal a vida é minha, é isso que sou e que gosto de 

fazer” 

 

Qual o lado positivo do swing para a mulher? 

 “Liberdade sexual que a sociedade só permite ao homem” 

 

E o lado negativo? 

“O único lado negativo para a mulher é que ao conhecer casais “armados” ou não 

comprometidos  com o meio a primeira coisa que tentam é denegrir a imagem da 

mulher” 

 

É por isso a restrição com pessoas solteiras frequentar esse ambientes? 

“Sim, tem muitos homens solteiros que contratam garotas de programas para se 

infiltrarem mais os organizadores dos eventos e das casas fica bem atentos a isso e os 

próprios casais também” 

 

Acha que as mulheres nos ambientes ou nessas práticas são submissas ou coagidas pelo 

companheiro? Sofrem algum tipo de opressão? 

“Em qualquer ambiente a mulher só é coagida se assim o permitir. No meio a mulher é 

que comanda, os homens são a “caça” sempre. O homem ( solteiro ou casado)  só 

aborda uma mulher se ela permitir. O respeito em uma balada swing é muito maior que 

em uma balada preto e branco” 

Acha que a mulher tem voz nas decisões sobre essa prática? 

“Claro que sim, muitas vezes muito mais voz que os homens. Nos somos mais racionais 

e os homens mais sexuais, tem que haver muito dialogo para que não aconteçam 

estresses desnecessários” 

Que tipo de stress? 

“É difícil mais algo tipo o sexo não está legal para um aí o outro chamar para ir 

embora e o parceiro não quiser, não interromper o ato para acompanhar a 

esposa/marido. Com nós não aconteceu mais já ouvi casos desse tipo. 

 

Sente liberdade para fazer o que deseja?  

“Sim, totalmente. Hoje conversamos com o olhar” 
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Como assim olhar? Algum tipo de sinal entre vocês? 

“Sim também, mais é para verificar se está tudo bem com o outro. Se estamos curtindo 

a situação, se está legal para os dois”  

 

Tem medo ou deixa de fazer algo por conta de A? 

“Medo nunca!  Deixar de fazer sim pois todos temos limites que devem ser respeitados 

pelo parceiro, mas para isso deve haver muito dialogo para que possamos conhecer o 

outro como um todo” 

 

Pra você as mulheres nesses ambientes são as donas do poder? São as que dominam as 

“regras do jogo”? 

“Como disse antes em parte é uma realidade, no meio a mulher é quem comanda, os 

homens são a “caça” sempre. O homem (solteiro ou casado) só aborda uma mulher se 

ela permitir.  Mas as “regras do jogo” deve ser discutida entre cada casal 

individualmente e depois conjuntamente, para que não aconteçam situações 

constrangedoras” 

 

Então a frase “Pode tudo e não é obrigada a nada” é a realidade das mulheres que 

praticam o swing? 

“Com certeza! Não tenho dúvida quanto a isso. Mas Pode haver casos isolados por 

alguma mulher insegura” 

 

Finalizei a entrevista e agradeci a colaboração do casal. Nos levantamos para esticar as 

pernas, Logo G & A se abraçaram e deram um selinho e G com seu jeito mais 

comunicativo e alto astral prontificou a pagar a segunda rodada de sorvete. Recolhi meu 

material, já passava das 18:30 hs e nem percebemos o pôr do sol da bela paisagem que 

estava a nossa frente. Seguimos os três para dentro da sorveteria, A com seu jeito 

manso, tímido e de voz baixa foi ao caixa pagar enquanto eu e G escolhia os sabores. 

Pegamos os sorvetes escolhidos e saímos os três em direção a rua. G me perguntou 

sobre como andava os escritos da monografia e se tinha data para entrega, disse que 

ainda não mais que daria notícias quando fosse apresentar. Paramos na calçada, agradeci 

mais uma vez ao casal pela colaboração, nos despedimos e segui para um lado 

finalizando meu sorvete enquanto eles seguiram para o outro lado saboreando também o 

sorvete.      
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ENTREVISTA 2 

 

Casal B (Adriana& Nildo) 

Data: 16/08/2016 

Hor168Ns 19:00 h 

Local: Residência do casal – Jardim das Margaridas 

 

MONOGRAFIA: “Pode tudo, mas não é obrigado a nada” :Swing e Poliamor o papel da 

mulher Soteropolitana nos novos arranjos afetivos- sexuais.   

