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1 

 

INTERCONEXÕES ENTRE AMOR, SATISFAÇÃO E QUALIDADE 

NAS RELAÇÕES ROMÂNTICAS 

 

Priscilla de Oliveira Martins da Silva  

Alexsandro Luiz de Andrade  

Universidade Federal do Espírito Santo  

  

Vicente Cassepp-Borges  

Universidade Federal Fluminense  

 

Os relacionamentos amorosos e conjugais tem sido um tema de 

crescente interesse no cotidiano das pessoas e no meio acadêmico. Isso tem 

ocorrido, provavelmente, devido às mudanças nos valores e 

comportamentos relacionados ao casamento, tais como aumento da idade 

média dos noivos (IBGE, 2010), diminuição da importância da família 

biológica na escolha do cônjuge e maior envolvimento do indivíduo na 

escolha do parceiro (Bawin-Legros, 2001; Araújo, 2002), bem como às 

modificações nas estruturas familiares (Gomes & Paiva, 2003; Wagner, 

Predebon, Mosmann, & Verza, 2005).  

Embora as pesquisas nos Estados Unidos e na Europa já estejam 

num estágio mais avançado, observa-se no Brasil poucos estudos sobre o 

tema (Scorsolini-Comin & Santos, 2010), mesmo assim, constata-se um 

maior número de pesquisas a partir da primeira década do século XXI (De 

Andrade, 2011). Nessa evolução destaca-se que o amor tem sido objeto de 

estudo articulado com outros temas como, por exemplo, a dinâmica 

conjugal (Féres-Carneiro, 1998; 2001), o desenvolvimento da medida de 

satisfação conjugal (Wachelke, De Andrade, Cruz, Faggiani & Natividade, 

2004), o desenvolvimento da versão brasileira da escala de componentes do 

amor (Cassepp-Borges & Teodoro, 2007), os relacionamentos amorosos via 

internet (Dela Coleta, Dela Coleta & Guimarães, 2008), as habilidades 

sociais em relacionamentos românticos (Villa, Del Prette & Del Prette, 

2007; Sardinha, Falcone & Ferreira, 2009) e a compreensão do amor como 

uma representação social (Martins-Silva, 2009), entre outros.  

Diante dessa realidade e com a finalidade de ampliar e aprofundar os 

estudos sobre a temática, este artigo tem o objetivo de apresentar três 

diferentes pesquisas que procuram compreender os aspectos relacionados ao 

amor, a satisfação e a qualidade no relacionamento amoroso e/ou conjugal. 

Face a esse desafio foram articuladas diferentes abordagens metodológicas 

(qualitativa e quantitativa).  

O primeiro estudo tem como objetivo avaliar a relação entre a 

satisfação no relacionamento e a Teoria Triangular do Amor de Sterberg 

(1986) que propõe que o amor é composto por três elementos básicos: 
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comprometimento/decisão, intimidade e paixão. Este estudo utiliza a 

abordagem quantitativa e avança na compreensão dos elementos que 

contribuem para a satisfação no relacionamento. O segundo estudo procura 

avaliar os elementos que influenciam na qualidade do relacionamento 

amoroso e utiliza a abordagem qualitativa para isso. Este estudo, apresenta 

elementos que se assemelham ao estudo anterior e também amplia a 

discussão ao verificar as diferenças observadas nos discursos entre homens 

e mulheres em relação ao amor e ao relacionamento conjugal e avalia os 

impactos dessas diferenças no cotidiano conjugal. O terceiro estudo 

apresenta a construção de um modelo de equação estrutural com o objetivo 

de compreender os elementos da qualidade dos relacionamentos românticos. 

O modelo apresentado utiliza duas teorias  difundidas em psicologia sobre o 

amor, a Teoria Triangular do Amor (Sternberg, 1987) e a Teoria dos Estilos 

de Amor (Lee, 1988), e as habilidades sociais e analisa a relação desses 

elementos com a qualidade nos relacionamentos. 

Após a apresentação dos três estudos são realizadas considerações 

sobre os achados e sobre a realidade da pesquisa no campo dos 

relacionamentos românticos. 

  

Estudo 1: Satisfação no relacionamento e suas variáveis explicativas 

 

Estar satisfeito é objetivo final de um relacionamento. Afinal, a 

busca pela felicidade norteia praticamente todas as ações humanas. Tendo 

em vista que, ao menos nas culturas ocidentais, amar e ser amado é o 

principal agente para a construção de uma relação satisfatória, o objetivo do 

presente estudo foi avaliar a influência do amor na satisfação com o 

relacionamento. Participaram 500 homens (32,3%) e 1048 mulheres 

(67,7%) de 13 Unidades da Federação, com idade média de 25,17 anos (DP 

= 7,74). Os instrumentos aplicados foram a Escala Triangular do Amor de 

Sternberg Reduzida (ETAS-R) (Cassepp-Borges, 2010) e a Relationship 

Assessment Scale (RelAS) (Cassepp-Borges & Pasquali, 2011). Os 

instrumentos mostraram boa estrutura fatorial e bons níveis de precisão 

(αRelAS = 0,85; αETAS-R = 0,88-0,92). 

