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RESUMO 

O objetivo deste estudo foi, de forma geral, investigar a relação entre religiosidade e 

sexualidade em jovens pertencentes a igrejas evangélicas. Procurando entender, assim, a 

possível existência de algum tipo de crise pelo pertencimento religioso, que reproduz uma 

crença no impedimento de práticas sexuais antes do casamento, e a manutenção da atividade 

sexual, comportamento que fere tal crença, e de que forma essa possível crise é superada. A 

pesquisa quantitativa, um questionário online, foi realizada através de grupos em redes sociais 

e por e-mail, a fim de coletar dados bio-psico-socio-demográficos, informações concernentes 

ao seu pertencimento religioso, considerações sobre a sexualidade, se existe crise, e as formas 

de resolução desta. Participaram do estudo 184 jovens pertencentes a igrejas evangélicas, 

com idades entre 14 e 24 anos, sendo 75,5% do sexo feminino e 24,5% do sexo masculino. Foi 

utilizado um instrumento de 29 questões, autoaplicado e confidencial. Foram utilizadas 

escalas que tratam sobre Coping Religioso, Bem-Estar Sexual, Religiosidade, Resolução da 

Crise, entre outras medições. Os resultados indicam que a religiosidade se mostrou um fator 

protetivo para o atraso do início da vida sexual, com grande aparição, em contraponto, de 

jovens evangélicos solteiros que relataram manter uma vida sexual ativa e um convívio 

religioso. Jovens que se relacionaram sexualmente antes do casamento demonstraram 

menores índices de religiosidade e maiores índices de bem-estar sexual. Os dados sugerem 

que o início da vida sexual está fortemente relacionado a um melhor entendimento da própria 

sexualidade, como algo natural e possível, pela readequação da crença religiosa de que esta 

deve se manifestar somente após o casamento.  

Palavras-chaves: religião, sexualidade, sexo pré-marital, comportamento sexual. 
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ABSTRACT 

 The objective of this study was, in general, to investigate the relationship between 

religiosity and sexuality in young people from evangelical churches. Trying to understand, 

therefore, that there may be some kind of crisis by religious belonging, which plays a belief in 

preventing sexual practices before marriage, and the maintenance of sexual activity, behavior 

that hurts this belief, and how this potential crisis It is overcome. Quantitative research, an 

online survey was conducted through groups on social networks and e-mail in order to collect 

bio-psycho-socio-demographic data, information concerning their religious belonging, 

considerations about sexuality, if there is crisis and the ways of solving this. The study included 

184 young people from evangelical churches, aged between 14 and 24 years, 75.5% female 

and 24.5% male. A tool of 29 questions, self-administered, confidential was used. Scales were 

used to treat on Coping Religious, Sexual Wellness, Religiosity, Crisis resolution, among other 

measurements. The results indicate that religiosity proved to be a protective factor in the 

delay of sexual debut, with great appearance, in contrast, unmarried young evangelicals who 

reported being sexually active and religious coexistence. Young people were related sexually 

before marriage showed lower levels of religiosity and greater sexual health indices. The data 

suggest that the onset of sexual activity is strongly related to a better understanding of their 

own sexuality, as something natural and possible for the readjustment of religious belief that 

it should be manifested only after the marriage. 

 

Keywords: religion, sexuality, premarital sex , sexual behavior. 
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INTRODUÇÃO 

 

As considerações tecidas no âmbito das ciências, naquilo que concerne ao papel da 

religião nas construções sociais e, de forma específica, na vida das pessoas e dos grupos, 

eclodiu no considerável interesse de pesquisadores na religião (Silva, 2009). O interesse no 

estudo da religião se volta à influência que esta pode exercer na vida social dos seus adeptos, 

e em suas vidas privadas. Influências que podem, porém, variar num espectro que vai de 

conclusões negativas a positivas, ou seja, a religião não influencia necessariamente de forma 

positiva. A religião pode ser relacionada a bons indicadores de saúde, com benefícios como 

melhores hábitos de vida, suporte social, e capacidade de coping (Moreira-Almeida & Stroppa, 

2008), da mesma forma que pode ser entendida como um impedimento ao andamento de um 

tratamento pela ordem de cura de um líder espiritual, por exemplo. Não se pode, portanto, 

considerar os efeitos da religião como exclusivamente positivos ou negativos, a depender da 

situação pode existir ou um ou outro.  

Um dos tantos pontos de interesse de estudiosos da religião é a relação que ela pode 

exercer sobre a sexualidade humana (Ferreira, Vieira, & Pinheiro, 2010; Paiva, Silva, Santos & 

Licciardi, 2008), mais especificadamente sobre a sexualidade adolescente. Pela sua 

historicidade, interdisciplinaridade, e também por se constituir num instrumento de 

identidade, adaptação, valoração humana e percepção de autonomia (Cruzeiro, Dias & Silva, 

2010; Ogland & Xu, 2010). Ou seja, esse é um ponto de interesse uma vez que a forma com 

que a sexualidade é estruturada na adolescência, em todos os seus pontos de influência, pode 

se consolidar na vida do adulto, principalmente na manutenção de comportamentos para o 

restante da vida.  
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Tendo em seu bojo a listagem de regras de vida e de conduta, a religião se torna uma 

das tantas instâncias reguladoras dos indivíduos que aderem a essa instituição. Sendo os 

aspectos de sua vida regidos por leis imputadas pelas escrituras sagradas, o código maior, e 

pela interpretação e repasse desses valores pelos líderes religiosos, os desvios cometidos 

podem ser confrontados com punições. Que podem ser perpetradas pelos próprios líderes, 

uma punição institucional, como também, provenientes da introjeção dessas leis, uma 

punição pessoal.  

1 – Objetivos 

 

A presente dissertação tem por finalidade geral entender as relações entre o 

pertencimento religioso e o comportamento sexual em igrejas evangélicas e as possíveis crises 

geradas entre o comportamento desviante e a crença central na sexualidade permitida apenas 

no casamento. As igrejas cristãs, de um modo geral, propõem ao jovem que se abstenha 

sexualmente até o seu casamento, lugar possível para tais práticas, como forma de 

manutenção de uma ética sexual. E como um agente de controle social, a igreja consegue, em 

algum sentido, ser um fator de influência no adiamento do tempo da primeira relação sexual 

entre os adolescentes (Cerqueira-Santos, 2008; Hardy & Rafaelli, 2003). No entanto, um 

número cada vez maior de jovens consegue manter uma comunhão apresentada como sadia 

à igreja e, ao mesmo tempo, relações sexuais com o (a) companheiro (a), noivo (a), namorado 

(a). Existe, então, a formação de alguma crise resultante da manutenção do comportamento 

sexual e a preservação do status social no grupo religioso? Existindo, como essa crise pode ser 

resolvida? Além de buscar entender como a igreja, através dos seus líderes religiosos e dos 

jovens adeptos, entendem a sexualidade.  

Dessa maneira podemos relacionar como objetivos:  
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a) geral: Analisar as relações entre jovens pertencentes a igrejas evangélicas e a 

forma como esses entendem e praticam a sua sexualidade.  

b) específicos:   

1. Observar o funcionamento das relações entre o pertencimento 

religioso, baseado na abstinência sexual antes do casamento;  

2. Investigar a manutenção de práticas sexuais de jovens religiosos apesar 

da repressão e das possíveis punições;  

3. Analisar as possíveis formas de resolução da crise gerada pela 

manutenção da vida sexual ativa e do pertencimento religioso;  

2 – Hipóteses 

 

O jovem religioso, vivendo em um mundo de crescente liberação sexual, se permite, 

em sua vida privada, reestruturar e reavaliar os ditames da moral sexual religiosa, 

conseguindo, assim, por tal reestruturação, manter uma relação de atividade espiritual dentro 

da igreja, ao mesmo tempo em que contorna a regulação da abstinência sexual antes do 

casamento. Neste sentido, hipotetiza-se encontrar afirmações de jovens religiosos que 

praticam sexo antes do casamento e conseguem manter uma vida religiosa ativa.  

A relação concomitante entre a vida sexual ativa e a vida religiosa pode gerar, ou não, 

alguma espécie de crise, uma vez que o comportamento efetuado pelo indivíduo não condiz 

com a crença estabelecida pela religião professada. Hipotetiza-se, assim, encontrar jovens que 

conseguem passar pelo ocorrido sem esboçar nenhuma crise e, para aqueles que esboçarem 

essa vicissitude, algumas possibilidades de resolução. Segundo Hardy e Raffaeli (2003), a 

religiosidade do indivíduo influencia a sua vida sexual, mas também é influenciada por esta, 

estando ambas em uma relação de influência recíproca. Dessa maneira, o indivíduo que age 
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em desacordo com a crença geral da religião que segue no que concerne à possibilidade de 

manter relações sexuais pré-maritais pode, para se livrar da possível crise que seja gerada por 

essa relação, encerrar o comportamento desviante. Pode também, no entanto, influenciado 

pelo comportamento, mudar ou flexibilizar a sua crença central sobre o sexo antes do 

casamento. É importante salientar que esse estudo foi realizado nos Estados Unidos da 

América e na realidade brasileira podemos encontrar formas diversas dessa vivência.   

O texto que segue está estruturado com uma pequena introdução que relata a 

temática e o problema que serão investigados, seguida da demonstração dos objetivos e das 

hipóteses consideradas para o estudo. Em seguida, teremos dois capítulos 1, o primeiro com 

um breve embasamento teórico demonstrando os conceitos utilizados, e o segundo contendo 

uma revisão bibliográfica sobre a relação entre a religião e a sexualidade. Teremos ainda o 

método, demonstrando a forma como o estudo foi estruturado, o instrumento utilizado, o 

procedimento, e os participantes da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 . O primeiro capítulo a que se refere o autor, foi adaptado e aceito para publicação como atividade 

do primeiro ano do mestrado, seguindo essa mesma linha, o segundo capítulo será submetido como 

artigo de revisão sistemática.  
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CAPÍTULO I 

Introdução ao estudo da religião e sexualidade 

 

Em todas as civilizações e culturas, diferindo na forma de encarar o mundo e a sua 

relação com o sagrado, as religiões estão presentes, explicando fatos e dando sentido à vida, 

além de regulamentar as práticas individuais ou coletivas (Macedo, Fonseca & Holanda, 2007). 

Dessa maneira, a religião se torna, juntamente com outros tantos elementos, uma instância 

de influência na vida dos indivíduos que aderem a essa instituição, que vai se estruturar (a 

influência), a depender do contexto histórico e cultural, de formas e intensidades variadas. Os 

constructos de religiosidade e espiritualidade, apesar de semelhantes em alguns aspectos, 

não podem ser confundidos (Cerqueira-Santos, 2008). A expressão do comportamento 

individual, que é influenciado diretamente pelos ditames da moral e do código de conduta da 

religião, pode ser entendida como a representação da “espiritualidade” do sujeito, que é 

expresso em uma esfera mais privada. A representação que é feita do mundo, amparada por 

uma instituição, que é enquadrada hierarquicamente, pode ser entendida como 

“religiosidade”, que é exercida em uma esfera mais pública. Ou seja, é entrando em contato 

com a expressão da espiritualidade do “sujeito religioso” que se pode entrar em contato com 

a “religião vivida”, a religião que é fruto das composições entre os códigos de moral e as 

experiências de modificação vividas por cada sujeito. Sendo, portanto, ao mesmo tempo 

coletiva, na medida em que age sobre muitas pessoas, e individual, pois é modificada por 

experiências pessoais.   

Mesmo no mundo ocidental, onde discursos científicos são hegemônicos e a ligação 

entre o homem e o sagrado tem se “privatizado” (ser fiel pressupõe uma relação de troca) 

(Cerqueira-Santos, 2008), a religião ainda continua sendo bastante utilizada para responder e 
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dirigir questões que se apresentam na vida das pessoas. Ter uma relação privatizada com a 

religião significa utilizar os aparatos dispostos nas diversas “prateleiras” religiosas como forma 

de recebimento das graças esperadas sem que isso interfira de forma significativa na filiação 

religiosa. Nesse sentido, um católico, por exemplo, acometido por uma doença pode procurar 

a ajuda de um médium espírita quando não consegue o alívio pretendido em sua própria 

religião, sem que todo esse movimento religioso interfira em sua autodenominação religiosa. 

Ou seja, mesmo procurando os serviços de uma outra forma de religiosidade o indivíduo 

continua a se considerar católico. Essa relação acontece em todas as direções entre as 

religiões, formando o que Almeida e Monteiro (2001) chamaram de trânsito religioso, uma 

movimentação de fieis entre as diversas instituições religiosas motivada, entre outras coisas, 

pela metamorfose de crenças e práticas que tornaram as fronteiras menos perceptíveis e pela 

utilização de uma fé mais pragmatizada. Um exemplo da frouxidão das fronteiras que 

delimitam as crenças e atuação de determinada instituição em detrimento da outra é a Igreja 

Universal do Reino de Deus que se utiliza dos dogmas das igrejas evangélicas neopentecostais, 

mas que também incorpora em seu arsenal simbólico estruturas do Candomblé, Umbanda e 

do Espiritismo afro-kardecista. O que ocorre de fato é um processo no qual a religião e a 

secularização se intercruzam, sem que tenhamos necessariamente que trata-las como 

excludentes entre si (Meneses, 2008).  

Um ponto importante que tem sido alvo dessa codificação da conduta pelas religiões 

é o campo da sexualidade e por isso tem sido alvo de inúmeros estudos (Marinho, Aquino & 

Almeida, 2009; Hoga, Tiburcio & Borges, 2010; Silva & Mandú, 2007).  É nesse sentido que a 

Psicologia da Religião busca explorar a importância do universo religioso como reguladora das 

sexualidades brasileiras, em interação com diversos outros discursos disseminados pela mídia 
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(Silva et al., 2008). Não se pode, portanto, deixar de lado a contribuição das religiões, em 

especial do protestantismo, na ideação de condutas frente à sexualidade dos seus adeptos.   

Mescladas às contribuições científicas e as de cunho social, disseminadas 

principalmente pela mídia, a religião se coloca como um dos tantos parâmetros de 

sexualidade dita como sadia, o que em si pode se tornar um paradoxo, na medida em que a 

sociedade moderna busca fugir de uma conduta sexual saudável ditada a priori por qualquer 

pessoa ou instituição. Ou seja, a religião se coloca em um embate de forças para regular os 

corpos e as sexualidades (Foucault, 1984).  