 

TRANSCRIÇÃO ENTREVISTA 

 

Após muito marcar e desmaracar a entrevista hora por imprevistos da minha parte e 

hora por imprevisto do casal finalmente chegou o dia do nosso bate papo. Conheci o 

casal através do casal primavera em uma das festas na casa de swing e eles haviam 

aceitado fazer a entrevista. Devido aos descontros nos finais de semana resolvemos 

marcar a entrevista para um dia de semana após o expediente de trabalho (conversava 

com a esposa pelo whats App para marcar a entrevista). Me desloquei para a loja do 

casal para de lá seguir com eles para a residência para facilitar e otimizar o tempo da 

entrevista já que chegamos a conclusão após ser informado o endereço da casa e do 

trabalho que o ideal era ir para o endereço comercial do casal pela facilidade e rapidez 

de encontrar o local. Chequei ao local combinado por volta das 18:30 horário que o 

casal fecha a loja, parei o carro em frente ao estabelecimento e logo A acenou para mim 

 

Ela estatura média, branca, cabelos castanho escuro meio acobreado e lisos na altura dos 

ombros, olhos castanhos, vestia calça jeans, blusa clara, sandália rasteira, bolsa tira colo 

marron e com sacolas de frutas na mão. 

 

enquanto Nildo fechava a porta da loja ela veio em direção ao veículo e disse que iria no 

carro comigo para me guiar enquanto o marido ia sozinho de moto para casa, como eu 

estava acompanhada, pois optei por não ir sozinha para a residência do casal, ela se 

dirigiu para o banco de trás do carro para segurimos em direção a casa deles. Fomos 

conversando sobre trabalho mais rapidamente chegamos na casa do casal que moram 

próximo ao local de onde laboram. Subimos dois lancens de escada para chegar ao 

primeiro andar do prédio que não tinha elevador e logo Nildo abriu a porta para nós e 

pediu licença para tomar um rápido banho, Adriana se dirigiu para a cozinha para 

preparar um café e colocar um aipim para cozinhar enquanto eu e a pessoa que me 

acompanhava nos acomodávamos no sofá (foi acordado com o casal que eu iria 

acompanhada para a entrevista e eles não se opuseram só pediram minha garantia que a 

pessoa manteria discrição sobre o que fosse conversado). Se passaram alguns minutos e 
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enquanto isso dois gatos de estimação do casal e uma cadelinha chamada Amora 

circulava entre nós, o casal retornou a sala, ela vindo da cozinha e ele vindo da parte 

onde ficava os quartos da casa e do banheiro e por volta das 19:25 horas começamos o 

bate papo. Fique sentada no sofá, A ficou ao meu lado, N ficou sentado no chão de 

frente para mim e a pessoa que me acompanhava ficou na outra ponta do sofá ouvindo 

música com fone no ouvido (fone apenas de um lado) e mechendo no celular.    

 

Ele com altura mediana, pardo, cabelos curtos pretos, olhos castanhos claros, não 

magro, estava sem camisa de bermuda pés descalço. 

 

 

Nildo perguntou se eu preferia direcionar as perguntas ou ele começava a falar, disse 

que eles poderiam começar a falar e ficaria tipo um bate papo e conforme a conversa 

seguisse iria inserindo as perguntas que fosse pertinente. Tinha proposto ao casal enviar 

as perguntas antecipadamente mas ambos disseram que não era necessário e que eu 

poderia ficar a vontade quanto as perguntas. Então N se prontificou a falar e disse: 

 

“Amor vou começar a falar então e você fala também eu gosto de falar mesmo você já 

me conhece” 

 

Ela logo sorriu e acenou com a cabeça e disse: “certo” 

 

Ele começou 

 

“De um relacionamento anterior jé conhecia o swing e logo confesso que para o 

homem o swing é muito bom o no meu caso é algo positivo pois invisiabiliza a traição 

que muitas vezes numa relação aconteçe,e acho que poderia ter traído ela se não 

fizesse algo do tipo, talvéz... sei lá........ mas para nós essa prática é um „UP‟ e não algo 

rotineiro e nossos namorado e namorada fazem parte da nossa rotina sexual e não 

amorosa”. 