A análise de dados foi feita pela técnica de regressão linear múltipla, 

com o método enter, tendo a satisfação com o relacionamento como 

variável dependente e as dimensões do amor (intimidade, paixão e 

decisão/compromisso) como variáveis independentes. Conforme 

demonstrado na Tabela 1, as três dimensões do amor são correlacionadas 

com a satisfação no relacionamento. O modelo foi significativo (F = 792,2, 

p < 0,001) e as três dimensões do amor explicaram mais da metade da 

satisfação no relacionamento (R2 = 0,612). 

A Tabela 2 mostra que as três variáveis são significativas na 

explicação da satisfação no relacionamento, sendo que a Intimidade (β = 

0,496) e a Decisão/Compromisso (β = 0,373) têm uma relação bastante forte 
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com a variável dependente. A Paixão possui uma relação pequena e 

negativa (β = - 0,054), mas significativa. A correlação linear da Paixão com 

a satisfação no relacionamento, no entanto, é positiva (r = 0,36). O fato de 

uma variável com correlação positiva apresentar um valor de β negativo é 

um efeito de supressão, que pode ser explicado pelo fenômeno da 

multicolinearidade. Como a Paixão também é correlacionada com as demais 

variáveis independentes do modelo, essas acabaram assumindo uma parte 

da explicação que conjunta com a Paixão. 

 
Tabela 1 - Correlações de Pearson entra as RelAS, a ETAS-R e a LAS 

 RelAS 
ETAS-R 

Intimidade 
ETAS-R 
Paixão 

ETAS-R 
Compromisso 

ETAS-R Intimidade 0,74** -   

ETAS-R Paixão 0,36** 0,45** -  

ETAS-R Compromisso 0,71** 0,73** 0,49** - 
ETAS-R Amor 0,73** 0,87** 0,73** 0,91** 

* p < 0,05 (bi-caudal). ** p < 0,01 (bi-caudal). 

 

 

Tabela 2 - Modelo explicativo da satisfação no relacionamento medida pela 

RelAS 

 

Qualquer tipo de relacionamento  Relacionamento estável 

 

β padronizado t  β padronizado t 

Homens 

  

 

  ETAS-R Intimidade 0,455 10,277***  0,430 7,120*** 
ETAS-R Paixão -0,036 -1,040*  0,222 3,441*** 

ETAS-R Compromisso 0,389 8,932***  0,210 3,500*** 

R2/ANOVA 0,589 230,6***  0,585 109,5*** 

Mulheres 
  

 
  ETAS-R Intimidade 0,513 18,353***  0,499 14,183*** 

ETAS-R Paixão -0,058 -2,615**  0,147 3,901*** 

ETAS-R Compromisso 0,364 12,504***  0,220 5,632*** 
R2/ANOVA 0,623 563,3***  0,584 275,8*** 

Total 

  

 

  ETAS-R Intimidade 0,496 21,023***  0,483 15,960*** 
ETAS-R Paixão -0,054 -2,869**  0,164 5,052*** 

ETAS-R Compromisso 0,373 15,397***  0,218 6,670*** 

R2/ANOVA 0,612 792,2***  0,583 384,2*** 

* p < 0,05. ** p < 0,01. *** p < 0,001 

 

A análise foi replicada apenas para os(as) participantes em relação 

estável. A explicação que as três dimensões do amor (Sternberg, 1986) 

possuem sobre a satisfação no relacionamento continuou elevada (R2 = 

0,583). Para participantes envolvidos(as) em relacionamento, a Paixão 

ocupa um papel de maior explicação da variável dependente (β = 0,164), 

mas continua sendo a variável com menor contribuição no modelo. Tanto 

para homens quanto para mulheres, os modelos são relativamente estáveis, 

sendo significativos com as variáveis independentes mantendo os elevados 
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índices de explicação da dependente (R2). Porém, o modelo para homens 

endossa a Paixão e a Decisão/Compromisso com importância praticamente 

igual para a satisfação no relacionamento. Para as mulheres, a 

Decisão/Compromisso mostrou-se mais importante do que a Paixão, 

embora para ambos os sexos a Intimidade seja a principal variável associada 

à satisfação no relacionamento. 

Conforme previsto, as três dimensões do amor propostas por 

Sternberg (1986) se adequam em um modelo de regressão como preditoras 

da satisfação no relacionamento. E, de maneira semelhante ao que foi 

encontrado por Cassepp-Borges e Teodoro (2009), a Paixão entrou no 

modelo com uma relação negativa com a satisfação no relacionamento 

quando se considera toda a amostra (efeito de supressão), mas é positiva 

quando se considera as pessoas envolvidas em relacionamento. A 

Intimidade é a dimensão com maior ligação com a satisfação no 

relacionamento. 

Esse dado pode ser associado com o estudo de Dela Coleta (1991), 

que perguntou de maneira aberta as causas que as pessoas atribuem ao 

sucesso nas relações. Depois do amor (três variáveis independentes no 

modelo de regressão), as duas principais causas foram a compreensão e o 

respeito, ambas as características relacionadas à Intimidade. As causas para 

o sucesso na relação da amostra, no entanto, podem ser relacionadas às três 

dimensões do amor de Sternberg (1986). Lemieux & Hale (2000) também 

buscaram a explicação da satisfação no relacionamento (medida pela 

RelAS) com as três dimensões do amor, porém com uma amostra com 

participantes com uma média de 15,1 anos de casados. As dimensões 

apareceram na ordem Decisão/Compromisso (β = 0,57), Paixão (β = 0,24) e 

Intimidade (β = 0,16) para homens e Intimidade (β = 0,48), Paixão (β = 

0,29) e Decisão/Compromisso (β = 0,25) para mulheres. O referido estudo 

ainda encontrou maiores níveis de variância explicada para o modelo (73% 

para homens e 87% para mulheres) em comparação com a presente tese 

(58% para ambos). 