Imerso nesse emaranhado de possibilidades de significação da sua sexualidade, o 

jovem religioso repercute em sua vida vários pontos de confluência de discursos; a sociedade 

mais permissiva, a mídia focando o sexo precoce, a pressão dos pares já ativos (Cerqueira-

Santos, 2008), e um ordenamento religioso indo em direção contrária. As diversas formas de 

sentir e entender a sexualidade, no entanto, possibilitam aos adeptos da religiosidade um 

maior aproveitamento desses padrões ao seu bel prazer, na medida em que os indivíduos 

podem se valer de mais de um discurso para criar o seu próprio modo de agir na sua 

sexualidade. Esses adeptos não escapam a essa possibilidade de junção e modificação de seu 

entendimento da sexualidade e o fazem ao buscar em outros discursos a explicação para as 

suas ações. A forma de pertencimento e de reprodução dos parâmetros religiosos também 

sofrem variações, cabendo ao indivíduo frequentador uma adequação de tais normas à sua 

vida cotidiana por meio de comparação com suas experiências e com os demais discursos que 

se propagam em nossa sociedade. Pode-se inferir, portanto, que o adepto da religiosidade é 

um “sujeito religioso”, pois ele é protagonista de sua religiosidade, é ator histórico da sua 

religião de escolha e emprega em seu cotidiano um sistema de crenças que foram propagadas 
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pelas autoridades religiosas, porém não o faz sem modificações, recriando-o para a sua 

experiência (Watanabe, 2005).  

Mesmo sendo mais uma fonte nessa confluência de informações sobre a sexualidade, 

a religião ainda continua sendo um importante fator protetivo, pois age, segundo demonstrou 

Durkheim (como citado em Meneses, 2008), como um agente de controle social. Uma vez que 

se transforma em um forte laço de regulação que impulsiona seus adeptos a manterem um 

comportamento entendido como correto, em detrimento de outro que é considerado errado, 

mesmo que tais noções de correto e errado sejam parciais e questionáveis por outras 

instituições. A religião impõe aos seus adeptos códigos morais de conduta que regem todos 

os aspectos de suas vidas, e dispõe de mecanismos para a divulgação desses valores e para 

correção das atitudes desviantes.  

A importância dada à religião, no entanto, pode variar conforme a idade do jovem. 

Brian (2004) percebeu que, nos Estados Unidos da América, mesmo a maioria dos jovens 

(90%) se mostrando crente em algo superior que regula a existência (Deus, Espírito, Energia, 

etc), a participação religiosa formal diminui com relação à idade. Dessa forma, encontrou que, 

na adolescência, quando maior for a idade, menor a probabilidade de participação religiosa. 

Aponta também, no entanto, que a importância dada ao discurso religioso é mantida 

praticamente igual durante essa fase. Existe também uma forte diferença em relação ao 

gênero, percebendo-se uma maior regularidade na participação dos serviços religiosos pelas 

mulheres do que pelos homens.   

Em estudo feito por Vieira e Gabriel (2001) em uma comunidade presbiteriana 

independente da cidade de Maringá percebeu-se que os jovens apontaram, em uma escala 

de classificação de indicadores dos valores mais representativos em suas vidas, Deus em 

primeiro lugar, seguido pela família, a igreja e os amigos. Essa classificação mostra que, a 
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depender da intensidade com que o jovem está inserido na igreja, este absolverá mais 

fortemente os valores e costumes pregados pelos pares (jovens e adultos) e pelos líderes. 

Resultados que recebem suporte na teoria da “Luta pela Identidade” de Erikson (1971), 

conforme explicitado por Vieira e Gabriel (2001), que afirmam que nesta fase do 

desenvolvimento humano, o adolescente busca um senso de normalidade dentro do grupo 

em que está inserido com mais intensidade.  

Por isso religião também é uma das alternativas importantes de sociabilidade e lazer 

para jovens e adolescentes (Santos & Mandarino, 2005), característica essa que pode 

acarretar em uma introjeção de valores e costumes, já que as práticas de lazer podem ser um 

meio eficaz para o desenvolvimento do senso de identidade do jovem. Essas bases que podem 

surgir por meio da sociabilização podem, segundo Mckinney (1985, como citado em Vieira & 

Gabriel, 2001), permear todas as decisões, atitudes e pensamentos, argumentações e 

relacionamentos. E nesse período onde parece surgir e se formar os modos e moldes da 

sexualidade, valores compartilhados desse espaço religioso parecem ser bastante 

importantes para a manutenção dos comportamentos entendidos como sadios pela igreja e 

sua liderança. Não deixa, no entanto, o jovem religioso de receber a influência e os ditames 

da moral sexual de outras frentes, tais como a mídia, a internet, os grupos de gays e lésbicas, 

além de outros. Mais do que escolher um ou outro ponto em que culminem todos os 

direcionamentos para a sua vida, o jovem interpreta e reorganiza essas informações para 

formar um modo de agir que seja próprio, age como sujeito religioso. O jovem é também 

“sujeito sexual”, ator de sua própria sexualidade e da forma como a concebe, além de ser 

sujeito de direitos sexuais e do respeito à prevenção. A esfera da sexualidade se organiza 

socioculturalmente e não existe uma sexualidade essencial ou um sentido natural para o 
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“desenvolvimento adequado” da sexualidade (Silva et al., 2008). O jovem, então, produz, 

nesse “embate” de discursos a sua forma de agir e pensar a sua sexualidade.  

Assim, a contradição entre o entendimento de uma sexualidade que deve ser 

experimentada apenas no casamento e o comportamento sexual ativo, pode causar ao jovem 

religioso sofrimento psíquico e enfrentamento de possíveis punições por meio da igreja 

(Hardy & Rafaelli, 2003). Essa situação ambígua pode ser entendida como uma “dissonância 

cognitiva” (Festinger, 1962), um estado de pesar ocasionado por uma contradição entre 

crença central e comportamentos na direção oposta. A distinção entre comportamento e 

crença central em um mesmo aspecto, uma sexualidade ativa e a norma religiosa de 

abstinência pré-marital, podem trazer ao jovem religioso um sofrimento psíquico, que pode 

ser finalizado com o afastamento do comportamento dissonante ou com relativização da 

crença em questão (Hardy & Rafaelli, 2003). 
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CAPÍTULO II 

Espiritualidade e Sexualidade: Uma revisão 

 

O campo da sexualidade e da reprodução adolescente tem sido objeto de grande estudo 

e de preocupação de pesquisadores, seja para a análise dessas relações, seja para a criação de 

políticas públicas de saúde voltadas a esse público especial. Já que, segundo Ogland (2011), 

mesmo com o declínio da fertilidade adolescente e o aumento moderado do uso de 

contraceptivos entre os jovens, estes reportaram o início da vida sexual cada vez mais cedo e 

demonstram uma redução na proporção daqueles que intentam permanecer abstinentes até o 

casamento. Dentro das políticas públicas de saúde, priorizar políticas que enfoquem a 

sexualidade adolescente se faz necessário uma vez que a transição precoce para uma vida 

sexual ativa aumenta o risco de uma gravidez indesejada, a aquisição de Doenças Sexualmente 

Transmissíveis, e ainda por que atitudes e comportamentos adquiridos nessa fase da vida 

podem se manter até a fase adulta (Paiva et al., 2008). Nesse sentido, relaciona-se com a 

sexualidade do jovem e do adolescente como um problema de saúde pública, pois os 

desdobramentos que podem acontecer de sua vida sexual ativa (como uma DST ou uma 

gravidez indesejada) afetam também a sociedade e o poder público. Como as mudanças 

impostas por uma gravidez e os tratamentos médicos por conta das DST/HIV.  

Vários autores têm associado o gênero, a escolaridade, a zona residencial, a escolaridade 

dos pais, a religiosidade, entre outros, com a sexualidade dos jovens e adolescentes, seja para 

entender o adiamento do início da vida sexual, seja para entender a elaboração ou não de 

comportamentos sexuais considerados de risco (Verona & Dias Junior, 2012; Adamczyck & 

Felson, 2006; Ogland & Hinojosa, 2012; Leite et al., 2004; Marinho, Aquino, & Almeida, 2009; 

Silva & Mandú, 2007; Hoga et al., 2010). A religiosidade (especialmente judaico-cristã) tem sido 

considerada, de forma geral, como um importante fator protetivo para o adiamento do início da 



23 
 

vida sexual do adolescente por conter em seu bojo discursos que impulsionam o jovem a 

relacionar-se sexualmente apenas no casamento monogâmico, lugar entendido como possível para 

essa prática. A religiosidade se mantem, portanto, como um dos tantos fatores de influência que 

atuam na vida e na sexualidade dos jovens e adolescentes, pois estes recebem outros tantos 

discursos vindos da mídia, da internet, dos pares, da família, etc. É nesse emaranhado de 

possibilidades de montagem do seu aparato comportamental sexual que o jovem se encontra.   

Ademais da grande assertiva feita por vários sociólogos no final do século XX sobre a 

extinção das preocupações sobre os estudos da religião, percebemos, como postulou Meneses 

(2008), a manutenção da importância da religião na sociedade dos homens, em qualquer região e 

em qualquer período histórico, mesmo que o entendimento seja da possível morte de Deus em 

consequência do processo inexorável da secularização iniciado com a modernidade. Dito desta 

maneira, a religião se coloca como uma importante peça no embate de forças que se colocam na 

vida dos indivíduos como influência sobre os corpos e sobre os saberes.  

  O estudo da religião como uma variável com impacto em variáveis de comportamentos 

sexuais já é uma realidade em estudos estrangeiros, e no Brasil tem ganhado uma importância por 

conta de duas grandes transformações na sociedade brasileira. A primeira mudança diz respeito 

ao panorama religioso brasileiro, com um declínio da predominância das autodeclarações de 

filiação com a religião católica, o aumento no número de evangélicos e o aumento também no 

número daqueles indivíduos que se declararam sem religião. A segunda grande mudança se deu 

nas normas e valores com relação à sexualidade, como uma maior desvinculação da atividade 

sexual com o casamento e com a reprodução, o início cada vez mais precoce da iniciação sexual, 

entre outros (Coutinho, Machado & Ribeiro, 2011). Recentemente, alguns debates que estão em 

pauta no Brasil também mostram a relação da religiosidade com a sexualidade, inserindo-se no 

campo da política; como, aborto e homossexualidade. 

 Pode-se perceber, portanto, a possível influência que a religião detém sobre os vários 

aspectos da vida de seus adeptos e também aquelas relacionadas à saúde que podem ser utilizadas 
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para melhorar a penetração das políticas públicas para esse grupo.  Esse fator justifica o esforço 

científico feito em torno dessa temática e o empreendimento desse estudo que pretende relacionar 

e descrever as publicações feitas concernentes ás relação entre religião e sexualidade em seus 

vários aspectos. O objetivo desse capítulo é, portanto, empreender uma revisão sistemática da 

literatura produzida em torno da relação existente entre religião e sexualidade tendo como base as 

publicações feitas no Brasil.  

Este capítulo trata de uma revisão sistemática da literatura existente acerca da temática que 

envolve a religião/religiosidade em contato direto com a sexualidade, de forma mais direta 

entender o que tem sido produzido acerca das relações possíveis entre esses dois constructos. A 

revisão sistemática é uma pesquisa que utiliza como fonte de dados a literatura sobre determinado 

tema, disponibilizando um resumo das evidências encontradas (Sampaio & Mancini, 2007). 

Evidências que são tratadas de forma crítica e não apenas ilustrativa, o que permite, além de 

descrever a literatura existente em um determinado contexto (Nacional, Internacional, período 

histórico, etc), perceber lacunas, limites e possibilidades de investigação que auxiliem a produção 

de conhecimento que faz referência à temática abordada. A visualização, de forma clara e 

explícita, do resumo de todos os estudos sobre a relação entre religiosidade e sexualidade, temática 

aqui abordada, permite incorporar um espectro maior de resultados relevantes, ao invés de limitar 

as nossas conclusões à leitura somente de alguns artigos. Trazendo consigo a possibilidade de 

avaliação de consistência e de generalização, ou não, para determinados grupos.  

  Para o presente capítulo, entendendo que os artigos a serem recuperados eram aqueles 

desenvolvidos no contexto nacional, foram consultadas as seguintes bases de dados: LILACS, 

PePSIC, SciELO e Portal Nacional BVS Brasil em saúde. Foram selecionados apenas os artigos 

indexados por entendermos passar por um processo mais rigoroso de avaliação, sendo excluídos 

os ítens não indexados, livros, capítulos de livros, resumos publicados em anais de eventos, teses, 

dissertações, monografias e resenhas, além daqueles que não se aproximavam da temática 

delimitada e que faziam referência a outras realidades que não a brasileira (chamados de Gray 
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literature). Foram incluídos mesmo os artigos em outras línguas, mas que faziam referência à 

temática abordada, além de artigos de outras áreas de produção de conhecimento, haja vista a 

importância do diálogo inter e multidisciplinar. Para o período de tempo foi estabelecido o critério 

dos dez últimos anos de produção, ou seja, foram selecionados os artigos com publicação desde o 

ano de 2004.  

  A etapa de levantamento de artigos ocorreu entre os meses de Março a Julho de 2014, 

tendo sido utilizado os seguintes descritores para a pesquisa nas bases de dados: (religião or 

religiosidade) and (sexo or sexualidade or comportamento sexual), além da ativação dos filtros de 

pesquisa para texto completo, artigos com o Brasil como assunto, ano de publicação entre 2004 a 

2014, e tipo de documento como sendo artigo. Em um primeiro momento 30 artigos foram 

selecionados e recuperados pela leitura dos seus resumos para a posterior leitura do artigo 

completo e fichamento. Desses, seguindo os critérios de inclusão/exclusão adotados, 6 foram 

descartados por não serem pertinentes ao assunto investigado.  

Após a leitura e o fichamento de todos os artigos selecionados através das regras de 

inclusão/exclusão estabelecidas, os resultados encontrados foram agrupados em categorias criadas 

a posteriori para a melhor visualização. Dessa forma, as categorias estabelecidas foram assim 

descriminadas e distribuídas segundo a quantidade de artigos: Categoria 1 (Saúde) – 

Religião/Religiosidade associada à primeira relação sexual, e/ou comportamento sexual de risco, 

e/ou uso de preservativos, e/ou número de parceiros sexuais, contando com 12 artigos; Categoria 

2 (Gênero e Orientação Sexual) – Religião/Religiosidade associada à homossexualidade, 

preconceito e a questões de gênero, com 06 artigos; e Categoria 3 (Moral) – Ideias cristãs 

referentes à sexualidade, com 05 textos. As categorias foram estabelecidas como consta, pela 

proximidade dos assuntos abordados entre os textos, não sendo consideradas outras proximidades 

como metodológicas, amostra, pesquisa, população, etc. A primeira categoria, que conteve o maior 

número dos artigos, fez referência aos artigos que fizeram pesquisas, ou se utilizaram de grandes 

pesquisas, para fazer inferência sobre a relação estabelecida entre religião/religiosidade e a 
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sexualidade em suas diferentes facetas (iniciação sexual, uso de contraceptivos, comportamento 

sexual de risco, além de outros). A segunda e a terceira categoria, fizeram referência a ideias cristãs 

relacionadas à sexualidade, a primeira relacionada à homossexualidade e a questões de gênero, e 

a última relacionada à sexualidade, abordando temas como o corpo, a carne, e o desejo.  