 

 

Vocês não vivem um poliamor? 

 

“Depende, ela (A) se envolve mais, cria expectativa nas pessoas, espera uma atidude da 

nossa namorada e as vezes ela se decepciona, eu não, vou curtindo sem criar 

expectativa” e assim vou vivendo ainda não teve algo que fosse mais forte ou até 

necessidade de ter algo mais sério. Vamos curtindo”. 

 

Ela começa a falar 

 

“Gosto de saber da vida deles, por exemplo meu namoradinho Danilo me manda fotos 

da pessoa que ele está saindo, sai com a gente para os locais, conversa sobre a vida 

dele, já Consuelo nossa namorada estava marcando para sair com Danilo sem 

comentar nada, eu sei que ela não tem obrigação de falar, Danilo que me disse que ela 

estava querendo sair com ele não achei legal da parte dela até pelo tipo de relação que 

temos”. 

 

Ele 
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“Sempre digo a ela para parar de ter expectativa nas pessoas mas ela não aprende”. 

Danilo é meu brother. Quando ele está aqui em casa nem ligo pro que ele está fazendo 

com ela no quarto já tem uma relação equilibrada mas não fico esperando nada de 

ninguém, vivo a vida”. 

 

Perguntei a Adriana, se ela nutri algum sentimento por Consuelo ou Danilo 

 

“Não, sinto carinho, envolvimento mais é uma qustão de lealdade mesmo, curtimos 

fazer sexo, sair juntos chamo a mãe da Consuelo de minha sogra, saimos juntos para 

barzinho, eles vem aqui em casa mas é uma relação de namorados mesmo, e 

terminamos quando agente ver que não dá mais certo como já aconteceu em outras 

relações que tivemos. E não temos uma fidelidade a eles, digo que eles são namorados 

fixo mais saimos com outros solteiros e solteiras e eles fazem o que quiser também”. 

 

Você diferenciou a relação como Danilo e Consuelo age com você A, sendo assim você 

acha que a relação entre opostos é melhor, Danilo por ser homem é mais atencioso que 

Consuelo? Você acha que tem algo relacionado a “rivalidade” que dizem haver entre 

mulher e mulher? Ainda mais pelo fato de Consuelo marcar de sair com Danilo sem 

comentar com você? 

 

“Não..... acho que não..... acho que é o jeito dela.... ela sabe que Danilo tá com agente 

a muito tempo, acho que ela achou que não teria que falar...... não precisava 

falar.......qundo eu conheci Consuelo não falei logo com ela que estava interesada nela, 

fiquei convidando ela para sair e ao mesmo tempo N também falava com ela mais ela 

não sabia que eu e N eramos marido e mulher, consuelo era cliente da loja ia fazer 

compras eu estava lá com ele mas ela pensava que agente era irmão, colega menos 

marido e mulher, e ela não perguntava o que agente era, então ela é muito na dela acho 

que é isso. 

 

Vocês não fazem troca de casais? Ele responde 

 

“Sim fazemos, mas administrar casal é complicado e as vezes não rola quimíca entre os 

04 e descobrimos que sair com solteiros é melhor para nós” 

 

E A começa a falar 

 

“Já curtimos muito casal mas agora preferimos solteiros e solteiras é mais fácil, casal 

as vezes rola troca para agradar, tipo eu gostei do cara mas ele não gostou da mulher e 

aí vamos para satisfazer a vontade do outro, com o tempo vimos que a trê flui melhor”.  

 

Frequentam a casa de swing?? Ela responde 

 

“Sim, pouco mais vamos. Vamos mais para as festas com os casais que alugam casa e 

organizam as festas”. 

 

 

 

Vocês se relacionam separadamente??? Saem sozinhos com seus respectivos namorado 

(a), ou o namoro é entre todos? Como se dá a relação? Ela começa a falar: 
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“Nossa relação é a três sempre. Sempre saimos juntos a três. Nunca saimos sozinhos, 

nossa relação é a três e o bi só é feminino. Eu me relaciono com Danilo e Consuelo 

mas N só se relaciona com Consuelo”. Preservamos uma amizade quando temos 

namorado (a) assumidamente mais a relação é voltada pro sexo sem vínculo de viver 

uma vida em trio e não somos fiéis uns aos outros, vamos vivendo assim pelo menos por 

enquanto”, somos cumplíces e fiel ao nosso casamento e por isso sempre saímos a 

três”. 