 

Estudo 2: Amor e Relacionamento Conjugal: a perspectiva masculina e 

feminina 

 

Este estudo tem como objetivo compreender como as pessoas 

avaliam a qualidade do relacionamento conjugal.  Para o alcance do 

objetivo do presente trabalho utilizou-se uma pesquisa de abordagem 

qualitativa. Teoricamente, partiu-se do pressuposto de que os sistemas 

culturais de significado, de alguma forma, compõem a percepção e a 

elaboração da realidade subjetiva e social (Flick, 2004). Dessa forma, 

utilizou-se a Teoria das Representações Sociais proposta por Serge 

Moscovici.  
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As representações sociais referem-se às teorias construídas pelo 

senso comum para explicar a realidade que circunda o indivíduo; entretanto, 

é importante ressaltar que não há uma única teoria do senso comum, mas 

várias, sob os mais diversos temas. Desta forma, o que existe é uma 

sociedade pensante, que tem a sua própria lógica, que é diferente da lógica 

científica. A partir disto, as representações sociais são entendidas como 

“uma forma de conhecimento, socialmente elaborada e partilhada, com um 

objetivo prático e que contribui para a construção de uma realidade comum 

a um conjunto social” (Jodelet, 2001, p. 22). Em outras palavras, as 

representações sociais são estruturadas no contexto social através da 

comunicação entre as pessoas com o objetivo “de moldar a visão e 

constituir a realidade na qual se vive” (Moscovici, 2001, p. 61). 

O delineamento metodológico adotado foi o da abordagem 

qualitativa, tendo como instrumento de coleta de dados a técnica de grupo 

focal. Foram realizados 6 grupos focais, sendo 3 grupos com mulheres (M) 

e 3 grupos com homens (H). Os critérios para participação foram os 

seguintes: Grupo de casados (GC): estar casado há até 10 anos; Grupo de 

separados (GS): estar separado e/ ou divorciado; Grupo de recasados (GR): 

estar no segundo casamento. Os participantes ainda precisavam ter tido 

filho no primeiro casamento e residir em bairros considerados de classe 

média alta e classe alta.  

Para a análise dos dados foi utilizado a análise do discurso baseado 

na proposta de Spink (1995). O método da análise de discurso, embora não 

seja amplamente utilizado em pesquisa na área das representações sociais, 

parece ser um método capaz de apreender as representações sociais do 

indivíduo (Martins-Silva, 2009).  

Os resultados encontrados indicam semelhanças e diferenças em 

relação os pontos de vista sobre a qualidade no relacionamento para os 

participantes. Os elementos expressos que apresentam semelhança para a 

promoção de um relacionamento com qualidade é a presença do amor que 

por sua vez permite a expressão dos seguintes elementos: companheirismo, 

respeito, tolerância e diálogo.  Alguns exemplos dos discursos a seguir: 

 
O amor [no casamento] vai ser esse monte de coisinha junto: as demonstrações 

de atenção, de respeito, de carinho, consideração, de querer ficar junto, de 

mostrar que gosta de estar com você, da sua companhia, isso tudo (GC M). 

Eu acho que tem, tem a cumplicidade, eu acho que você achando a pessoa certa, 

você tem a cumplicidade, você tem a companheira, você tem a confidente, você 

tem a mulher (GR H). 

O casamento sem amor passa a ser um papel assinado, um contrato, o 

casamento com amor, não, é uma família, é um projeto, uma perspectiva, um 

caminho. (GC H) 
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Os aspectos levantados em todos os grupos focais referente às 

dificuldades surgidas durante o relacionamento foram: ceder e aceitar o 

outro de acordo com os seus valores e comportamentos.  

 
Agora, a questão de ser, de ceder, eu tenho prazer em fazer as coisas, né, não é 

só pra marido, mas pra amigo e tal, eu tenho prazer em fazer isso. Agora, o 

duro é quando você percebe que você passou a vida inteira fazendo e não 

recebeu nada, aí que é duro! Acho que esse foi meu maior... tristeza (GS M). 

Essa é a grande desvantagem, muitas vezes você tem decisões a ser tomadas que 

você entende, e lá na frente você vai falar com a sua esposa e vai dizer, não, não 

concordo, e você tem que voltar atrás e rever teus conceitos para que a coisa 

aconteça harmoniosamente, se você impor, você sabe que você vai ter uma 

crise. (...). É a questão da negociação, acho que essa é uma coisa que muitas 

vezes os homens não gostam, e hoje, na relação, acho que você tem que estar 

permanentemente fazendo essa troca, não tem jeito (GR H). 