 

 Categoria 01 – Saúde 

 

Dentro do rol dos artigos que buscaram compreender a relação entre esses dois 

constructos – religião/religiosidade e início da vida sexual, vários deles se ativeram à religião 

como um fator protetivo para o atraso do início da vida sexual, ou para o número de parceiros 

sexuais, e para o uso de contraceptivos (como fator protetivo ou não). Para essa categoria foram 

agrupados os artigos que fizeram um recorte da realidade através de pesquisa própria ou pelos 

dados de pesquisas maiores. Os dados são resumidos no Quadro1. 

Fernandes (2011) se utilizando de dados de uma pesquisa feita anteriormente, com 700 

jovens entre 15 a 24 anos que participavam de paróquias católicas e igrejas pentecostais da baixada 

fluminense, pesquisou a forma de vivenciar e entender vários fatores da vida do jovem como 

emprego, família, juventude, drogas, gravidez e sexualidade. De acordo com essa pesquisa, os 

dois grupos estudados (católicos e evangélicos) se mostraram menos propenso ao início precoce 

da sua vida sexual, tendo alcançado uma média de 29,3% e 20%, respectivamente, de atividade 

sexual antes dos 18 anos. Encontrou também uma posição favorável mais forte dos católicos ao 

sexo antes do casamento e ao aborto, mesmo que esse seja rechaçado, para ambos, em caso de 

gravidez indesejada. Outro dado importante observado é que a maioria dos jovens, seja católico 

ou pentecostal, reconhece as orientações oficiais da igreja que seguem como a proibição do sexo 

antes do casamento, mas desconhecem orientações sobre outras temáticas como uso de 

preservativos, por exemplo.  
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 Ainda dentro do espectro da relação com a iniciação precoce da vida sexual, Hugo et al. 

(2011) em um estudo quantitativo transversal na cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul, encontrou 

que a não prática da religião influenciava na iniciação precoce do adolescente. Além disso 

encontrou também uma relação inversamente proporcional entre esse início e o nível 

socioeconômico e a escolaridade, e uma probabilidade maior entre os homens, entre aqueles que 

viviam com pais separados e que utilizavam drogas. Resultados bastante parecidos encontrou 

também Cruzeiro et al. (2008 e 2010) em seus estudos com população também residente em 

Pelotas.   

Ogland et al. (2010) servindo-se das respostas das participantes do sexo feminino com 

idade entre 15 a 49 anos, da Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde (PNDS), ocorrida no ano 

de 2006, encontrou uma maior probabilidade de permanência da virgindade pela espera do 

casamento entre aquelas que se autodeclararam católicas, protestantes, e pentecostais, quando 

comparadas àquelas que se declararam sem vinculação religiosa. Entre aquelas que declararam 

alguma filiação religiosa, as protestantes e as pentecostais demonstraram uma maior probabilidade 

de permanecerem virgens quando comparadas as católicas. Também se utilizando dos dados da 

PNDS, em uma comparação entre os anos de 1998 e 2005, Verona e Dias Junior (2012) 

encontraram que jovens que pertenciam a uma igreja protestante estavam expostas a um menor 

risco de ter um filho antes do casamento e antes de completar 20 anos. Encontrou também uma 

variação dentro da mesma filiação religiosa, segundo a frequência a cultos ou a missas, assim, 

aquelas que reportaram alta frequência aos cultos e missas estavam substancialmente e 

significativamente menos expostas a gravidez antes do casamento. E por fim, encontraram uma 

maior frequência e um menor risco de ser mãe solteira na adolescência das protestantes quando 

comparadas às católicas.  

 Apesar da religiosidade ser considerada, de forma geral, um fator protetivo para a iniciação 

precoce da atividade sexual, alguns estudos têm encontrado essa variável relacionada de forma 

negativa quando estudadas em contato com comportamentos sexuais de risco, por exemplo. Viana 
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et. al. 2007, em um estudo quantitativo transversal baseado nos dados do Programa de Educação 

Sexual (PEAS), encontrou que o uso de contracepção na última relação foi mais frequente entre 

aqueles que se autodeclararam católicos e aqueles que atribuíram pouca importância para a 

religião. Além de encontrar uma relação inversamente proporcional entre aqueles que atribuíram 

uma grande importância para a religião e evangélicos com o uso de contraceptivos na última 

relação sexual. Barbosa e Koyama (2008), se utilizou dos achados da pesquisa “Comportamento 

Sexual e Percepções da População Brasileira sobre HIV/Aids”, realizada em 2005, e cotejados 

com pesquisa similar realizada em 1998, que contou com 5.040 indivíduos entre 15 e 65 anos. 

Encontrando uma distribuição homogênea entre os homens nos dois períodos, e entre as mulheres, 

em 1998. De um período para o outro foi possível notar uma redução na proporção de homens 

protestantes/pentecostais com vida sexual ativa no ano anterior à entrevista. Além de encontrar 

que a filiação a qualquer religião mostrou-se associada à maior proporção de parceiras únicas no 

último ano, tanto em 1998 quanto em 2005. Ainda se utilizando da pesquisa “Comportamento 

Sexual e Percepções da população Brasileira sobre HIV/Aids”, realizada em 2005, Paiva, Aranha 

e Bastos (2008), intentaram descrever opiniões e atitudes sobre sexualidade da população urbana 

brasileira. Com relação ao pertencimento religioso, os cristãos escolheram, em geral, alternativas 

de respostas mais coerentes com os valores tradicionais da sua crença; pôde-se contrastar somente 

o apoio majoritário ao uso de preservativo pelos católicos. Os kardecistas e aqueles que se 

identificaram como sem religião foram mais tolerantes com relação às práticas menos tradicionais.  

  Finalizando os artigos da primeira categoria, Hoga et al. (2010), com o objetivo de 

descrever os princípios religiosos e as orientações no âmbito da sexualidade e reprodução 

fornecidos pelos sacerdotes católicos, entrevistou 13 sacerdotes da igreja católica. Encontrou com 

esse método uma grande menção da dificuldade de abordagem do tema da sexualidade e 

reprodução com os fiéis, o que não impedia, no entanto, a utilização dos valores pessoais dos 

sacerdotes em seus sermões que faziam referência a essa temática. Em sentido geral, as 

admoestações dos sacerdotes giravam em torno da reprodução e da responsabilidade do sexo na 
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vida conjugal. Além disso, Ferreira et al. (2010), se utilizando da pesquisa-ação conversou com 

10 adolescentes da Renovação Carismática Católica (RCC) no interior do estado do Ceará, a fim 

de entender como estes compreendem a sua sexualidade. Ao serem confrontados com questões 

sobre a sexualidade demonstraram dúvidas e desconhecimentos, encarando-o como algo 

pecaminoso mas que precisa ser discutido com naturalidade e não como algo feio.  
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 Qu     d Quadro 1. 

                 Síntese da categoria saúde. 

N°  Título  Autores  Ano  Metodologia ou Método  Amostra  

01 Marcos definidores da condição juvenil para católicos e pentecostais 
na baixada fluminense – algumas proposições a partir de um survey. 

Silvia Regina Alves Fernandes 2011 Entrevistas semi-estruturadas 542 evangélicos e 158 
jovens católicos 

02 Fatores associados à idade da primeira relação sexual em jovens: 
estudo de base populacional 

Tainara Dias de Oliveira Hugo 
Vanessa Teixeira Maier 

2001 Quantitativo Transversal com 
entrevista estruturada 

1.100 jovens com idades 
entre 18 a 24 anos 

03 Iniciação sexual entre adolescentes de Pelotas, Rio Grande do Sul Laura Sica Cruzeiro 
Luciano Dias de Mattos Souza 
Ricardo Azevedo da Silva 

2008 Estudo Transversal com aplicação de 
questionário 

960 adolescentes com 
idades entre 15 e 18 anos 

04 Comportamento sexual de risco: fatores associados ao número de 
parceiros sexuais e ao uso de preservativos em adolescentes 

Ana Laura Sica Cruzeiro 
Luciano Dias de Mattos Souza 
Ricardo Azevedo da Silva 

2010 Estudo transversal com aplicação de 
questionário 

960 adolescentes com 
idades entre 15 a 18 anos 

05 The association of religion and virginity status among brazilian 
adolescents 

Curtis P. Ogland B. S. Xiaohe Xu 2010 Análise de Inquérito da PNDS 2.364 adolescentes com 
idades entre 15 e 49 anos 

06 Religião e Fecundidade entre adolescentes no Brasil Ana Paula de Andrade Verona 
Cláudio Santiago Dias Junior 

2012 Análise de dado da PNDS 4.528 mulheres entre 15 
e 24 anos 

07 Factors associated with safe sex among public school students in 
Minas Gerais, Brazil 

Francisco José MachadoViana 
Aníbal Fagundes 
Maeve Brito de Mello 
Maria Helena de Sousa 

2007 Aplicação de questionário 600 adolescentes com 
idades entre 10 e 19 anos 

08 Comportamento e Práticas sexuais de Homens e Mulheres, Brasil 
1998 e 2005 

Regina Maria Barbosa  
Mitti Avako Hara Koyama 

2008 Questionário 3.423 pessoas em 1998 e 
5.040 em 2005, com 
idades entre 16 e 65 anos 

09 Opiniões e atitudes em relação à sexualidade: pesquisa de âmbito 
nacional, Brasil 2005 

Vera Paiva 
Francisco Aranha 
Francisco Bastos 

2008 Questionário 5.040 entrevistados 

10 Orientações sobre o comportamento sexual e reprodutivo: princípios 
e práticas dos sacerdotes católicos 

Luiza Akiko Komura Hoga 
Cristiane Alves Tiburcio 
Ana Luiza Vilela Borges 

2010 Entrevistas 13 sacerdotes da Igreja 
Católica 

11 O que pensam adolescentes de grupos religiosos sobre sexualidade: 
pesquisa-ação 

Adriana Gomes Nogueira Ferreira 
Neiva Francenely da Cunha Vieira 
Patrícia eyva da Costa Pinheiro 

2010 Pesquisa-ação 10 adolescentes 

12 Explanations for religious influence on adolescente sexual behavior in 
Brazil: direct and indirect effects 

Ana Paula de Andrade Verona 2011 Teórico ---------- 
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Categoria 02 – Gênero e Orientação Sexual 

 

  Para essa categoria foram agrupados, como já dito anteriormente, os artigos que 

fizeram relação entre a religiosidade/religião com a homossexualidade, preconceito e 

questões de gênero (Ver Quadro 2). Dois artigos fizeram menção às questões de gênero. 

Ferreira et al. (2012), em um estudo qualitativo exploratório com 21 adolescentes do sexo 

masculino do 7° ao 9° ano do ensino fundamental de uma escola pública da cidade de 

Fortaleza-CE, buscou construir conhecimento sobre a prevenção das DSTs/HIV/aids baseada 

em aspectos culturais e religiosos. Utilizou para isso a metodologia de Paulo Freire do Círculo 

de Cultura, que permitiu um diálogo dos participantes sobre suas atitudes, o que gerou uma 

reflexão sobre seus comportamentos. Encontrou uma cultura do machismo nas falas dos 

adolescentes quando inferiam a responsabilidade quase que exclusiva do cuidado à prevenção 

ao sexo feminino, e pela demonstração de uma postura de resguardo da mulher, e para o 

homem uma postura mais permissiva, com relação à sua sexualidade. Já Rocha (2008), 

dividiu o seu estudo em uma reflexão e conceituação do gênero e da religiosidade para, se 

baseando nessas definições, dialogar com os fragmentos de falas de algumas pessoas que 

expressaram os seus entendimentos sobre essas duas categorias. Das falas relatadas pôde-se 

perceber uma maior adequação das categorias utilizadas nos relatos dos participantes 

(socióloga, do padre e da jornalista), pois utilizaram o gênero como uma conformação social 

e cultural dos papéis desempenhados pelas mulheres e pelos homens, tanto na sociedade 

quanto na religião. Já o professor de Teologia coloca os papeis sexuais em embate como se 

fossem gerados a priori e devessem seguir certos parâmetros de conduta.  

  Ainda sob a ótica da pesquisa quantitativa, direcionada nesse momento ao 

preconceito sobre o homossexual, Pereira et al. (2011) aplicaram um questionário para 374 

estudantes de teologia de ambos os sexos, sendo 207 evangélicos e 167 católicos, com idade 

entre 14 a 54 anos. Os resultados dessa pesquisa revelaram a presença de preconceito 

generalizado em relação aos homossexuais, já que não foi identificado um grupo de 
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indivíduo não preconceituosos. Descobriu-se também que o tipo de preconceito é diferente 

a depender do seminário e, sobretudo, depende das crenças sobre a natureza da 

homossexualidade. Assim, os evangélicos exprimem o seu preconceito de forma mais 

flagrante do que os católicos, que são mais sutis. Diferença evidenciada da representação 

social sobre a natureza da homossexualidade, com uma diferença significativa somente para 

a crença religiosa para os evangélicos.  

  Alguns artigos preferiram o viés qualitativo, enveredando para estudos teóricos que 

fizeram relação entre a homossexualidade e a religiosidade, seja dos seus adeptos ou em 

contato com igrejas que acolhem os gays e lésbicas. Silva, Parker e Paiva (2013), valeram-

se de dois grupos focais e 18 entrevistas em terreiros de Umbanda e Candomblé, e em igrejas 

católica, Anglicana, Adventista da Promessa e Assembleia de Deus, para descrever com 

jovens religiosos concebem a homossexualidade. Para os Anglicanos a noção de que o 

repertório de significados sobre a homossexualidade se dá a partir de cada contexto local e 

intersubjetivo, já que mesmo com dificuldade de aceitação e o discurso da não adequação 

bíblica dessa prática, comparece uma paróquia que e frequentada por um grupo de gays. 