 

Isso é uma regra definida por um de vocês? Ele responde 

 

“Não é uma regra, nunca cogitamos sair sozinhos, nem eu nem ela manifestou essa 

vontade até hoje, é algo nosso mesmo de fazer tudo juntos e preferimos sair a três, aliás 

ela é uma vouyer assumidamente e adora me ver em ação, né amor?” 

 

Ela acena positivamente com a cabeça, dar um sorriso de canto de boca e começa a 

falar: 

 

“Fico louca, adoro ver, ele com nossa namorada. Ou as vezes estamos numa festa vejo 

uma mulher e já imagino assitir ele trasando com ela”. 

 

Você paquera uma mulher? quem tem a iniciativa da paquera? É pré determinado algo 

quanto a isso? Como ocorre? Ela continua 

 

“Geralmente é mais ele idependente se é solteira ou solteiro mas na maioria das vezes 

são solteiros que conhecemos por referência então eles(as) já sabem a intenção, agora 

se estiver numa festa PB e gostar de alguma menina eu me aproximo, converso mas não 

vou de cara cantando, depende muito. Consuelo era minha cliente na loja e conversava 

com ela intencionada mais só depois de um tempo falei a real para ela kkkkkkk, é muito 

do momento também se for um solteiro é a mesma coisa”. 

 

 

Ele abre um sorriso e fala: 

 

“Sou um homem de sorte, olha que delícia minha esposa arruma mulher para agente 

brincar... é bom demais, não imaginei que minha catequese fosse render tanto”. 

 

Catequese? Como assim N? Isso é bom ou ruim???? Ela logo sorriu e se prontificou a 

responder: 

 

“kkkkk é bom Fernanda kkkkk. Catequese no sentido dele me falar do swing quando me 

conheceu, pois não fomos de cara para o swing e eu não conhecia, embora ele já tinha 

vivido uma relação anterior que fazia parte da rotina dele essa prática. Já estamos no 

meio a uns 10 anos eu acho, mais de cara curti muito a idéia quando começamos a 

conversar e explorar junto com ele esse universo foi maravilhoso. A catequse é no 

sentido de falar a experiência dele e eu fui fazer e experimentar o que eu desejava e fui 

descobrindo várias coisas sobre minha bissexualidade, e a preferência de sair mais 

com solteiros e solteiras e ter pok fixo fomos descobrindo juntos”. 

 

Pok? O que é? Ela continua 
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“Pessoas solteiras e pok é como os casais swingers chamam o homem ou mulher 

solteira que as vezes passa a ser namorado(a) fixo do casal. 

 

Você se sentiu pressionada, coagida ou de alguma forma induzida inderetamente a fazer 

essa prática? 

 

“De forma alguma, sempre fui independente e decidi sobre minha vida. Ele me 

apresentou um mundo que eu mergulhei, adorei e descubro só coisas boas eteve coisas 

desagradáveis também mas nada constragendor ou que não me sentisse bem, foram, 

coisas que me desagradou mas fomos fazendo os ajustes e como ele falou é um Up para 

nossa relação e se chegar em algum momento algo incomodar, algum dos dois não 

estiver bem para viver isso vamos conversar e decidir qual a melhor opção, fazemos o 

que temos vontande, temos uma relação bacana, liberdade para falar o que desejamos 

e sentimos porque acima de tudo respeitamos um ao outro e vamos testando nossos 

limites”. 

 

Ele interrompe e começa a falar: 

 

Sei que é machismos mas apesar dela gostar de relacionar com solteiro não vou negar 

que tenho ciúmes e zelo e coloco minha posição no que me incomoda” 

 

Por exemplo??? Ele continua 

 

“Ela não é muito de paquerar solteiro nos lugares quando vamos, geralmente 

buscamos indicação e saber o mínimo da pessoa que vamos nos relacionar, claro que 

isso não é uma regra mais o machismo está aí e é fácil uma mulher ter sua imagem 

denegrida, é uma forma de protegê--la mas também buscamos referências quando é 

uma solteira da mesma forma. Agora pode acontecer dela paquerar um solteiro ou 

solteita mas vai do momento também”. Não é que eu não quero que ela paquere 

solteiro mais no swing é mais comum que o homem se direcione ao hoemem e a mulher 

para mulher como uma espécie de aval para que daí as coisas possam acontecer. È 

mais uma recomendação de comportamento ideal para evitar desentendimento entre o 

casal.”   