 

A questão de ceder e aceitar o outro, de acordo com os dados, 

apresenta a negociação como um aspecto importante para a manutenção de 

um relacionamento conjugal satisfatório. Pode-se afirmar que três questões 

contribuíram para isso: (1) a passagem da referência no grupo para a 

referência no indivíduo; (2) a transformação das normas que passaram a ser 

privadas (Bawin-Legros, 2001) e (3) as conquistas femininas pela luta da 

igualdade entre os sexos (Garcia & Tassara, 2001). A negociação e o 

diálogo permitirão, então, ao indivíduo e ao seu(sua) parceiro(a) decidir 

sobre as questões entre o casal de forma a manter um certo equilíbrio nessa 

relação.  

O processo de negociação não é fácil, por envolver duas 

individualidades. Cada indivíduo possui valores, crenças, desejos, 

experiências, frustrações, projetos de vida, entre outros, que constituem a 

sua individualidade e que precisarão ser constantemente revisitados na 

convivência conjugal, pois, com essa convivência, o indivíduo passa a 

partilhar com o outro tanto a sua individualidade quanto a individualidade 

do outro. O partilhar a individualidade significa, ao mesmo tempo, abrir-se 

para o outro e receber o outro e negociar de que forma essas 

individualidades possam ser vividas em conjunto com o objetivo de manter 

uma relação conjugal satisfatória. 

A negociação pode ser entendida como um processo que busca o 

acordo por meio da comunicação, de forma que os envolvidos fiquem 

satisfeitos. Para que o processo seja bem sucedido, alguns elementos 

precisam estar presentes, como o respeito à posição do outro, a tolerância, 

além da noção de que os acordos podem ser sempre renegociáveis.  

Contudo essa negociação nem sempre é fácil devido às diferenças 

observadas nos discursos femininos e masculinos. Essas diferenças podem 

ao longo do relacionamento proporcionar conflitos, uma vez que a 

compreensão dos elementos que promovem a satisfação conjugal não são 
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necessariamente compartilhados entre os cônjuges. A seguir alguns 

exemplos de falas dos participantes que demonstram a diferença entre esses 

elementos.  

 
Eu conheci XXXX, e eu bati o olho e pensei, acho que esse homem vai ser o... 

acho que eu vou casar com esse cara (GC M). 

O amor é o cuidado, entendeu?, é o meu querer bem que eu sinto dele (GR M). 

Essas pequenas coisas, a maneira que o cara faz não sei o que pra você, te 

entregar uma coisa, te lembrar de um negócio (GR M). 

Eu acho que o amor é mais a questão da afinidade, do sentimento, mas não é 

nada... especial, um negócio mágico não (GS H). 

[O casamento] dura feliz porque as pessoas trabalham. Porque é um exercício 

diário e se esforça (GC H). 

 Na relação do sexo, na relação da cabeça, nós somos muito mais práticos do 

que a mulher, e você tem que botar um pouco de romantismo no seu... dentro da 

sua convivência para poder ela não ficar desgastada (GHR2). 

 

As diferenças observadas nos discursos femininos e masculinos 

revelam o elemento de idealização/romantização presente na avaliação das 

mulheres, enquanto nos homens verifica-se uma abordagem mais racional 

ao lidar com as questões dos relacionamentos amorosos. Aprofundando a 

compreensão dessa diferença verifica-se que as mulheres ao procurar 

explicar a relação entre amor e relacionamento conjugal, avaliam que é 

necessário o amor para que o relacionamento conjugal tenha início e seja 

satisfatório; diferentemente, os homens concordam que primeiro é preciso 

dedicação, esforço e convivência no relacionamento conjugal para que, 

então, o amor floresça.  

De acordo com o conjunto de dados verifica-se que o amor é 

representado socialmente como a base do casamento, ou seja, sem amor, o 

casamento não tem sentido e não há razão para casar-se ou manter-se 

casado.  As representações sociais, enquanto um sistema de interpretação, 

regem as relações dos indivíduos com o mundo e com os outros (Jodelet, 

2001). Dessa forma, orientam e organizam as condutas e as comunicações 

sociais. É a partir das interações sociais que se organizam e se sistematizam 

ideias, valores e opiniões sobre a conjugalidade, de forma a orientar os 

indivíduos em sua conduta na relação a dois e em família. Portanto, 

compreender essas questões permite conhecer mais sobre a realidade 

contemporânea da conjugalidade. 

Para os participantes o grande motivo para a realização do casamento 

é o amor, que está associado à ideia de completude. O relacionamento 

conjugal, entretanto, também está associado à ideia de parceria e 

negociação. Para viver a conjugalidade dessa forma, é preciso a existência 

de constante conversação e ajustes entre os cônjuges, indicando a 

necessidade de habilidades comportamentais para uma relação satisfatória 

(Sprecher & Metts, 1999), além de afetos positivos recíprocos, como amor, 
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respeito à individualidade do outro, atenção, carinho, tolerância, entre 

outros. A presença dos elementos citados é de grande importância, pois 

favorecem e facilitam os processos de negociações conjugais, que podem 

envolver todos os aspectos da conjugalidade, entre os quais se pode citar: a 

divisão de tarefas domésticas, o cuidado com os filhos, a participação na 

renda da família, a proximidade da família de origem e a vivência da 

sexualidade.  

A vivência da conjugalidade parece ser um dos aspectos 

fundamentais da vida adulta. Os elementos das representações sociais da 

conjugalidade indicam que a vivência conjugal, por ser baseada no amor, 

permite o alcance da felicidade e uma certa completude do indivíduo. Nesse 

sentido, viver em conjugalidade significa ser amado, ser feliz e ser (mais ou 

menos) completo, dando ao indivíduo um lugar no mundo, um sentimento 

de pertencimento e, ao mesmo tempo, de relevância.  