Entre os pentecostais, a concepção sobre a homossexualidade constitui-se fortemente a 

partir da estrutura sólida e “imutável” da palavra escrita na bíblia, sob uma interpretação 

heteronormativa que concebe a relação entre iguais como algo não natural. Essa 

interpretação mais literal dos escritos bíblicos implica em uma não aceitação da 

homossexualidade entre os pentecostais. Para os adventistas da promessa, a visão de 

homossexualidade como uma doença justificava o papel religioso de curá-la, combate-la e 

eliminála. Além de uma preocupação com a não discriminação, baseada em uma noção 

particular de acolhimento, já que afirmam não aceitar a homossexualidade, mas “amavam” 

os homossexuais. Entre os jovens das religiões afro-brasileiras houve uma indicação maior 

de aceitação e compreensão da homossexualidade como uma possibilidade de experiência 

e de escolha, mesmo com dúvidas e demonstração de preconceitos a depender do líder de 
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cada terreiro. Nunes (2013) em um estudo teórico discorreu sobre a família cristã e 

homoafetiva na modernidade religiosa, fazendo referência à construção dos conceitos de 

família tradicional e moderna e da constituição das igrejas inclusivas, que permitem a 

inclusão de gays e lésbicas. Percebeu que a defesa da família cristã legítima passa pelo crivo 

das “verdades de testemunha de sentido” de cada indivíduo religioso, pelos membros 

homossexuais das Igrejas Cristãs Inclusivas esse reconhecimento se dá na inclusão de seu 

gênero na categoria de família.  

  

 

 

 

 

 

 

Quadro2.  

Síntese da Categoria gênero e orientação sexual   

N°  Título  Autores  Ano  Metodologia/Método  Amostra  

01  Cultura masculina e 
religiosidade na prevenção das 
DST/HIV/AIDS em 
adolescentes 

Adriana Gomes 
Nogueira Ferreira 
Kelanne Lima da Silva 
Pedro Ricardo 
Mesquita de Souza 

2012 Círculos de Cultura 21 adolescentes 
do sexo 
masculino do 7° 
ao 9° ano 

02  Gênero e Religião sob a ótica 
da redescrição 

Maria José Pereira 
Rocha 

2008 Reflexão teórica e 
utilização de 
fragmentos de falas 

4 pessoas 

03  Preconceito contra 
homossexuais e 
Representações sociais da 
homossexualidade em 
seminaristas 
católicos e evangélicos 

Cícero Roberto Pereira 
Ana Raquel Rosas 
Torres 
Annelyse Pereira 
Luciene Campos 
Falcão 

2011 Aplicação de 
questionários 

374 estudantes 
de teologia, 
sendo 207 
evangélicos e 167 
católicos 

04   Juventude Religiosa e 
Homossexualidade: 
desafios para a promoção da 
saúde e de 
direitos sexuais 

Cristiane Gonçalves da 
Silva 
Vera Paiva 
Richard Parker 

2013 Grupos focais e 
entrevistas 

18 adolescentes 
com idades entre 
15 a 25 anos 

05  Família Cristã e homoafetiva 
na modernidade religiosa 

Marina Cápua Nunes 2013 ---- --- 

06 Um homossexualidade 
santificada? Etnografia de uma 
comunidade inclusiva 
pentecostal 

Marcelo Natividade 2010 Etnografia ---- 



34 
 

Categoria 03 – Moral 

 

Essa categoria reuniu os artigos que fizeram inferência sobre a relação da 

religião/religiosidade sobre os aspectos da sexualidade humana (Ver Quadro 3). Dois artigos 

basearam seus estudos teóricos na percepção que o cristianismo tem da “carne” no contexto 

da sexualidade humana. O primeiro artigo, Rios et al. (2008), se utiliza de entrevistas a 47 

pessoas para entender o posicionamento de lideranças cristãs sobre a “gestão” das 

sexualidades dos jovens, no contexto de interpelação das políticas sexuais do Estado. Os 

resultados fazem referência à preponderância do ideário Paulino de submissão da carne ao 

espírito, com a inserção de conceitos da saúde moderna como risco, segurança e 

responsabilidade. Nesse sentido as instâncias reguladoras das sexualidades, quer sejam 

religiosas ou do estado, se utilizam de uma razão transcendente a ser incorporada pela pessoa 

a fim de que esta se torne escolhedora das opções corretas em sua caminhada de vida. Ainda 

se utilizando dos mesmos conceitos apresentados no artigo anterior, mas dessa vez com uma 

postura unicamente teórica Rios, Parker e Junior (2009), fazem de início uma historiografia 

do conceito de “carne” como o centro do pecado para a religião cristã e logo depois afirma a 

importância do pastorado, constructo foucatiano, para a supressão dessa “fraqueza”. No 

pastorado duas ferramentas são de fundamental importância, a saber, o exame da consciência 

e a direção da consciência, no primeiro o indivíduo faz diariamente uma prestação de contas 

sobre o bem e o mal realizados com relação aos seus deveres, já o último demonstra uma 

ligação permanente, onde a ovelha se permite conduzir em todos os momentos da sua vida 

não somente nos momentos de perigo ou necessidade. Silva e Mandú (2007), fizeram um 

percurso histórico para mostrar as construções filosóficas e religiosas-cristãs sobre o corpo, 

a sexualidade e contracepção. Seu intuito principal foi mostrar a importância do estudo desses 

conceitos para entender a influência da cultura cristã no que diz respeito ao corpo, à 

sexualidade e contracepção entre os profissionais que atuam em grupos educativos e abordam 

questões relacionadas a esses campos.  
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Se utilizando de entrevistas feitas com jovens pertencentes as religiões afro 

descendentes, espiritismo, catolicismo, e evangélicos, e os seus líderes, Silva et al. (2008), 

fez um contraponto entre a religiosidade dogmática, propagada pela instituição e a 

religiosidade vivida, expressa no cotidiano dos jovens entrevistados. Feito isso entendeu que 

os jovens entrevistados eram sujeitos religiosos, que recebem influência de diversos meios 

e instituições, mas que agem montando e recriando a sua atuação no mundo pelas suas 

vivências e experiências.  

 
Quadro 3. 
Síntese da categoria Moral 

N°  Título  Autores  Sexo  Metodologia/Método  Amostra  

01  Os cuidados com a “carne” na 
socialização sexual dos jovens  

Luis Felipe Rios  
Vera Paiva  
Ivia Maksud  

M e F  Etnografia e Entrevistas  47 Clérigos, leigos 
e outros atores 
relevantes  

02  Sobre as inclinações carnais: 
inflexões do pensamento 
cristão sobre os desejos e as 
sensações prazerosas do baixo 
corporal  

Luis Felipe Rios  
Richard Parker  
Veriano Terto Junior  

---  ---  ---  

03  Ideias Cristãs Frente ao corpo, 
à sexualidade e contracepção: 
implicações para o trabalho 
educativo  

Maria da Anunciação 
Silva Edir Nei Teixeira 
Mandú  

---  ---  ---  

04  Religiosidade, Juventude e 
Sexualidade: entre autonomia 
e a rigidez  

Cristiane Gonçalves da 
Silva  
Alessandro Oliveira 
Santos  
Daniele Carli Licciano 
Vera Paiva  

M e F   Entrevistas abertas  26 jovens e 
autoridades 
religiosas  

05  A dupla linguagem do desejo 
na Igreja Evangélica Bola de 
Neve  

Bruna Suruagy do Amaral 
Dantas  

      

  

. 
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CAPÍTULO III 

Método 

 

1 - Delineamento 

 

O delineamento utilizado foi do tipo levantamento - caracterizado pela coleta de 

dados, de forma padronizada, de um grupo específico de pessoas por meio da aplicação 

de questionários e/ou entrevistas estruturadas que abordem determinados assuntos 

(Breakwell, Fife-Schaw, Hammond & Smith, 2010). O estudo, quantitativo, consiste em 

uma pesquisa de caráter exploratório, descritivo e correlacional que se propõe 

investigar a relação entre religiosidade e sexualidade, buscando entender de forma mais 

específica se ter uma vida sexual ativa antes do casamento e pertencer a uma religião, 

que julga esse comportamento como errado, pode gerar alguma crise, como ela ocorre, 

e de que forma pode ser superada. A utilização de questionários anônimos de 

autopreenchimento parecem mais adequados do que as entrevistas para estudos que 

abordam diversos assuntos em um mesmo instrumento, por fornecerem dados mais 

confiáveis e evitarem efeitos do fenômeno de desejabilidade social (Breakwell et al., 

2010).  

 

2 – Participantes 

 

Participaram do estudo um recorte de 184 jovens de ambos os sexos pertencentes 

a igrejas evangélicas distribuídas por todo o território nacional (de um total de 736 

respondentes). O número final de participantes supera o critério sujeito/item amplamente 
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utilizado quando da aplicação de escalas psicométricas, neste caso, 1/10 de itens = 120 

sujeitos. Os participantes foram selecionados de forma aleatória, sendo voluntários a 

responder o questionário pela divulgação do estudo em grupos criados em redes sociais. 

O convite à participação do estudo foi estendido a todos os jovens frequentadores 

regulares cujos contatos foram repassados pelos coordenadores das instituições religiosas 

a que fazem parte ou que atendam ao pedido feito através da internet. Estavam aptos a 

participar da pesquisa jovens que mantiveram uma relação com a instituição religiosa por 

no mínimo 1 ano e que estavam na faixa etária de 14 a 24 anos de idade. Este N final foi 

encontrado após análise e limpeza de 736 respondentes; pois 552 deles não se encaixavam 

nos critérios de inclusão no estudo. 

  

3 – Instrumento 

 

Para a realização deste estudo foi criado um questionário que investiga aspectos 

sobre a caracterização bio-pisco-socio-demográfica dos participantes, além de 

características relevantes sobre aspectos de sua sexualidade e de sua religiosidade. O 

questionário se baseia na ferramenta desenvolvida para o estudo “Juventude Brasileira” 

(Koller, Cerqueira-Santos, Morais & Ribeiro, 2005; Dell’Aglio, Koller, Cerqueira-Santos 

& Colaço, 2009), se utilizando das questões referentes aos dados sociais, a sexualidade, 

comportamentos sexuais de risco e espiritualidade. Além dessas questões foram 

utilizados recortes das escalas de coping religioso e bem-estar espiritual baseados no 

estudo “Escala de Coping Religioso e Espiritualidade *Escala CRE): Tradução, adaptação 

e validação da escala RCOPE, abordando relações com saúde e qualidade de vida” 

(Panzinni, 2004). Foram criadas ainda, pelos autores do presente estudo, duas escalas, 

a primeira, a fim de mensurar as atitudes e crenças do jovem religioso com relação ao 
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sexo, e a segunda, para entender se existe algum tipo de crise decorrente do 

comportamento sexual desviante e as possíveis resoluções desta. O instrumento é 

composto por 29 questões que podem ser subdivididas em três partes, descritas a seguir. 

A primeira parte tem como propósito conhecer o público investigado no estudo e 

versa sobre aspectos de caracterização biosociodemográfica dos participantes, abordando 

as temáticas acerca do sexo, idade, estado civil, renda mensal familiar, nível de 

escolaridade, e religião. 

A segunda parte tem como propósito levantar informações sobre: 

 Comportamentos sexuais dos participantes: Já namorou? Já transou? Com 

quem transou? Quantos anos tinha? Quantos anos o parceiro tinha? Com 

quantas pessoas transou no último ano? Já transou com pessoas: do mesmo 

sexo, do sexo oposto, ambos; 

 Acesso e utilização de meios contraceptivos: Com que frequência usou 

camisinha no último ano? Por que usou camisinha na última relação? Por 

que não usou camisinha na última relação? Já teve alguma DST? Utiliza 

qual método anticoncepcional? 

 Gravidez e aborto: Já engravidou alguém/esteve grávida? O que ocorreu 

quando esteve grávida? Você/sua parceira já teve algum aborto? 

Na terceira e última sessão do instrumento, foi utilizada a escala de pertencimento 

religioso, retirada do estudo “Juventude Brasileira” (Koller, Cerqueira-Santos, Morais & 

Ribeiro, 2005; Dell’Aglio, Koller, Cerqueira-Santos & Colaço, 2009), com uma tabela 

contendo 6 itens, que podem ser respondidos de acordo com uma escala tipo Likert de 

cinco pontos variando desde “nunca” até “sempre”, designados a avaliar o nível que o 

participante se mostra pertencente a sua denominação religiosa. Questões sobre coping 

religioso foram abordadas por meio de uma tabela contendo 12 itens que poderão ser 
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respondidos por meio de uma escala tipo Likert de cinco pontos variando desde “nunca” 

até “sempre” (Panzinni, 2004). Uma tabela que trata sobre o entendimento que o 

participante detém sobre o auxílio recebido da divindade em situações diversas. Ainda 

na terceira parte do instrumento, a escala sobre sexualidade, uma tabela contendo 10 

itens, estruturados da mesma forma que as demais, buscava entender de que forma os 

respondentes repercutiam a sua própria sexualidade (criada para este estudo). E por 

fim, mais uma escala criada para este estudo que trata da possibilidade de resolução de 

possível crise gerada do comportamento sexual e do impedimento de tal 

comportamento pelos ditames religioso, abordado por uma escala tipo Likert de cinco 

pontos variando entre “muito baixas” até “muito altas”. Altos escores nessa escala 

significam baixos índices de crise. 

 

4 – Procedimentos 

 

A fim de que o instrumento tenha um maior alcance com relação aos jovens das 

igrejas participantes do estudo foi criado um questionário virtual na base de dados 

online SurveyMonkey (www.pt.surveymonkey.com). Este foi repassado por e-mail ou 

através de redes sociais para os participantes. A primeira página do questionário 

apresenta o termo de consentimento de participação do estudo, em que o 

participante, ao ler e aceitar, concorda com as questões éticas da pesquisa e com a 

participação da mesma. Estimou-se que o tempo médio para conclusão do 

questionário foi de 20 min. Os dados foram automaticamente salvos em planilha xls e 

posteriormente transformados em SPSS.   
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5 - Análise de Dados 

 

Os dados foram submetidos a tratamento quantitativo. Para a realização das 

análises, foi utilizado o software Statistical Package for Social Sciences (SPSS for 

Windows, versão 20.0)  

Os dados foram analisados por meio de estatística descritiva, observando-se 

frequências, médias e desvios-padrão. Dados referentes a aspectos biosociodemográficos 

como sexo, idade, estado civil, escolaridade, renda familiar, religião, todos tiveram suas 

frequências descritas no estudo. Em uma segunda parte os dados utilizados fizeram 

referência à sexualidade dos participantes. Em algumas análises, foram feitas 

comparações (média, porcentagens) entre os respondentes que se autodeclararam 

Evangélicos ou Protestantes e as demais religiões, com diferenciação ainda entre jovens 

(14 a 24 anos dos dois grandes bancos de dados), estas análises estão em geral, descritas 

em tabelas ou gráficos. 

Em um segundo momento foram executadas análises bivariadas, do tipo Teste T, 

relacionando, dentro do grupo dos protestantes, os jovens solteiros virgens e não virgens 

com os dados demográficos. A mesma análise foi feita utilizando também as escalas 

envolvidas na pesquisa. Foram também realizadas análises de Correlação de Pearson 

entre as variáveis demográficas e as escalas para os jovens solteiros virgens e os não 

virgens. 