 

Ela prosegue 

 

“Sabe Fernanda é difícil achar um rapaz como Danilo, por isso muitas vezes saímos 

com solteiros e solteira mas não dá para ter uma relação porque as pessoas não 

entendem e é fácil um solteiro que não tem um copromisso, laços de família mais 

sólidos sair defamando agente, é uma questão de preservar nossa imagem. Em eventos 

PeB (preto e branco) temos que nos comportar”. 

 

Pra vocês há machismos no swing? Ele fala 

 

“E como tem!”mas a maioria dos caras tem uma cabeça mais tranquila, quando se 

desagradam com alguma coisa resolve de maneira amistosa e as mulehres são bem 

resolvidas, claro que há aquelas que vão para gardar o marido ainda mais acho que a 

maioria dos homens hoje tem uma outra cabeça”. 

 

E você o que acha A? 
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 ´´E isso mesmo Nanda, já presenciei muita coisa sim mais as mulheres tem muita 

liberdae no swing. Para fazer swing o casal tem que estar 100% na relação e apesar do 

machismo e situação que agente percebe que a mulher tá ali pra agardar são casos a 

parte porque vejo a mulher interagir muito, são independentes, até nos sites e bate 

papo converso com mulheres, elas postam fotos e tem umja participação ativa nas 

decisões”. 

 

Vocês já falaram que não vivem um poliamor amor propriamente dito mas tem relação 

com um namorado fixo e namorada fixa, vocês conhecem outros casais que vivam uma 

prática de sexualidade como essas de vcs? Ou viva uma situação de poliamor de fato? 

Simultaneamente ela e ele acenam negativamente com a cebeça e respondem: 

 

“Não”  

 

Conversam sobre essa escolha de vocês com as pessoas? A família sabe???? Tem medo 

de comentar sobre isso????? Ele começa 

 

“Minha filha mais velha sabe, minha irmã sabe. Mas evitamos falar sobre isso e naõ 

vejo porque ficar comentando e não tenho receio em assumir”. 

Ela 

“Da minha parte ninguém, já temos amizade com pessoas do meio de muito tempo 

então não temos porque ficar falando sobre isso e quando vamos a eventos propícios 

ficamos a vontade para curtir do nosso jeito. Em festas PeB ficamos normal, no 

máximo uma paquera discreta e depois combinamos algo mais reservado”. 

Ele volta a falar 

“não é medo de falar, hoje o swing é mais aberto, a informação está aí, se ouve falar 

sobre isso na televisão é mais aceito mas não tem porque falar, eu assumo pra quem 

for, mais aquela qustão do que o outro vai pensar é presente não tem jeito, muita gente 

pensa no swing como suruba, que mulher que faz swing e tem relação aberta é uma 

puta, é uma questão complicada mas falo e assumo mas não é algo para sair falando 

não deixa de ser uma intimidade também”. 

Ela afima 

“Isso mesmo, bem por aí” 

 

Para a prática do swing e até o poliamor a mulher puta é um elogiou ou difamação? Ela 

fala: 

 

“kkkkkk para mim elogio!!!! Kkkkkkkkkkkk 

Ele  
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“Claro! Sem dúvida um elogiou! Kkkkkkkk para mim quanto mais puta melhor. Os 

homens que praticam o swing adoram uma mulher puta em casa e acho que por isso 

vêem o swing a possibilidade de liberdade para viver isso e exibir sua puta porque na 

sociedade infelismente uma mulher ainda tem que se comportar de certas forma e puta 

ainda é uma difamação. 

Ela 

“É Nanda basta agente colocar uma roupa mais curta que já olham para agente 

atravessado na rua, nas festas, nas boates, posso dançar lá nua, vestir a roupa que eu 

quero, falar palavrão, dançar da forma que eu quero e ninguém aponta o dedo para 

mim e nem vem me agarrar por conta disso”. 

  

Enquanto isso o barulho na panela de pressão que está com o aimpim no fogo aumenta e 

o marido comenta: 

“Esse barulho vai atraálhar a gravação aqui”. 