 

Estudo 3: Modelo Cognitivo Assertivo da Qualidade  

 

A presente proposição de conhecimento apresenta informações sobre 

a construção de um modelo de equação estrutural voltado para compreensão 

dos elementos determinantes da qualidade em relações românticas.  A 

amostra para realização do estudo foi constituída por 760 pessoas de vários 

estados brasileiros, sendo 348 (45,8%) do sexo masculino, e 412 (54,2%) do 

sexo feminino, com idade  média  24,6 anos (DP = 8,2 anos). A motivação 

para realização de um estudo com estas características é sinalizada por 

Mosmann, Wagner e Féres-Carneiro (2006, p. 316): diante das dificuldades 

relacionadas à conceituação teórica sobre a qualidade em relacionamentos 

românticos, faltam modelos teóricos explicativos e preditivos do fenômeno, 

nesta lacuna de estudos nacionais e internacionais a presente pesquisa se 

insere propondo um modelo de natureza multidimensional para explicação 

da qualidade em relacionamentos românticos. Conforme Féres-Carneiro e 

Diniz Neto (2010) pesquisas desta natureza buscam compreender de forma 

simultânea, aspectos de um relacionamento de casal (comportamento do 

casal, processos de comunicação, situações da vida do casal, elementos da 

cognição). 

O Modelo Cognitivo Assertivo da Qualidade (MCAQ) relaciona a 

proposição da teoria triangular do amor (Sternberg, 1986), o modelo dos 

seis estilo de amor de Alan Lee (Hendrick & Hendrick, 1986), as 

habilidades sociais envolvida em contextos conjugais (Del Prette, Villa, 

Freitas e Del Prette, 2008), na explicação, predição e mediação da qualidade 

global em relacionamentos românticos. Os resultados do estudo apontam o 

ajuste em diferentes indicadores do Modelo Cognitivo Assertivo da 

Qualidade. O modelo é considerado inovador, pois demonstra a relação de 

um estilo cognitivo de adaptação (racional “pragma” e amizade “storge”), 
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com habilidades sociais assertivas (comunicação) causando a qualidade 

geral e a manifestação do construto amor (ver Figura 1). 

 

 
 

Figura 1: Modelo Cognitivo Assertivo da Qualidade. 

 

 Segundo este modelo o amor é determinado pela qualidade dos 

relacionamentos românticos, formulação inversa à da maioria dos estudos 

realizados sobre o fenômeno, onde o amor é um causador da qualidade e 

não uma consequência da qualidade da relação. Nesta perspectiva, as 

emoções que o indivíduo desenvolve na sua relação adquirem uma 

característica de construção a partir da positividade das situações 

vivenciadas no dia a dia do casal, ou seja, padrões adequados de interação 

(habilidades sociais conjugais) juntamente com percepções positivas da 

relação (avaliação da qualidade) favorecem o estabelecimento de feições 

afetivo-emocionais positivas no relacionamento.  

O padrão de crença, ligado a aspectos de amizade e planejamento, 

favorece uma atitude adaptativa e propiciadora de um amor considerado 

pleno (Cassepp-Borges & Teodoro, 2007) e companheiro, aspecto que se 

aproxima das afirmações de Berscheid e Walster (1969) e Sánchez Aragón 

(2005) dentro da estruturação da teoria dualista do amor, na qual o amor é 

visto na dualidade entre um “amor paixão” e um “amor companheiro”. O 

efeito da interação entre as crenças dos estilos “racional”, orientando ações 

de planejamento e compatibilidade, juntamente com o estilo “amizade”, o 

qual orienta um padrão de representações de amizade para o parceiro de 

relacionamento e companheirismo na interação romântica, estabelecem uma 

nova variável de interação, chamada crença adaptativa, entre os aspectos de 

ordem cognitiva e a variável de componentes do amor. Os resultados 

Amor 

Cren
ça 

Q.Geral 

Habilidades Sociais Conjugais 

Storge Pragma 

Compromisso 

Paixão 

Intimidade 
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apontam na direção do que a teoria dualista chama de amor companheiro, 

na qual a relação é marcada por uma forte vinculação entre os membros do 

relacionamento. 

Resultados semelhantes a estes foram encontrados por Vohs, 

Finkenauer e Baumeister (2011), demonstrando especificamente a relação 

entre padrões de crença racional (pragma) e altruísta (ágape) com 

elementos de autocontrole. Segundo o relato do estudo, pessoas com escores 

altos nos dois estilos são mais sérias e comprometidas em relacionamentos 

românticos, estilos considerados preditivos da qualidade global em relações 

românticas. De acordo com Finkenauer e Baumeister (2010), o autocontrole 

favorece bons comportamentos e ajustamento diádico, promovendo 

repertório de controle de ações agressivas e superação de situações 

estressoras.  

O envolvimento de variáveis de ordem cognitiva, comportamental e 

afetiva, considerando-se as devidas limitações, são generalizações que 

podem avançar no contexto da psicologia em geral. Entender variáveis 

causadoras e causadas da qualidade de um relacionamento, bem como o 

deslocamento de um foco do indivíduo para um entendimento a partir das 

particularidades da relação dentro do prisma da complexidade triangular do 

fenômeno psicológico (emoção, pensamento e comportamento) é uma 

proposta ao mesmo tempo que limitada, necessária.  