Por fim, foi executada uma análise de regressão linear múltipla para buscar 

variáveis dentro do estudo que apresentassem níveis de influência significativa sobre a 

resolução de crise dos participantes da pesquisa. 
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6 - Aspectos Éticos 

 

Os aspectos éticos que garantiram a integridade dos participantes deste estudo 

foram assegurados com base na Resolução nº 466 do Conselho Nacional de Saúde, que 

consiste em diretrizes e normas que regulam as pesquisas com os seres humanos (CNS, 

2012), e na Resolução nº 016 do Conselho Federal de Psicologia (CFP, 2000).  

Além do termo de consentimento individual, foi dada a garantia de sigilo das 

informações pessoais, assim como foi disponibilizada a assistência psicológica pelo 

responsável desta pesquisa, caso algum participante necessitasse de apoio psicológico 

provocado pela lembrança negativa de algum dos aspectos investigados. 
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CAPÍTULO IV 

Resultados e Discussão 

 

A seção de resultados para esta dissertação está dividida em três partes. 

Inicialmente, é apresentada uma análise descritiva das variáveis de interesse: dados 

demográficos e sexualidade para a amostra total de participantes. Em seguida, estão 

apresentadas teste T Student relacionando os dados Sociodemográficos, e as escalas com 

o status de início da vida sexual dos participantes, além de análise de correlação visando 

explorar as relações possíveis entres essas variáveis. Para essas análises, e a análise 

fatorial, a amostra utilizada foi aquela que compõe os objetivos desta pesquisa, a saber, 

jovens evangélicos solteiros com idade entre 14 a 24 anos, este recorte será melhor 

discutido mais à frente. Finalmente, será apresentada, na parte três, a regressão das escalas 

utilizadas e as suas possíveis correlações com as variáveis de interesse. 

 

1 - Análises Descritivas 

 

Os dados para as análises descritivas sócio demográficas e de sexualidade que 

seguem, referem-se aos 736 participantes que responderam à aplicação do questionário 

online; dentro desse grande banco de dados alguns recortes foram feitos para que o objeto 

do estudo pudesse ser acessado mais rigorosamente. Como bem descreve as tabelas 

utilizadas para a exposição dos achados, os dados foram descritos em cinco grupos 

distintos, são eles: 

 Total, nesse grupo foram adicionados os dados do banco de dados que 

comporta todos os participantes da presente pesquisa sem distinção pela 

religiosidade escolhida; 
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 Evangélicos, todos os participantes que se auto declararam protestantes ou 

evangélicos, sem distinção por idade; 

 Outras Religiões, todos os participantes que se autodeclararam de outras 

religiões (conforme o gráfico 1), ateus, agnósticos, e sem religião, sem 

distinção de idade;  

 Jovens Evangélicos, jovens com menos de 25 anos de idade que se 

declararam Protestantes ou Evangélicos, selecionados a partir do banco 

Evangélicos; 

 Jovens Outros, jovens com menos de 25 anos de idade que se declararam 

de outras religiões, ateus, agnósticos, e sem religião, selecionados a partir 

do banco Outras Religiões.  

A distribuição, nesse primeiro momento, dos dados da pesquisa nos grupos acima 

descritos, ficou assim estruturada para que comparações entre os grupos pudessem ser 

feitas. Comparações necessárias, mesmo que não sejam, de fato, o objetivo principal do 

estudo, mas que irão auxiliar na delimitação dos evangélicos como um grupo com 

características próprias.  

 

a. Dados Sócio demográficos: 

 

A primeira parte do questionário buscou conhecer os dados sócio demográficos 

dos participantes. A fim de desvelar a forma como os respondentes se enquadraram dentro 

dos grandes divisores sociais, as variáveis escolhidas para o estudo foram: Sexo, Estado 

Civil, Escolaridade, Idade, e Renda, como demonstradas na tabela 1. É importante 

salientar algumas diferenças e similaridades constatadas pela visualização dos dados 

postos um ao lado do outro. Com relação ao sexo, podemos perceber uma distribuição 
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muita próxima entre homens em mulheres em todos os grupos, com uma divisão quase 

que constante entre 20% a 26% de homens e 74% a 80% de mulheres. Já para o Estado 

Civil podemos perceber uma pequena diferença entre os estratos assimilados, para os 

evangélicos, jovens ou não, na porcentagem daqueles que se declararam casados (30,9% 

e 14,8%, respectivamente) que foi maior do que aqueles que se autodeclararam de outras 

religiões (13,9% e 0,9%, respectivamente).  Com relação à Escolaridade podemos 

perceber também um dado mais homogêneo com relação a todos os grupos, sendo a 

maioria com Ensino superior, completo ou incompleto. Para os jovens, evangélicos ou 

não, as porcentagens para Ensino Superior Completo diminuem enquanto que para Ensino 

Superior Incompleto aumentam, já que, pela idade, estes ainda estão cursando suas 

graduações. Estes números podem ser entendidos pelo momento que o país vive, em que 

políticas públicas facilitam a entrada nos cursos superiores. Outro fator que pode ter 

contribuído para o grande número de indivíduos com Ensino Superior foi a alta renda 

média familiar encontrada para todos os grupos. Esses achados se deram dessa forma em 

consequência da seleção de participantes ter recebido um viés de escolha, pois o grupo 

pretendido para as análises foi o grupo de evangélicos/protestantes. Assim, a grande renda 

média familiar e a alta proporção de pessoas com Ensino Superior (completo ou não) se 

deu também em função da maior participação na pesquisa de membros de igrejas 

históricas, já que, segundo Ribeiro (2013), o crescimento pentecostal, que encabeça o 

aumento do protestantismo no Brasil, se dá mais entre os estratos sociais menos 

favorecidos. Dessa maneira, a igreja Protestante Histórica se estruturou de forma mais 

pungente nos grandes centros urbanos, partindo depois para as periferias desses grandes 

centros. Já o Protestantismo de origem Pentecostal, executou o caminho inverso, tendo 

sido mais atuante de início nas periferias dos grandes centros para depois se estender para 

o centro. Essa maior participação nos lugares menos favorecidos se dá também por conta 
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da forma como são repassados os ensinamentos, o pentecostalismo traz em seu bojo 

mensagens de suporte social mais forte, mensagens de prosperidade para aqueles que 

aderem a esses ditames.  

 

  

É importante ainda demonstrar como se configurou as escolhas dos participantes 

no que ser refere às suas filiações religiosas, para tal, a figura 1 reflete a distribuição da 

amostra total segundo a declaração de sua expressão religiosa. Podemos perceber que a 

grande maioria das respostas ficou entre as escolhas de Protestantes e Evangélicos (mais 

de 60% (N = 441) dos casos), seguidos pelos católicos (15% dos casos (N = 114)) e sem 

religião (13% dos casos (N = 95)), logo depois os Espíritas (6%), e Umbandistas, 

Candomblecistas e Ateus, somando 5% dos casos. A alta taxa de respostas para 

Protestante e Evangélico, que foge ao panorama religioso nacional, se deu pela 

necessidade de adequação da amostra ao tema escolhido, já explicitado anteriormente. 

Dessa forma, o questionário foi lançado preferencialmente em grupos de redes sociais e 

e-mails de grupo que estão ligados a instituições religiosas Protestantes. Ainda assim, o 

espectro das escolhas, exceto para os altos índices de evangélicos e protestantes, e 

ressalvadas as devidas proporções, representam, em certa medida, o correlato do cenário 

Quadro 04.  

Dados Socioeconômicos 

 Total Evangélicos Outras Jovens Evang Jovens Outros 

Número de Participantes 736 389 265 184 117 

Sexo 
Masculino 25,5% (186) 26,7% (104) 21,1% (56) 24,5% (45) 20,5% (24) 

Feminino 74,5% (543) 73,3% (285) 78,9% (209) 75,5% (139) 79,5% (93) 

Estado 

Civil 

Solteiro 64,6% (448) 61,4% (239) 66,4% (172) 83,5% (147) 95,6% (108) 

Casado 23,8% (165) 30,9% (117) 13,9% (36) 14,8% (26) 0,9% (1) 

Separado 6,1% (42) 4% (15) 9,7% (24) 0,6% (1) 0% 

Mora Junto 4,9% (34) 1,6% (6) 9,7% (25) 1,1% (2) 3,5% (4) 

Escola

ridade 

Ensino Médio 7,4% (51) 8,5% (33) 6% (16) 8,7% (16) 6,8% (8) 

Ensino Superior I 43,3% (299) 45% (175) 40% (106) 69,6% (128) 65,8% (77) 

Ensino Superior C 45,6% (315) 42,2% (164) 51,3% (136) 15,8% (29) 22,2% (26) 

Idade 
Média 28,21 27,17 29,22 21,26 20,44 

Desvio Padrão 9,6 0,443 10,99 2,15 1,79 

Renda 
Média R$ 5.265,454 R$ 4.964,737 R$ 5.783,693 R$ 4.898,761 R$ 5.089,425 

Desvio Padrão R$ 4.710,092 R$ 4260,58 R$ 5.354,636 R$ 4.763,604 R$ 4.609,513 
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religioso brasileiro, que repercute um declínio do catolicismo e um acréscimo de 

Protestantes e Sem Religião. O Censo de 2010 referendou o padrão de mudanças 

ocorridas no Censo de 2000, apontando para três tendências: 1) a proporção de católicos 

segue a tendência de redução observada nas duas décadas anteriores; 2) o segmento 

evangélico é o que mais cresceu no Brasil no período censitário; e 3) aumento no número 

de adeptos do Espiritismo e dos sem religião (Meneses & Andrade, 2013). 

 

Gráfico 01 

Gráfico demonstrativo das religiões dos respondentes da amostra total 

 

 

 

 Feita a descrição sociodemográfica dos participantes da pesquisa e um pequeno 

demonstrativo das religiões dos respondentes da amostra total, é importante ainda 

perceber que, mesmo após restringir os dados somente para os Evangélicos/Protestantes, 

não se pode trata-los como um grupo único e coeso. Dentro desse grande grupo podemos 

destacar o surgimento de “agregados cristãos”, grupos de denominações que apresentam 

similaridades quanto suas convicções e quanto as formas de reprodução destas. Assim, 

podemos destacar dois grandes agregados, a saber, os evangélicos de missão e os 
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evangélicos pentecostais (Rocha & Zorzin, 2012), divisão que também é utilizada pelo 

Censo do IBGE. Podemos ainda recortar esse grande grupo segundo a propagação da 

mensagem religiosa, dessa maneira, segundo Paegle (2008), os grupos estariam assim 

classificados: protestantes (luteranos, presbiterianos, congregacionais, anglicanos e 

batistas) como ligados à cultura letrada; os grupos pentecostais (Assembleia de Deus, 

Deus é amor, Quadrangular, Congregação Cristã do Brasil), como ligadas a cultura oral 

(rádio, por exemplo); e por último os grupos imagéticos, ligados ao neopentecostalismo 

(Igreja Universal do Reino de Deus, Igreja Internacional da Graça, Renascer em Cristo), 

baseados na teologia da prosperidade, onde a ideia do espetáculo, da teatralização e o uso 

massivo da TV são mais evidenciados. 

 Tendo em vista o Censo 2010, e seguindo os dados apresentados no periódicos 

“Características gerais da população, religião e pessoas com deficiência”, fornecido pelo 

próprio IBGE, pode-se inferir dos grupos representados no inquérito (Protestantes de 

Missão e Protestantes de Origem Pentecostal) algumas similaridades e diferenças no que 

se refere aos dados socioeconômicos questionados. A maioria dos protestantes, quer 

sejam de Missão ou de origem Pentecostal, são do sexo feminino (56%), o que pode 

resultar em maior crescimento numérico, uma vez que, há entre os filhos uma propensão 

maior a seguir a religião da mãe do que a do pai, já que ela “assume” o ensino religioso 

com maior frequência e intensidade (Altmann, 2010). Com relação a idade, os dois 

agregados demonstraram ter a sua maioria de adeptos na faixa etária de 15 a 39 anos, com 

proporções parecidas para as outras faixas etárias. De maneira geral, no entanto, podemos 

perceber discrepâncias entre os dois estratos com relação ao nível de instrução, a renda 

mensal per capta, e categoria do emprego. Os Protestantes de origem Pentecostal têm em 

sua maioria (54%) adeptos sem instruções ou com ensino fundamental incompleto e 

apenas 4% com ensino superior incompleto, enquanto que, para os Protestantes de 
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Missão, essa proporção é de 38% e 14%, respectivamente. Essas características se 

mostram diferentes uma vez que o Protestantismo de origem Pentecostal se estabeleceu 

de forma mais intensa nos bairros mais periféricos das grandes cidades enquanto que o 

Protestantismo de Missão se estabeleceu mais nos centros das grandes cidades. Dessa 

maneira, é importante estabelecer que o grupo utilizado para a presente pesquisa abarca 

participantes dos dois grandes grupos aqui descriminados, com uma proporção maior para 

os Protestantes de Missão, por isso se fez necessário uma adequada separação também 

das suas principais características socioeconômicas.  

 

b. Sexualidade 

 

Além de questões que fizeram referência à situação sócio econômica dos 

participantes, dados referentes à sexualidade também foram acessados por meio de 

perguntas específicas que confrontaram os respondentes com questões sobre namoro, 

primeira relação sexual, uso de contraceptivos, DSTs e AIDS, gravidez, e aborto. Mais 

uma vez toda a amostra será utilizada e as semelhanças e as discrepâncias entre os grupos 

comentadas. Vale ressaltar ainda que, para os dados sobre sexualidade, a amostra de 

respondentes entre os jovens cai sensivelmente, já que só responderam a essas questões 

aqueles que sinalizaram não serem mais virgens. Além disso, as demais questões a cerca 

desse assunto, que não entraram na Tabela 2, foram comentadas utilizando gráficos como 

recurso para a melhor visualização, de forma que todos os aspectos relevantes da pesquisa 

sejam confrontados. 

 As questões referentes ao namoro (Já namorou e quantas pessoas namorou) não 

demonstraram diferenças significativas entre os grupos utilizados. De forma geral, a 

maioria (variando entre 83% e 95%) dos indivíduos respondeu já ter namorado, da mesma 
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forma, a maior parte deles namorou (variando de 73% a 78%) uma pessoa no último ano. 