Logo falei não tem problema damos uma pausa (parei a gravação) e a esposa logo 

levantou do sofá e seguiu em direção a cozinha e disse 

“Já deve estar bom, vou olhar!”. 

Já tinhamos 43:48 (cinquenta e três minutos e quarenta e oito segundos de gravação) no 

aparelho celular, esperei ela retornar a sala e continuamos. 

 

“Desculpa Nanda bara continuar” 

Disse que ela poderia ficar a vontade e podia parar quando quizesse. Dei uma olhada no 

roteiro da entrevista para retomar a conversa e perguntei sobre a questão da prática do 

swing e poliamor se é mais propício para o homem ou para a mulher qual o 

entendimento quanto a posição dos sexos nessa relação. Ele começa 

“Olha é mais fácil encontrar mulher para fazer swing ou ser nossa namoradinha mas 

não que isso seja um benefício para o homem mas pra nós hoje é mais fácil encontrar 

homem solteiro e até eu amadureci mais sobre isso e hoje ela é mais solta também”. 

Ela interrompe 

“Você se beneciciou mais... claro! com certeza. Ele no início ficou cabreiro e por eu 

gostar de mulher também acabou que saíamos mais com solteira”. 

Ele volta a falar 

“Sim eu falei que amadureci, hoje tá pau a pau né verdade?” 

Ela acena com a cabeça positivamnete 

“Sim, hoje sim”. 

Ele fala 
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“É aquela coisa, agente evolui como casal. Para uns é evolução para outros não, mas 

nós evoluímos. Tem casai que só vão sair com mulher, vão só fazer troca, vão 

estabelecer seus limites como agente tinha alguns e assim é a vida”. 

Ela fala 

“Verdade, agente vai vendo o que é melhor pra nós”. 

 

Então a troca de casal é melhor para o homem do que para a mulher? Ela fala 

Algumas vezes percebemos que a mulher se diz bissexual para satisfazer o desejo do 

parceiro de vê-la com outra mulher o que é uma auto agressão e não será isso que 

salvará a relação se a mesma estiver desgastada, mas também conhecemos mulheres 

que se descobriram bissexuais quando começaram a frequentar o meio e que nunca 

tinham manifestado esse interesse anteriormente. 

 

Aproveitei e perguntei a Adriana: e você nesse processo, como foi? Questão de 

opressão, submissão, fazer o que gosta, passou por situaçãoes desse tipo, se sentiu 

coagida?  

“Olha claro que aconteceu algumas coisas mas por questão de adaptação de saber o 

que iria sentir e experimentar. A primeira vez que vi ele com uma mulher foi terrível 

mais hoje adoro ver e assitir ele transar com uma e tenho orgasmo com isso. Enquanto 

ele está com ela eu me toco, faço carícias em mim e neles e é tão prazeroso isso mais 

não foi fácil. Não me senti pressionada, tivemos desentendimento, conversas, mas nada 

de opressão sempre fiz o que queria mesmo que não gostasse depois, mas queria 

experimentar. Agora claro que fiz coisas para agradar e coisas que não faço mais”. 

Que tipo de coisa para agradar? 

“Sair com um casal mas que o homem não me agradava, até por isso preferimos hoje 

nos relacionar com solteiro (a)”.  

 

Pra vocês qual o lado postivo e o lado negativo dessa prática ou nem tem uma coisa 

nem outra? Ele começa 

“É uma faca de dois gumes mais como tudo na vida tem as duas coisas mais no geral o 

saldo é mais positovo que negativo. A liberdae que temos de conversar o que quiser de 

brincar com a mulher do outro e saber que não vai ter stress que todo mundo que tá ali 

tem liberdade para fazer o que quer é bom demais”. 

Ela 

“Para mim é muito bom, já ouvi vários casais e mulheres se queixar de algo mais vai 

muito da cabeça de cada um, de cada casal e tem gente que cai fora. Temos muitos 

amigos no meio e a liberdade que temos de brincar a vontade, de beijar a vontade, de 

conversar e xingar sem ninguuém fazer cara feia é perfeito. Para a mulher é massa 

agente fica a vontade, veste como quiser e fica até sem roupa e todo mundo 
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respeita.Quem tá de fora tem uma ideia e pensa que fazemos surubua e é só putaria 

mais não é assim, claro que a intenção é essa mais a diversão, amizade, liberdade e 

outras coisas estão presente mais acho que a liberdade de fazer o quiser e ninguém 

olhar de forma indiferente acho que é o principal”. 