 

 

Considerações finais 

 

O conjunto dos três estudos consegue lançar luz sobre os elementos 

que contribuem para a qualidade no relacionamento. A utilização de 

multimétodos e aportes teóricos diferentes, mas com a proposta de 

compreender as relações românticas, foram relevantes para o alcance desse 

objetivo. Os estudos centraram-se emquatro questões, são elas: os 

elementos que compõe o amor, a importância das habilidades sociais para a 

manutenção de um relacionamento romântico saudável, a influência das 

crenças no amor e na qualidade do relacionamento romântico e a relação do 

amor com os conceitos de satisfação e qualidade. 

Observa-se nos estudos 1, 2 e 3 que os elementos que compõem o 

amor estão relacionados com a Teoria Triangular do Amor. Os estudos 1 e 3 

utilizaram a escala baseada na escala proposta por Sternberg (1986) 

conseguindo bons níveis de precisão e boa estrutura fatorial. O estudo 2 

com metodologia qualitativa perguntou sobre os elementos que permitem 

um relacionamento de qualidade e observou que as palavras citadas podem 

ser categorizadas de acordo com os elementos do amor de Sternberg (1997): 

decisão/compromisso, intimidade e paixão. Outra questão observada é a 

importância das habilidades sociais nos relacionamentos românticos. O 

estudo 2 e o estudo 3 chegam às mesmas conclusões, ou seja, a capacidade 
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de comunicação e a negociação, assim como o autocontrole favorecem a 

qualidade no relacionamento. 

Os estudos 2 e 3 também concluíram que as crenças interferem na 

forma como o amor é vivido. O estudo 2 identifica diferenças entre homens 

e mulheres sobre como o amor é construído, para os homens o amor é visto 

de forma mais racional e pragmática para as mulheres o amor apresenta uma 

conotação mais idealizada e romantizada. No estudo 3 verifica-se que os 

modelos “pragma” e “storge” influenciam em como o amor é vivenciado 

pelos indivíduos. Outro resultado importante que pode ser verificado no 

conjunto dos estudos é a relação entre os elementos do amor e a 

qualidade/satisfação no relacionamento. Observa-se que a manutenção de 

um relacionamento com qualidade e satisfatório ocorre em um ciclo 

contínuo entre qualidade e amor, ou seja, a qualidade do relacionamento 

influencia nos elementos do amor (decisão/compromisso, intimidade e 

paixão), assim como, a presença desses elementos influenciam na 

qualidade. A partir desses achados verifica-se a importância de entender o 

amor como um fenômeno complexo. De fato os fenômenos humanos 

enquanto processos sociais não seguem a lógica cartesiana, fragmentada e 

reduzida a relações de causa e efeito, mas uma lógica de causalidade 

complexa, circular ou recíproca (Almeida-filho, Coutinho, 2007).  

Uma das limitações desse achado é o conceito de 

satisfação/qualidade nos três estudos, que não necessariamente são 

considerados equivalentes. Para futuras pesquisas sugere-se articular 

estudos que utilizem escalas iguais e que sejam utilizados modelos 

explicativos que incluam maior complexidade. 

O conjunto dos três estudos apresentados aponta uma direção de 

pesquisa crescente no Brasil na última década. Compreender os 

relacionamentos românticos via uma ótica de conhecimento científico e 

com aporte de diferentes perspectivas metodológicas é uma iniciativa em 

parte cumprida pelo presente artigo. Diante um fenômeno tão complexo e 

central na vida das pessoas, uma apreensão com diferentes recortes é uma 

estratégia necessária para o entendimento dos aspectos relacionados ao 

amor, a satisfação e a  qualidade no relacionamento amoroso e/ou conjugal. 

Os estudos aqui apresentados são produto de um grupo de pesquisa com 

mais de 10 anos de estudo no tema e possuem no seu conjunto além do 

conhecimento, a tarefa de orientar futuras pesquisas envolvendo aspectos 

dos relacionamentos românticos e também atividades práticas ligadas ao 

campo da psicoterapia de família e casal, trazendo desta forma uma 

orientação de caráter mais empírico e científico a área.   
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RELACIONAMENTO INTERPESSOAL E A FOBIA DE DIRIGIR: 

COMO AS RELAÇÕES PODEM SER AFETADAS POR NÃO 

DIRIGIR? 

Aline Hessel 

Agnaldo Garcia 

Elizeu Borloti 

Universidade Federal do Espírito Santo 

 

Nos últimos quarenta anos o estudo sobre relacionamento 

interpessoal tem tido uma crescimento significativo como campo de 

investigação científica (Miranda & Garcia, 2010). Segundo Miranda e 

Garcia (2010), Argyle, Sullivan, Heider foram quem iniciaram as 

contribuições de diferentes áreas e diferentes perspectivas sobre os 

relacionamentos. Com o desenvolvimento dessa área e o aumento de 

pesquisas sobre o tema outros autores tiveram uma grande contribuição, 

sendo eles inclusive de outras disciplinas e orientações teóricas como, por 

exemplo, Steve Duck e Robert Hinde (Garcia, 2005b). 