Com relação à atividade sexual, no entanto, os dados não se mostraram de forma tão 

homogênea. A porcentagem daqueles que se declararam virgens cresce sensivelmente 

entre os evangélicos, tanto para todas as idades (31,5% em comparação a 13,3% da 

amostra de outras religiões) quanto para os jovens (44,8% em comparação a 20,9% da 

amostra de outras religiões). A aparição dessa diferença pode ser entendida pela grande 

importância à manutenção de uma vida celibatária até o casamento dada pelas igrejas 

evangélicas. Para que essa regra seja observada, as instituições religiosas designam 

tutores para os jovens (pastores de jovens, líderes de jovens, entre outros) que fazem 

reuniões específicas para tratar da importância de se manter virgem até o casamento, 

como é o caso do grupo Escolhi Esperar2. As igrejas podem ainda se utilizar de punições 

para a adequação a esse comportamento, como advertências verbais e escritas, suspensão 

do direito de ser votado para cargos de liderança e de participar da comunhão, ou ainda 

expulsão da denominação. Sendo assim, o casamento torna-se a principal forma de 

reparação do desvio e a punição passa a ser entendida, pelos punidos e pela comunidade, 

como algo necessário para mostrar aos mais jovens as mazelas desse acontecimento 

(Meneses & Cerqueira-Santos, 2013). Essa conduta da instituição aumenta, em certa 

maneira, como já referendado por vasta literatura, o atraso do início da vida sexual do 

jovem. De qualquer forma, o número de jovens Protestantes que mantêm uma vida sexual 

ativa é um dado importante que merece uma maior atenção. Dos 184 jovens que se 

declararam Protestantes, 101, totalizando 55,2%, já haviam iniciado a sua vida sexual, 

desses apenas 30 indivíduos, 29,7%, declararam ser casados, separados, ou morando 

junto. Podemos inferir, portanto, que 70% dos jovens Protestantes respondentes não são 

                                                           
2 Grupo interdenominacional que faz apologia ao celibato pré-marital e que atua, em 

diversos estados, mantendo páginas em redes sociais, reunindo-se em conferências, 

convidando celebridades para abraçarem a causa, dentre outras formas 
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mais virgens e não estão em um relacionamento que, para a religião, permite a iniciação 

sexual. Para mais da metade da amostra as investidas dos líderes religiosos para incutir 

uma vida celibatária pré-marital parece não ter tido o efeito esperado, já que esses 

conseguiram burlar tal regra e ainda se manter, pelo menos na auto declaração, como 

religiosos. É importante saber também se o desrespeito a essa regra fomentou em algum 

momento algum tipo crise, e a forma como essa crise é superada. Tal hipótese será 

investigada em análises apresentadas a seguir.  

Quando questionados sobre a relação que tinham com a pessoa que mantiveram a 

sua primeira relação sexual não foi constatada nenhuma diferença significativa entre as 

respostas dos grupos selecionados. Dessa maneira, a grande maioria dos respondentes 

afirmou ter iniciado a sua vida sexual com o namorado (a), tendo tido em todos os grupos 

uma porcentagem maior que 90% (ver Tabela 2). Mesmo que exista um explicito esforço 

por parte das igrejas pelo fomento ao celibato pré-marital, esses dados demonstram que 

alguns jovens religiosos conseguem resolver o dilema da diferença entre o agir (atividade 

sexual antes do casamento) com uma crença central (celibato até o casamento), com uma 

readequação à regra estabelecida. Nesse sentido, os jovens que, por exemplo, mantêm 

uma relação estável há algum tempo e/ou que entendem ser o casamento o passo seguinte 

a se dar, podem entender que, nesse caso, o sexo pode não ser pecado (ou um pecado 

menos grave), como bem perceberam Meneses e Cerqueira-Santos, 2013. 

Outros dados, mesmo que de forma pouco contundente, apresentaram certa 

diferença entre os grupos. Assim, a idade da primeira relação sexual entre os jovens 

evangélicos ficou mais concentrada na faixa etária abaixo de 18 anos de idade (71,3%), 

da mesma forma que os jovens de outras religiões (80%). Pode-se, no entanto, perceber 

que a porcentagem daqueles que iniciaram a sua vida sexual depois dos 18 anos é superior 

para aqueles que se autodeclararam Protestantes, o que corrobora com a ampla literatura, 
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nacional e internacional, que afirma ser a religião um fator protetivo para o atraso do 

início da vida sexual (Fernandes, 2011). A idade do (a) parceiro (a), no entanto, traz 

diferenças interessantes, percebe-se que os jovens evangélicos, em sua maioria, 

mantiverem sua primeira relação sexual com parceiros (as) mais velhos, inclusive com 

uma maior porcentagem para parceiros (as) com mais de 24 anos. Enquanto que os jovens 

de outras religiões mantiveram, em sua maioria, sua primeira relação com parceiros (as) 

de mesma idade. É importante salientar que o início da vida sexual quando acontece em 

idades mais elevadas pode trazer consigo uma menor potencialidade para 

comportamentos de risco sexual como pontuou Rios et al (2008).  

Além da questão envolvendo a idade, duas outras questões ainda trouxeram 

diferenças em suas respostas. Registrou-se uma diferença significativa entre aqueles que 

responderam já ter feito sexo com pessoas do mesmo sexo. Entre os Evangélicos, na 

amostra geral (2,9%) ou entre os jovens (4,2%), e entre os respondentes de outras religiões 

(9,4% para a amostra geral e 16,9% para os jovens). O que pode ser compreendido pela 

maciça propaganda contrária a relações homossexuais, considerando-as desvios graves 

de conduta e de moral, pelas igrejas. Fato esse que pode contribuir, em certo sentido, para 

a aparição de três cenários possíveis: 1. restrição pessoal da expressão da sexualidade 

homossexual (já que entende ser errada e por isso combate essa expressão), 2. Um falso 

relato da não existência de atividade sexual homossexual por adequação, mesmo que 

implícita, aos ditames da norma religiosa, 3. diminuição no relato gerado pelo 

afastamento dos homossexuais das igrejas que julgam essa tendência errada. Por fim, 

observou-se um aumento na proporção dos respondentes de outras religiões alegando ter 

se relacionado sexualmente com mais de uma pessoa no último ano. 
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Os participantes foram questionados ainda sobre o motivo do uso, ou do não uso, 

de proteção na última relação sexual, sobre o método contraceptivo que utilizavam, se já 

haviam engravidado alguma vez e, por fim, se já haviam abortado. Todas essas questões 

foram descritas por meio de gráficos para facilitar a compreensão e comparação dos 

dados, divididos entre evangélicos e de outras religiões. 

 No gráfico 2, que relaciona os motivos da não utilização da camisinha como um 

método de contracepção, podemos perceber pouca variação nas respostas entre os dois 

grupos utilizados. Não ter camisinha na hora da relação sexual, o fato de não gostar, e 

confiar no parceiro, foram as respostas que mais apareceram para responder a esse 

questionamento. É interessante salientar que o maior número de respostas para o não uso 

da camisinha está atrelado à confiança no parceiro, registro que foi feito também por 

pesquisa com jovens na USP (Caetano, 2004). Essa atitude reflete, em grande parte, um 

Quadro 05.  

Dados sobre sexualidade 

 Evangélicos Outras Jovens Evang Jovens Outros 

 N 389 265 184 117 

Já Namorou Não 10,1% (39) 5,3% (14) 16,8% (31) 9,4% (11) 

Sim 89,9% (349) 94,7% (251) 83,2% (153) 90,6% (106) 

Quantas 

Pessoas 

0 14,7% (41) 7,7% (16) 9,1% (12) 5,2% (5) 

1 73,5% (205) 73,2% (153) 78% (103) 73,2% (71) 

2 9,3% (26) 12% (25) 11,4% (15) 14,4% (14) 

Já Transou Não 31,5% (118) 13,3% (34) 44,8% (82) 20,9% (24) 

Sim 68,5% (257) 86,7% (221) 55,2% (101) 79,1% (91) 

Com quem 

foi? 

Namorado 92,4% (158) 91,1% (163) 95,6% (65) 95,8% (68) 

Vizinho 5,8% (10) 7,3% (13) 2,9% (2) 2,8% (2) 

Outro 1,8% (3) 1,7% (3) 1,5% (1) 1,4% (1) 

Quantos 

anos tinha 

<= 18 anos 56 % (139) 68,7% (148) 71,3% (70) 80% (72) 

19 a 24 anos 25,3% (88) 27,3% (59) 28,5% (28) 20% (18) 

> 24 anos 8,4% (10) 4,3% (9) ---------- ----------- 

Quantos 

anos ele (a) 

tinha 

<= 18 anos 21,9% (60) 39,2% (83) 27,1% (26) 50,5% (44) 

19 a 24 anos 54,5% (11) 42,5% (90) 53,3% (51) 40,1% (35) 

> 24 anos 26,4% (65) 18,3% (37) 19,7% (19) 9% (8) 

Transou 

com pessoas 

Mesmo sexo 2,9% (7) 9,4% (20) 4,2% (4) 16,9% (15) 

Oposto 93,8% (227) 83,1% (177) 93,8% (90) 74,2% (66) 

Ambos 3,3% (8) 7,5% (16) 2,1% (2) 9% (8) 

Quantos no 

ano? 

0 13,9% (28) 4,9% (9) 15,1% (13) 6,2% (5) 

1 70,6% (142) 58,8% (107) 67,4% (58) 53,1% (43) 

2 6% (12) 14,3% (26) 5,8% (5) 13,6% (11) 

3 2% (4) 8,2% (15) 2,3% (2) 11,1% (9) 
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entendimento de que o contágio por Doenças Sexualmente Transmissíveis, 

principalmente a AIDS, não permeia o meio que essas pessoas frequentam. O que pode 

vir a ser um problema já que não se pode falar em um grupo de risco específico e sim em 

comportamentos sexuais de risco (Caetano, 2004), que associados a outros 

comportamentos como o uso de drogas e de bebidas alcoólicas, por exemplo, pode 

aumentar ainda mais o risco de contaminação. É salutar ainda registrar que os dados aqui 

descritos são referentes à amostra total de entrevistados, o que faz aumentar o número de 

adultos em relacionamentos estáveis e de longa data que, por isso, justificam a falta do 

uso do preservativo pela confiança no(a) parceiro(a). As crenças e valores morais sobre 

o casamento que dão sustentação para o estabelecimento da confiança como parâmetro 

para a não utilização da camisinha como forma de prevenção de doenças pode ser um 

obstáculo para a investigação da prevenção em casais heterossexuais com 

relacionamentos estáveis (Maia et al, 2008). É importante buscar formas de 

conscientização da importância do uso de contracepção para esse grupo específico uma 

vez que o número de infecções de AIDS em pessoas com mais de 30 anos tem aumentado 

ao longo dos anos. Além da confiança no parceiro, o fato de não gostar de usar camisinha, 

(muitos alegam compressão do pênis, diminuição da sensibilidade, e lubrificação), foi o 

segundo fator mais relatado. 
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Gráfico 02 

Motivos que levaram a NÃO utilização da camisinha

 

 

 

Como forma de contraponto, os participantes também foram questionados sobre 

os motivos que os levaram à utilização da camisinha, as respostas ficaram dispostas como 

consta no Gráfico 3. Para tal proposição pode-se perceber que as respostas não seguiram 

um padrão homogêneo como a questão anterior. Uma diferença significativa foi 

encontrada entre os dois grupos, a utilização para evitar doenças, AIDS, e por que é 

importante, foram menos frequentes entre os Evangélicos/Protestantes do que entre 

aqueles de Outras Religiões. A utilização de camisinha para evitar a gravidez foi a 

resposta mais registrada, seguida pelo evitamento de DSTs e por que é importante. O 

motivo que pode ter levado os Evangélicos/Protestantes a menores registros desses pontos 

pode ser explicado ainda pela confiança no(a) parceiro(a) e no consequente entendimento 

do distanciamento do contágio para o meio em que vivem. Assim, a camisinha se torna 

um método apenas contraceptivo, com a sua importância na prevenção de doenças 

relativamente reduzida. Constatação importante que deve levantar aprofundados estudos 

para garantir formas de que a propaganda em torno do uso de preservativos possa também 

influenciar essa camada.  
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Gráfico 03. 

Motivos que levaram à utilização da camisinha 

 

  

Ainda sobre contracepção, os métodos mais utilizados estão descritos no Gráfico 

3. É crucial observar que o método contraceptivo mais relatado foi a Pílula 

Anticoncepcional, um método cuja utilização recai totalmente sobre a mulher, afastando 

a responsabilidade da contracepção do homem. Essa responsabilização feminina pela 

contracepção decorre da hierarquização de poderes nas relações afetivos-sexuais. 
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Gráfico 04 

Qual Método Contraceptivo utiliza? 

 

  

Para os questionamentos referente à sexualidade dos entrevistados, as respostas 

demonstraram certa variação em alguns casos, mas nos demais não houve variação 

significativa. Nesse ínterim, e considerando as discussões acima realizadas, podemos 

perceber similaridades nas respostas referentes ao uso do método anticoncepcional, ao 

motivo que levou a não utilização da camisinha, e com quem aconteceu a primeira relação 

sexual. Demonstrou-se uma discrepância nas respostas referentes ao motivo do uso da 

camisinha, se já havia iniciado a vida sexual e com quantos anos isso aconteceu, quantos 

anos o (a) parceiro (a) tinha, se já havia transado com pessoas do mesmo sexo, e por fim, 

com quantas pessoas havia transado no último ano. Os resultados trazem um perfil de 

comportamentos sexuais para a amostra utilizada que se mantem fiel ao proposto pela 

grande literatura. Ou seja, a religião mostrou-se um fator protetivo para o atraso do início 

da vida sexual, como também para o início da vida sexual. Não se pode, no entanto, 

entender que os ditames de comportamento sexual para os jovens adeptos da religião 

Protestante se mostrem compactos e atuantes de maneira generalizada. Já que, por 
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exemplo, por mais que em menor quantidade do que aqueles que se declararam de outras 

religiões, pouco mais da metade dos jovens protestantes solteiros admitiram já ter iniciado 

a sua vida sexual. Pode-se inferir que, mesmo recebendo a influência dos líderes 

religiosos e da instituição religiosa sobre uma provável forma correta de agir sobre a sua 

sexualidade, o jovem não repercute em sua vida sem antes considerar outras tantas fontes 

de informações e influências. Fazendo isso, consegue “resolver”, ou mesmo nem iniciar, 

o provável conflito entre a sua ação e a sua crença central, de forma geral pela adequação 

da crença a esse novo comportamento. Ou seja, o início da vida sexual traz ao jovem o 

entendimento de que esse comportamento não seria de todo errado, transforma-se a crença 

em detrimento da extinção do comportamento. Como bem mencionou Hardly e Rafalli, 

(2008), a religião e a sexualidade encontram-se em uma relação de influência mútua. 