 

Perguntei a Adriana se ela acha que as mulheres nessas práticas são coagidas e 

sunbissas aos companheiros. 

 

“Olha Nanda coagidas sim claro mais no bom sentido mas vejo que tem muitas 

mulheres que tem a inicitava de falar com o marido sobre o assunto e elas também 

podem coiagir o homem claro que numa proporção menor eu acho. E sunmissas 

acredito que tenha também por que como aconteceu comigo muitas vão para agradar 

ao marido e as vezes não tem coragem de falar e se tornam submissas mas acho que 

aconteçe pouco. Vai muito do casal e agente percebe que o casal que segue nessa 

prática tem uma cabeça aberta. Conheci vários casais que se afastarm do meio 

justamente por isso, por não se adaptar. Vai muito de cada um  mesmo, é complicado 

isso, tem que ter a cabeça boa e envolve muita coisa como auto estima, segurança, 

diálogo e as relações das pessoas é meio complicado. Eu e ele nunca terminamos, 

nunca brigamos assim para terminar. Tem casais que se separam ou se afastam do 

meio  mais pelo que vejo a maioria permanece casados e opta por afastar do swing” 

 

Adriana resposta de Nildo já imagino qual seja mas pra você A, caso separasse falaria 

dos seus desejos e iria propor a prática numa nova relação???? 

 

“kkkkkkkk com certeza falaria” logo disse N dando gargalhas.    

“Sim também falaria, não de vez, teria que analisar primeiro mais falaria sim” 

respondeu Adriana. 

 

Adriana, você acha que nesse meio, como vcs falam, no meio liberal, nessas práticas, as 

mulheres determinam as regras do jogo?  

“Depende, é um pouco de cada coisa. Mas sim, acho que sim porque vejo muito as 

mulheres decidir as coisas, no bate papo das redes sociais elas conversam, psotam as 

fotos, tem iniciativa de marcar encontros. O homem pode até ser o que puxa o assunto 

tem a inicitava de falar de swing mais depois o comnado é nosso, nós vamos fazendo os 

ajustes e conduzindo as coisas”. 

N quer complementar essa pergunta?  

“É isso mesmo. Tem muito machismo mais as mulheres fazem a diferença”. 
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Indicam essa prática aos casais? 

Ele fala 

“Nossa seria muito bom que todas as pessoas fossem como as pessoas que práricam um 

swing ou tenha uma relçaõ livre. Recomndar é complicado porque cada casal tem sua 

aintimidade”. 

Ela 

“Se pudesse seria por aí falando sobre isso mas temos que ser discretos e não da para 

sair recomendando a todo mundo. Nós fizemos uma desconberta como casal e acho que 

cada dupla encontra suas possibiliodade”. 

Adriana você se sente realizada nessas práticas que vocês exercem? 

Sim Nanda, não tenho o que falar. Passada a fase de descobertas me sinto uma outra 

mulhere curto muito tudo isso. É um UP na relação, curto muito e enquanto eu ele 

curte vamos seguindo. 

 

Dei pausa na gravação e após quase uma hora e vinte minutos de bate papo finalizamos. 

Agradeci ao casal que me perguntou se ia servir o que eles falaram. Respondi que sim e 

muito, que apesar de não ter seguido o roteiro fiel de perguntas que tinha comentado 

com ele achei mais interessante deixar eles falarem e o decorrer da conversa foi muito 

interessante. Eles se dirigiram a cozinha e foi colocando as canecas no balção da 

cozinha americana e retirando o aipim da panela e colocando no prato convidando a 

tomar um menor. Agradeci a gentileza e só aceitei o café mas a pessoa que me 

acompnhava aceitou o café e o aipim e rapidamente falamos sobre estudo, política e 

aproveitei para entregar a A uns mimos de cosméticos e amostra grátis de produtos em 

agradecimento a gentileza de falar sobre a vida deles para a minha pequisa. Já se 

passava das 21:00h quando nos despedimos, nos cumprimentamos, agradeci mais uma 

vez e eles abriram a porta para a nossa saída. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 