Hinde se estabeleceu como um grande estudioso sobre 

relacionamento interpessoal. Esse autor discutiu os temas centrais no campo 

dos relacionamentos entre adultos direcionando toda uma área de pesquisa 

para a integração do conhecimento sobre relacionamento interpessoal. 

Segundo ele, o self, interações, relacionamentos e grupos são vistos como 

processos em constante movimento em relação dialética uns com os outros 

e com as estruturas sócio-culturais de normas, valores, crenças e 

instituições. (Garcia, 2005b) 

Entretanto dentro desses temas percebem-se conteúdos mais 

específicos que são enfatizados quanto ao relacionamento interpessoal como 

os participantes, as dimensões do relacionamento e o contexto (Garcia, 

2005b, 2006). Sobre os participantes as categorias encontradas com maior 

frequência são: a idade, gênero, etnia e certos aspectos psicológicos. Em 

relação às dimensões do relacionamento que chama mais a atenção nas 

pesquisas da área são o compromisso, a comunicação, o apoio social e 

emocional, o apego, o perdão, a similaridade, a percepção interpessoal, e o 

lado negativo do relacionamento (agressão, violência e ameaças ao 

relacionamento). Já em relação ao contexto, Garcia, (2005a, 2006) afirma 

ser os fatores ambientais, geográficos, ecológicos, sociais, culturais, 

econômicos, tecnológicos, entre outros como principal objeto de estudo.  

Ao descrever os relacionamentos necessariamente descrevem-se as 

interações (conteúdo, qualidade, frequência, padronização da interação, 

descrição das propriedades comuns e as interações dentro do 

relacionamento) além também da comunicação verbal e não verbal, 
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elementos importantes para a compreensão do relacionamento (Miranda & 

Garcia, 2010). 

Ao dizer que a descrição é parte importante para a compreensão dos 

relacionamentos interpessoais, Hinde (1997) considera dados sobre o que os 

indivíduos fazem, pensam e sentem. Dessa forma a descrição deverá atingir 

diferentes níveis de complexidade levando em conta além desses dados as 

interações, os relacionamentos e grupos. 

Ao falarmos sobre relacionamentos interpessoais facilmente 

associamos as amizades, família, relacionamentos amorosos, entre outros 

sem necessariamente prevalecer um. Mas quando este assunto é visto no 

meio acadêmico é notório que a produção a respeito dos relacionamentos de 

amizade tem menor expressão quando comparada com temas sobre 

relacionamento romântico e sexual e relacionamento familiar (Garcia, 

2005a). 

Segundo Garcia (2005a) existem diferenças entre esses tipos de 

relacionamentos, por exemplo, as relações amorosas ou relacionamento 

familiar (pais e filhos, irmãos) são precedidos de certa pressão social, 

expectativas, enquanto que as relações de amizades além de terem como 

característica a ausência desta pressão social também apresentam as trocas 

de confidencias e certa disposição em ajudar o outro como demonstração de 

afeto.  

Outro fator importante na compreensão dos relacionamentos 

interpessoais segundo Hinde (1997) é a história comum de interações 

passadas uma vez que, esta influencia diretamente no curso da interação 

atual. São as interações no tempo que definem o relacionamento entre 

indivíduos que se conhecem. Consideram-se também de grande importância 

nos relacionamentos as atitudes, expectativas, intenções e emoções das 

pessoas envolvidas.  

Dessa forma, segundo Hinde (1997) as relações passam a formar 

grupos sociais, como a igreja, a família, vizinhos de tal forma que estas 

redes de relacionamentos podem se relacionar entre si ou manter-se 

separados. Ou seja, é necessário considerar que nesses diferentes níveis não 

existe nada estático, mas sim processos em que um influencia o outro e vice 

versa (Hinde, 1997). A base de um relacionamento depende das duas 

pessoas ali envolvidas, do comportamento que os indivíduos manifestam em 

cada interação, da natureza do relacionamento, a qual é influenciada pelo 

tipo de grupo a que está relacionada (Miranda & Garcia, 2010). 

Segundo Carvallo & Pelham, (2006) a necessidade de pertencer a um 

grupo assim como ter percepções de discriminação pessoal e de grupo são 

exigências primárias para a busca e a formação de amizades. A semelhança 

entre indivíduos é um dos fatores responsáveis por formar as redes de 

amigos (Zeggelink, 1995). 

Uma rede social formada diariamente em nossa sociedade é o 

trânsito. O dirigir também é uma forma de se relacionar, pois o trânsito 
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necessariamente envolve pessoas (pedestres, motoristas, passageiros, etc.), 

além disso, o dirigir não se restringe apenas a condução de um veículo, há 

muitos significados psicossociais que transcorrem nessa ação (Barbosa, 

Santos & Wainer, 2007).  