 

2 - Análises bivariadas, correlação e regressão  

 

A partir desse ponto, as análises serão feitas utilizando-se os dados referentes ao 

grupo que faz maior referência ao objetivo da presente pesquisa. Para tal finalidade o 

banco de dados, que até então foi utilizado por completo, ficou restrito aos jovens com 

idade entre 14 a 24 anos que se autodeclararam evangélicos ou protestantes e, por fim, 

que assinalaram estarem solteiros. As comparações, dentro desse grupo, serão feitas entre 

os jovens que declararam já ter iniciado a vida sexual (não-virgens) e aqueles que 

declararam ainda não terem iniciado (virgens). Vale ainda ressaltar que esses dados foram 

acessados com a pergunta: “Já transou?”, ou seja, outros atos sexuais, como sexo oral ou 

masturbação, não foram considerados para designar o início da vida sexual. De início, os 

dados foram relacionados, por meio de um Teste T, relacionando o status de início da 

vida sexual (virgens e não virgens) com os dados Sociodemográficos, logo em seguida 



58 
 

esse mesmo status foi utilizado juntamente com as escalas utilizadas no estudo, por fim, 

essas escalas foram utilizadas para testes de correlação e regressão. 

O Quadro 06 descrito logo abaixo, apresenta os valores encontrados para as 

análises bivariadas (Teste T) entre os dados sociodemográficos, sexo, renda e 

escolaridade, para os participantes virgens e os não virgens. A variável escolaridade não 

mostrou resultados distintos entre as amostras de virgens e de não virgens, assim, as 

médias não revelaram maiores relações. Mesmo que esse resultado possa destoar, em 

algum sentido, da ampla literatura, que afirma ser o nível de escolaridade um dos tantos 

fatores protetivos para o atraso do início da vida sexual, podemos entender o seu 

surgimento pela amplitude das escolhas das respostas para Ensino Superior, completo ou 

incompleto (pouco mais de 90% dos casos). Sendo assim, comparações entre os diversos 

níveis de escolaridade não puderam ser feitos.  

Outro dado que, apesar de não apresentar valores estatisticamente significativos, 

mas que traz uma tendência foi a variável idade. A média de idade dos jovens virgens é 

menor do que a do grupo de jovens não virgens. O que exemplifica, aquilo que já foi 

demonstrado anteriormente, que quanto maior a idade, independente de estar casado ou 

não, mais se torna aceitável a ideia de manter relações sexuais antes do casamento, ainda 

mais quando se esta relação estável.  

A renda, diferente das outras duas variáveis utilizadas, mostrou-se com 

significativa relação, para esse estudo, com a iniciação sexual. Dessa maneira, os jovens 

virgens relataram uma renda familiar média mais alta do que aqueles que já haviam, no 

momento da resolução do questionário, iniciado a sua vida sexual. Esses dados reafirmam 

o que a literatura traz, que a sexualidade é influenciada por um conjunto de fatores, sendo 

vivenciada de distintas formas. Da mesma forma que a religiosidade pode ser entendida 
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como um fator protetivo, outras fontes de influências como o gênero, a renda, a 

escolaridade também podem ser assim entendidos (Leite et al., 2008). 

Para os dados referentes à sexualidade, o Teste T não pôde ser realizado uma vez 

que, para a amostra que foi divida, jovens Protestantes solteiros, somente uma parte dela 

(não virgens) responderam a essas questões. 

 

O Quadro 07 traz os dados referentes ao Teste T entre as escalas e o status de 

início da vida sexual dos jovens Protestantes solteiros. Antes de maiores inferências sobre 

os resultados da análise do Teste realizado, faz-se necessário uma prévia explicação sobre 

as escalas utilizadas. Foram utilizadas para o presente estudo 3 escalas com resposta 

gradadas entre “Nunca” e “sempre”, a saber, Religiosidade (Koller, Cerqueira-Santos, 

Morais & Ribeiro, 2005; Dell’Aglio, Koller, Cerqueira-Santos & Colaço, 2009), Bem-estar 

sexual (criado para este estudo), e Instauração de Crise (criado para este estudo). A 

primeira escala buscou, por meio de 9 questões delimitar os participantes com alto nível 

de religiosidade (participantes com altos escores para essa escala) e aqueles que 

demonstraram baixo nível de religiosidade (participantes que obtiveram baixos escores 

para essa escala). Essa escala pretendeu compreender a aproximação que os jovens 

indicaram ter com a sua religião e aos seus ditames ao responder questões do seu 

cotidiano. Assim, espera-se que indivíduos com altos níveis de religiosidade sejam mais 

propensos a seguir o que determina a sua religião, sendo, no caso específico desse estudo, 

mais influenciados a permanecer celibatários antes do casamento.  

Quadro 06. 

Testes T entre Dados Sociodemográficos e status de início da vida sexual 
 

 Já transou? N Média Desvio Sig. t df 

Idade Não 79 20,58 2,2 0,175 -2,847 143,9 

Sim 67 21,57 1,9 

Renda Não 55 R$ 5.475,8 R$ 5.792,7 0,019* 1,086 102 

Sim 49 R$ 4.465,3 R$ 3.145,5 

Escolarida

de 

Não 79 5,94 0,7 0,694 -0,161 141,3 

Sim 67 5,96 0,6 
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Percebe-se, através do Quadro 07, que a religiosidade, mesmo não se mostrando 

significativa, mostrou uma interessante relação com o atraso do início da vida sexual. O 

que, ainda assim, não impossibilitou a consecução do ato para uma parcela significativa 

dos jovens. Assim, mesmo que a religião possa se mostrar um fator importante para esses 

jovens não é uma influência única e total em suas vidas, de forma que se podem tomar 

outras atitudes que divirjam, em algum sentido, dos padrões ditados pela religião que 

seguem. Para a nossa amostra podemos perceber que os jovens virgens demonstram 

maiores níveis de religiosidade, enquanto que os jovens não virgens demonstraram 

menores níveis de religiosidade. O tipo de análise aqui realizada não permite chegar a 

uma conclusão de causalidade. Ou seja, nível de religiosidade e sexualidade interagem, 

porém a direção pode ser mútua. Fato esse que corrobora com a tese de Hardy e Raffaelli, 

2003, quando afirma que a religião afeta a sexualidade dos jovens, mas que também é 

afetada por esta, desta forma, o início da vida sexual pode, de alguma maneira, refrear a 

aparição de altos níveis de religiosidade (como demarcados pela escala utilizada) já que 

a obediência irrestrita dos dogmas religiosos é claramente impossibilitada. Da mesma 

forma, a religiosidade pode atrasar o início da vida sexual. 

Outra escala que foi utilizada no estudo diz respeito a como os jovens se 

relacionam com a sua própria sexualidade, de que forma entendem-na, chamada aqui de 

bem-estar sexual. Pertencer a uma religião que restringe a atividade sexual antes do 

casamento, que entende a sexualidade como um tabu e, por isso, não a trata de forma mais 

aberta com os seus jovens adeptos (Meneses & Cerqueira-Santos, 2008), pode gerar uma 

relação conturbada com a sua própria sexualidade. Ou seja, manter uma vida sexual ativa 

enquanto recebe da liderança da igreja os ditames de uma moral sexual restrita ao 

casamento pode gerar uma relação com a sexualidade de menos bem-estar, com 

sentimentos de culpa, medo da descoberta da igreja, dentre outros. O bem-estar com a sua 
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própria sexualidade não se revelou estatisticamente significativo para as médias de 

amostras entre os jovens virgens e os não-virgens, mas ainda assim traz importantes 

informações. É salutar perceber que os jovens virgens parecem demonstrar um nível mais 

baixo de bem estar com a sua própria sexualidade e que, como os não virgens 

demonstraram melhores níveis de bem estar, a atividade sexual parece ser o ponto de 

estabelecimento de uma boa relação com sua sexualidade. 

Por fim, a escala de instauração da crise buscou delimitar os jovens que 

conseguem manter a vida sexual ativa e o convívio religioso pela resolução (ou não 

aparecimento) de crise por conta dessa divergência. Para essa escala alto escore significa 

resolução (ou não aparecimento) de crise, enquanto que baixos escores significam crise. 

Essa tabela nos traz importantes dados quando afirma que os jovens religiosos apresentam 

média menor sobre o desenvolvimento de crise entre sexualidade e religião. Tal dado leva 

a hipótese de que a iniciação sexual parece agir como um ponto crucial para o 

entendimento da sexualidade como algo natural de acontecer, tendo a sua conotação como 

algo errado reduzida, assim o que era visto como pecado passa a ser entendido como algo 

normal, além da possibilidade de se manter encoberto da liderança da igreja e por isso 

sem maiores punições. Os jovens virgens não demonstraram crise por não terem sido 

acessados pelo comportamento contrário à regra. 

 

As análises de Correlação apresentadas na Quadro 08 revelam alguns dados 

significativos e diferenças para as relações entre as variáveis investigadas. São destacados 

Quadro 07. 

 Testes T entre as escalas e status de início da vida sexual 
 Já transou? N Média Desvio Sig. t Df 

Religiosidade Não 73 0,16 0,87 0,170 2,50 82,61 

Sim 46 -0,30 1,06 

Sexualidade Não 57 -0,39 0,98 0,182 -5,04 101,0 

Sim 46 0,48 0,79 

Resolução Não 46 0,45 0,69 0,011 4,96 88 

Sim 44 -0,47 1,05 
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os principais achados das análises de Correlação de Pearson. As primeiras considerações 

feitas se valeram dos dados apresentados pelo grupo dos virgens. Assim, podemos 

perceber que houve correlação significativa entre escolaridade e idade (positiva), 

religiosidade e escolaridade (positiva), resolução e religiosidade (positiva); e, resolução 

e sexualidade (positiva). Ou seja, para o grupo de virgens os dados não apresentam 

indicadores de crise entre a vida sexual e os aspectos religiosos. 

Já para o grupo de não virgens, houve correlação significativa apenas para 

escolaridade e idade; e resolução e idade. Indicando possibilidade de maior crise entre os 

jovens mais velhos. As variáveis referentes à religiosidade, sexualidade e resolução não 

se correlacionaram significativamente apesar de resolução e religiosidade terem 

tendência negativa. 
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 Quadro 08. 

Correlação de Pearson entre Dados Sociodemográficos (idade, renda e escolaridade) e escalas (religiosidade e sexualidade) para virgens e não virgens 
       Virgens 

Não 

Virgens 

Idade Renda Escolaridade Religiosidade Sexualidade Resolução 

Idade  0,83 0,718** 0,60 0,94 ,004 

Renda -0,152  0,34 -0,094 0,008 -0,176 

Escolaridade 0,498** 0,086  0,286* 0,031 0,054 

Religiosidade -0,258 0,248 0,070  0,183 0,388** 

Sexualidade 0,108 0,156 0,211 0,042  0,455** 

Resolução -0,357* 0,117 -0,246 -0,147 0,260  

*Correlação é significativa em p<0,05 (2- tailed) 

**Correlação é significativa em p<0,01 (2- tailed) 
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O quadro 09 apresenta uma regressão linear, que examina os preditores para a instauração ou 

não da crise no jovem evangélico solteiro que já iniciou a sua vida sexual. O primeiro modelo 

investigou as variáveis: sexo, idade, e quantos anos tinha na primeira relação sexual. O segundo 

modelo manteve as variáveis acima citadas acrescentando as escalas de religiosidade e de 

sexualidade. O objetivo foi investigar a mútua influência entre as variáveis e desta forma, encontrar 

indicações de quais, entre elas, de fato tem maior correlação com a instauração ou não da crise dos 

jovens selecionados nessa parte da análise (Ver Tabela 6). 

 

Quadro 09. 

Regressão Linear Múltipla de preditores para a influência da Resolução de crise dos jovens não virgens. 

 Modelo 1 Modelo 2 

Variável B SE B Beta B SE B Beta 

Sexo ,319 ,358 ,142 ,064 ,354 ,028 

Idade ,205 ,089 ,385 ,264 ,088 ,497 

Quantos anos -,062 ,075 -,143 -,056 ,071 -,129 

Religiosidade    ,263 ,155 ,261 

Sexualidade    -,400 ,205 -,298 

R2 ,145 ,279 

F 2,036 2,636 

R 2 ajustado ,074 ,173 

Nota: *p<,001 e **p<,05 

 

No modelo 1, somente a idade apresentou níveis próximos ao índice predisposto para a 

significância estatística, explicando, assim, todo o modelo, que somente 14,5% (R2 = 0,145) do 
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aparecimento ou não da crise pode ser explicado pelas variáveis descritas. Para o segundo modelo, 

contendo as mesmas variáveis do modelo 1 além do acréscimo das escalas de religiosidade e 

sexualidade, a variável idade se manteve com um nível de significância próximo ao índice proposto 

para as análises. Da mesma forma se mostraram as escalas de religiosidade (relação positiva) e de 

sexualidade (relação negativa). O modelo 2 apresentou grau de variância mais alta e consegue 

explicar 27,9% (R2 = 0,279) do aparecimento ou não da crise. 
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CAPÍTULO V 

Considerações Finais 

 

Este estudo teve como foco, a relação entre a religião e a sexualidade, as impressões que os 

jovens possuem com relação a sua religiosidade, a sua sexualidade, a utilização e acesso a meios 

contraceptivos, gravidez, aborto, e a resolução de possíveis crises geradas pelo início da atividade 

sexual antes do casamento. 

De início, estabeleceu-se definições acerca das variáveis religião e sexualidade, referências 

primárias no estudo. A religião foi colocada como um importante fator de influência para o 

comportamento dos adeptos, mesmo em um mundo de grande secularização. Que também define 

uma busca privatizada pela fé, onde os produtos da fé são escolhidos pela adequação às 

necessidades daqueles que estão consumindo. Ou seja, as adequações dos produtos da fé 

relativizam as fronteiras entre as denominações mesmo que isso não impossibilite a afirmação do 

pertencimento religioso. Também foi feita uma importante distinção entre os constructos 

religiosidade, como o aspecto mais próprio da demonstração da fé, influenciado não somente pela 

instituição mas também pelas vivências pessoais, e a religião, expressão institucionalizada e 

hierarquizada da fé representada pelo aparato dogmático e institucional das instituições religiosas.  

O indivíduo religioso foi considerado, então, como um sujeito religioso, um sujeito que 

recebe a influência dos líderes religiosos e da instituição que frequenta, mas que não faz isso sem 

que antes repercuta também outras tantas fontes de influência em seu comportamento. Ou seja, o 

sujeito religioso se vale dos vários fatores de influência que o cerca para que possa, pela adequação 

a esses fatores, imprimir a sua própria forma de encarar a sua sexualidade. Quando relacionadas, a 

religiosidade e a sexualidade, essa constatação não se faz diferente. O sujeito que inicia a sua vida 

sexual antes do casamento o faz em contraposição a um ideário religioso que entende ser o 

casamento o momento propício para a atividade sexual. A manutenção de um comportamento que 
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vai de encontro a uma crença central pode gerar aflição psíquica, algum tipo de crise, que pode ser 

resolvida pelo distanciamento do comportamento desviante ou pela readequação da crença central. 

Os dados encontrados na pesquisa mostram alguns pontos interessantes que foram melhor 

discutidos na seção relativa. A religiosidade mostrou-se um fator protetivo para o início da vida 

sexual, ou seja, em comparação com jovens de outras religiões os jovens protestantes que iniciaram 

a sua vida sexual antes do casamento se mostraram em menor número. Além disso, a idade de início 

da vida sexual foi maior entre aqueles que se autodeclararam protestante do que aqueles que se 

autodeclaram de outras religiões. Fato importante que corrobora com o que foi exposto em larga 

literatura, como demonstrado no capítulo 2 dessa dissertação. Outro fato relacionado que merece 

também amplo destaque é que, mesmo a religião tendo se mostrado um fator protetivo para o atraso 

do início da vida sexual, a grande maioria dos jovens solteiros declararam já haver iniciado a sua vida 

sexual.  

O estudo encontrou também que o início da vida sexual foi um fator de estabilidade para a 

relação que os jovens demonstraram com a sua própria sexualidade. Assim jovens ainda virgens não 

demonstraram uma relação mais forte com a sua própria sexualidade, enquanto que aqueles que já 

haviam iniciado a sua vida sexual demonstraram um lidar mais natural com a sua própria sexualidade. 

A religião parece estabelecer com os jovens uma relação menos aberta e esclarecedora no que tange 

a sexualidade, o que pode obscurecer esse tema, mas à medida que outras informações sejam 

acessadas, esse assunto vai ficando mais tranquilo. A relação estável estabelecida com o (a) parceiro 

(a)  e a idade deste (a) também influenciam positivamente a forma como os jovens passam a ver a sua 

própria sexualidade. 

Também foi possível perceber que a existência de crise por conta do início da vida sexual não 

foi encontrada como um fator estatisticamente significativo nas análises estabelecidas. A relação 

sexual pré-marital não ativou crise nos participantes, pelo contrário, estabeleceu relação de mais 

tranquilidade com a sua sexualidade e uma readequação dos ditames religiosos com relação ao sexo. 
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De acordo com os dados encontrados, não é possível negligenciar a importância da 

religiosidade como um fator de influência para a construção da sexualidade do jovem religioso. Mas 

não se pode também entender a religiosidade como um fator único e total para o cotidiano do adepto 

da religiosidade. A sexualidade foi revista sob as tantas influências sob o ponto de vista da 

readequação da norma em detrimento da continuação do comportamento sexual sem a apresentação 

de maiores crises por conta disso. 

 Este estudo precisa considerar algumas limitações, por parte do autor, a respeito do número 

de participantes. Ademais da grande amostra obtida no bando de dados total, a amostra para o objetivo 

pretendido ficou um pouco reduzido, o que pode dificultar maiores generalizações. Além disso a 

amostra foi composta por evangélicos de diversas denominações, fato esse que também pode 

complicar a discussão, assim como o assunto pode ter gerado uma aprovação social, um viés nos 

respondentes. 

Em contrapartida à possível limitação acima descrita, diferentemente de outros trabalhos de 

cunho quantitativo, aqui foi possível considerar a grande vantagem de lidar com um número maior 

de participantes, já que foram realizados cruzamentos das informações sobre futuro com outros dados 

dos jovens e adolescentes. 
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Anexo 1 

(INSTRUMENTO) 

1. Sexo: a. (  ) Masculino   b. (  ) Feminino  

2. Idade: ______ anos  

3. Estado civil:  

a. (  ) Solteiro    

b. (  ) Casado   

c. (  ) Mora junto    

d. (  ) Separado/divorciado    

e. (  ) Viúvo    

f. (  ) Outros: _________________ 

4. Qual o total da renda mensal familiar do seu domicílio? Em média (total/pessoa) R$__________

5. Nível de escolaridade?_________  

a. (  ) Analfabeto   

b. (  ) Ensino Fundamental Incompleto   

c. (  ) Ensino Fundamental Completo    

d. (  ) Ensino Médio Incompleto    

e. (  ) Ensino Médio Completo    

f. (  ) Ensino Superior Incompleto 

g (  ) Ensino Superior Completo 

h  (  ) Pós-Graduação 

6. Com relação à sua religião/doutrina/crença, você se considera: (Marque mais de uma se for o caso) 
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a.  (  ) Não acredito em Deus (ateu) 

b.  (  ) Sem religião (mas acredito em Deus) 

c.  (  ) Católico 

d.  (  ) Protestante  

e.  (  ) Evangélica 

f.  (  ) Espírita 

g.  (  ) Umbandista 

h.  (  ) Candomblé 

i.   (  ) Outro _____________ 

7. Você já namorou alguma vez?  

a. (  ) Não  

b.(  ) Sim             c.No último ano, aproximadamente com quantas pessoas você namorou? ____ 

8. Você já transou (teve relações sexuais) alguma vez?  

a. (  ) Não (Pular para a questão 23) 

b. (  ) Sim     

        c.Quantos anos você tinha “na primeira vez”? _________ anos 

        d.Quantos anos o(a) parceiro(a) tinha ? ________ anos  (  ) Não sei    

        e.Com quem foi a primeira vez? (  ) esposo(a) (  )Namorado(a)   (  )Vizinho(a)   (  )Parente  (  ) 

Outro_____________ 

9. No último ano, aproximadamente com quantas pessoas você transou? ______ 

10. Você já transou com pessoas: 

a. (  ) Mesmo sexo que o seu        

b. (  ) Do sexo oposto ao seu       

c. (  ) Ambos sexos  

11. No último ano, nas suas transas, você teve: (Marque mais de uma resposta se for o caso) 

a. (  ) Parceiro(a) fixo(a) [namorado(a), companheiro(a), esposa/marido] 

         Quantos ___namorado(a)       ___companheiro(a)       ___esposa/marido   

b. (  ) Parceiro(a) não-fixo(a) Quantos(as): ____ 

12. No último ano, com que frequência você usou camisinha?    

a. (  ) Nunca    
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b. (  ) Poucas vezes                                                       

c. (  ) Muitas vezes, mas não em todas 

d. (  ) Sempre  

13. No último ano, nas vezes em que você NÃO USOU camisinha, por que motivo você não usou? (Marque 

mais de uma resposta se for o caso) 

a.(  ) Não tinha camisinha  

b.(  ) Não tinha dinheiro para comprar 

c.(  ) Minha religião não permite  

d.(  ) Não gosto 

e.(  ) Camisinha machuca/incomoda 

f.(  ) Não acho que seja importante 

g.(  ) Não lembrei de colocar  

h.(  ) Estava sob efeito de álcool 

i.(  ) Estava sob efeito de drogas 

j.(  ) Meu parceiro(a) não aceita 

k.(  ) Porque confio no meu parceiro(a) 

l.(  ) Porque usa anticoncepcional (pílula) 

m.(  ) Outro motivo: ______________________ 

14. No último ano, nas vezes em que você USOU camisinha, por que motivo você usou? (Marque mais de 

1 se for o caso) 

a.(  ) Para evitar doenças  

b.(  ) Para evitar AIDS 

c.(  ) Para evitar gravidez 

d.(  ) Porque o (a) parceiro (a) exigiu 

e.(  ) Porque é importante usar 

f.(  ) Porque dizem que é bom usar  

g.(  ) Porque é mais limpo (higiene)  

h.(  ) Não sei 

i.(  ) Outros: __________________ 

15. Atualmente, você possui algum parceiro fixo [namorado(a), companheiro(a), esposa/marido] 
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a. (  ) Não   

b. (  ) Sim 

16. Na última vez que você transou, você ou seu parceiro(a) usou camisinha? 

Com parceiro fixo (namorado(a), companheiro(a), esposa/marido)  Com parceiros não-fixos 

a. (  ) Não        a. (  ) Não 

b. (  ) Sim        b. (  ) Sim 

c. (  ) Não lembra        c. (  ) Não lembra 

17. Neste momento, se você quisesse pegar preservativo de graça, você conseguiria? 

a. (  ) Não 

b. (  ) Sim Onde? ________________________________________________ 

18. Você já teve alguma Doença Sexualmente Transmissível/DST (doença que se pega através de sexo e 

pode gerar corrimento, coceira, ardência ou feridas nos órgãos sexuais)? 

a. (  ) Não         

b. (  ) Sim              Qual?_____   

c. (  ) Não sabe              

19. Você usa algum método para evitar gravidez (anticoncepcional)? 

a. (  ) Não    

b. (  ) Sim    Qual? 

a. (  ) Preservativo 

b. (  ) Coito interrompido (interromper a transa antes do orgasmo masculino) 

          c. (  ) Pílula anticoncepcional 

          d. (  ) Injeção 

          e. (  ) Tabela / ritmo / calendário 

          f. (  ) DIU 

          g. (  ) Outro: _________________________________________________ 

20. Você já engravidou alguém/esteve grávida? 

a. (  ) Não (pule para a questão 23)    

b. (  ) Sim        c. Quantas vezes? _____ 

21. Alguma das situações abaixo ocorreu com você em consequência da primeira gravidez? (+ de 1 

resposta) 
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a. (  ) Interrompeu os estudos 

b. (  ) Casou ou foi morar junto com o pai/mãe da criança 

c. (  ) Precisou começar a trabalhar 

d. (  ) Precisou parar de trabalhar 

e. (  ) Família não aceitou a gravidez 

f.  (  ) Família ou parceiro(a) sugeriu fazer aborto 

g. (  ) Parou de fumar 

h. (  ) Parou de usar drogas 

i.  (  ) Não precisou mais ter que cuidar dos irmãos menores 

j. (  ) Passou a ser mais respeitada(o) dentro de casa 

k. (  ) saiu da igreja que frequentava 

22. Você/sua parceira já teve algum aborto? 

a. (  ) Não sabe 

b. (  ) Não 

c. (  ) Sim     

23. Por favor, marque com X no número que mais corresponde a sua opinião sobre as seguintes 

afirmativas:  

 Nunca 

 Quase nunca 

 Às vezes 

 Quase sempre 

 Sempre 

a A religião/espiritualidade tem sido importante para a minha vida      

b Costumo frequentar encontros, cultos ou rituais religiosos      

c Costumo fazer orações no dia-a-dia      

d Costumo ler livros sagrados no dia-a-dia (Bíblia, Alcorão, etc.)      

e Costumo agradecer a Deus pelo que acontece comigo      

f Peço ajuda a Deus para resolver meus problemas      
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g Costumo fazer orações quando estou em momentos difíceis      

h Busco ajuda da minha instituição religiosa (igreja, templo, etc.) 

quando estou em dificuldades      

i  Sigo recomendações religiosas na minha vida diária      

 

24 Marque com um X no número que correspondente à sua opinião sobre as seguintes afirmações:  

 Nunca 

 Quase nunca 

 Às vezes 

 Quase sempre 

 Sempre 

a  Eu me sinto pertencente à minha igreja      

b As pessoas na minha igreja são honestas e posso confiar nelas      

c Eu me sinto seguro na minha igreja      

d Posso confiar nos ensinamentos da minhas igreja      

e Os líderes da minha igreja passam os melhores conselhos      

f  Sigo todos os ensinamentos da minha igreja      

 

25. Marque com um X no número que corresponde à sua opinião sobre as seguintes afirmações:  

 Nunca 

 Quase nunca 

 Às vezes 

 Quase sempre 

Sempre 

a Orei pelo bem-estar de outros      

b Procurei o amor e a proteção de Deus      

c Revoltei-me contra Deus e seus desígnios      

d Procurei uma ligação maior com Deus      
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e Questionei o amor de Deus por mim      

f Não fiz muito, apenas esperei que Deus resolvesse meus problemas 

por mim
     

g Procurei uma casa religiosa ou de oração        

h Imaginei se o mal tinha algo a ver com essa situação     

i Supliquei a Deus para fazer tudo dar certo     

j Busquei proteção e orientação de entidades espirituais     

k Procurei em Deus força, apoio e orientação      

l Tentei me juntar com outros que tivessem a mesma fé     

 

26. Marque com um X no número que corresponde à sua opinião sobre as seguintes afirmações:  

 Nunca 

 Quase nunca 

 Às vezes 

 Quase sempre 

Sempre 

a Tive educação sexual na escola      

b Falo sobre sexo com minha família      

c Acredito que sexo é resultado da cumplicidade do casal      

d Sexo deve ser feito somente antes do casamento      

e Me sinto à vontade para fazer sexo      

f Tenho dúvidas sobre sexo      

g Minhas dúvidas sobre sexo são esclarecidas        

h Tenho medo de fazer sexo     

i Me sinto seguro(a) para fazer sexo     

j Sexo é algo natural     
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27. Marque com um X no número que corresponde à sua opinião sobre as seguintes afirmações:  

 Nunca 

 Quase nunca 

 Às vezes 

 Quase sempre 

Sempre 

a Consigo conciliar meu comportamento sexual com minha religião      

b Normas religiosas são mais importantes do que práticas socialmente 

aceitas
     

c Penso nas possíveis consequências negativas de uma relação sexual      

d Falo abertamente sobre minha vida sexual      

e Me sinto mal quando falam sobre sexo na igreja      

f O sexo não interfere na minha vida religiosa      

g Minha vida sexual influenciou negativamente meu convívio social na 

igreja  
     

h Me sinto arrependido após o sexo     

i Uma vida sexual ativa não interfere na minha religiosidade     

j Me sinto desconfortável quando penso sobre a minha vida sexual     
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Anexo 2 

(TCLE) 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 Convidamos o (a) Sr.(a) para participar da pesquisa “Sexo e Religião: um estudo entre jovens 

evangélicos sobre o sexo antes do casamento”, sob a responsabilidade do pesquisador André Filipe Silva 

Meneses supervisionado pelo professor Doutor Elder Cerqueira Santos.  

Sua participação é voluntária e se dará por meio da aceitação desse Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido, uma vez que se enquadra nos parâmetros de cooperação. Todos os dados obtidos 

para a pesquisa são de extrema confidencialidade e não constarão de qualquer identificação com o 

voluntário, não contendo risco para a participação. O uso desses dados se fará de ordem estritamente 

acadêmica. 

Se depois de consentir em sua participação o Sr. (a) desistir de continuar participando, tem o 

direito e a liberdade de retirar seu consentimento em qualquer fase da pesquisa, seja antes ou depois da 

coleta de dados, independente do motivo e sem nenhum prejuízo a sua pessoa. O (a) Sr. (a) não terá 

nenhuma despesa e também não receberá nenhuma remuneração. Os resultados da pesquisa serão 

analisados e publicados, mas sua identidade não será divulgada, uma vez que não veiculará no formulário 

da pesquisa. Para qualquer outra informação, o Sr. (a) poderá entrar em contato com o pesquisador no 

endereço eletrônico andre.inf.psi@gmail.com  ou pelo telefone (79) 9880-7067. 

Aceita participar da pesquisa? 

a. (   ) Sim 

b. (   ) Não 
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