Na maioria dos contextos culturais urbanos o dirigir representa um 

elemento de grande importância para uma vida com independência e 

autonomia (Paiva, 2006) e a pessoa que não dirige, como no caso de quem 

tem Fobia de Dirigir, pode sofrer impactos em sua vida, afetando o trabalho, 

o lazer, as atividades domésticas ou sociais (Júnior, Santos, Castro & 

Coelho, 2010; Sareen, et al., 2006; Torresan et al., 2008). Bellina (2005) 

afirma que o dirigir implica em contatos sociais e exposição, interação com 

outros condutores, pedestres, policiais, etc. Ainda segundo a autora, na 

direção a pessoa está exposta, ou seja, pode ser observada, criticada, sofrer 

julgamentos, assumir a responsabilidades por suas ações, entre outras 

questões. A principal preocupação das pessoas que não dirigem está 

relacionada com a preocupação com os outros. Sejam suas críticas 

decorrentes de algum erro feito pelo motorista, seja pelo simples fato de 

atrapalhar o trânsito e até mesmo o imaginário do outro, sobre o que os 

outros irão pensar. Tudo isso está relacionado a uma característica da 

personalidade dessas pessoas que não dirigem. São muito perfeccionistas 

(Bellina, 2005). 

Segundo Wald & Taylor (2000) o medo de dirigir impossibilita a 

pessoa de tal forma que haja perda de mobilidade e independência, 

interferindo significativamente na vida social dessa pessoa. Partindo da 

idéia que o trânsito é uma forma de se relacionar e principalmente um 

objeto que facilita o ir e vir de situações sociais, a partir do momento que 

uma pessoa se vê sem condições emocionais de enfrentar tal situação e 

passa a não dirigir, esta se encontra impedida de estabelecer relações no 

trânsito e mais, podendo também limitar seus relacionamentos em outras 

áreas. 

 

Objetivos 

 

Uma vez que pouco se tem estudado sobre o medo de dirigir 

(Barbosa, Santos & Wainer, 2007) bem como a necessidade de estudos 

nessa área além é claro da ampliação dos estudos sobre relacionamentos 

interpessoais, o presente trabalho tem por objetivo esclarecer alguns pontos 

sobre o medo de dirigir e os relacionamentos interpessoais. Considera-se 

que o não dirigir pode influenciar de alguma forma nos relacionamentos 

interpessoais das pessoas com medo de dirigir. Entretanto pouco ou quase 

nada se tem estudado sobre o assunto (Barbosa et al., 2007; Bellina, 2005; 

Hessel & Borloti, 2010; Terra et al., 2007). Dessa forma, espera-se com 

esse capítulo, apresentar respostas que contribuam com a compreensão do 

tema através das seguintes questões: De que forma o não dirigir pode 



24 

 

influenciar na vida social dessas pessoas? Esta limitação prejudica mais a 

aquisição de novas amizades ou o contato com as já existentes? Não foi a 

pretensão desse estudo de encontrar uma verdade absoluta e muito menos 

chegar a uma conclusão fechada. Mas sim esclarecer e instigar questões 

sobre o tema. 

 

Método 

 

Esta é uma pesquisa qualitativa, realizada na cidade de Vitória/ES.  

Participantes - Esta é uma amostra de conveniência em que os 

participantes foram escolhidos numa clinica particular para o tratamento do 

medo de dirigir. Foram selecionadas 10 fichas de clientes que tiveram alta 

num prazo mínimo de 6 meses, sendo estes 8 mulheres e 2 homens com 

idade entre: 31 e 66 anos. Esse prazo foi considerado um tempo 

significativo para as pessoas perceberem se houve ou não mudanças em 

suas vidas. O tempo de habilitados variou entre 6 e 24 anos. A média de 

tratamento foi de aproximadamente 10 meses. Todos os entrevistados 

assinaram um termo de consentimento em que autorizam a gravação de suas 

entrevistas com a garantia do sigilo de suas identidades.  

Instrumento - Foi feito um questionário numa entrevista 

semiestruturada onde ocorreram algumas adaptações na medida em que 

eram realizadas as primeiras entrevistas. As perguntas nessa entrevista 

visam buscar informações sobre os relacionamentos interpessoais dessas 

pessoas e comparar essas relações em dois diferentes momentos de suas 

vidas: quando não dirigiam e quando passaram a dirigir.  

Coleta - Inicialmente foi feito um contato via telefone para 

questionar o interesse ou não em participar da pesquisa e posteriormente foi 

marcado a data e o horário que facilitaria ao participante esse encontro. As 

entrevistas foram realizadas na mesma clínica em que o tratamento desses 

clientes ocorreu, em uma sala fechada e livre de interferências. Todas as 

entrevistas foram gravadas num aparelho de celular no modo gravador e 

posteriormente transferidas para um computador e transcritas.  

 Análise de dados - Na análise de dados as respostas foram 

agrupadas de acordo com as perguntas, ou seja, todas as respostas da 

pergunta 1 foram colocadas juntas, e então analisadas. Sendo assim 

utilizando como método a análise de conteúdo. A mesma sequência feita 

nas perguntas foi utilizada para a análise e descrição nesse trabalho. 

 

 

Resultados e Discussão 

 

Nota-se um número superior de mulheres em relação aos homens, 

perfil este semelhante a outra pesquisa realizada nessa mesma clínica em 

que mais de 90% das pessoas com fobia de dirigir que procuraram 
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tratamento eram mulheres (Hessel & Borloti, 2010), fora isso outros estudos 

confirmam esse perfil de que mais mulheres são acometidas pelo medo de 

dirigir (Bellina, 2005; Lepine, 2002; Nouri, 2004). 

Nas entrevistas, a primeira pergunta remetia sobre como eram suas 

vidas antes do tratamento, a respeito das dificuldades que essas pessoas 

sentiam em suas vidas por não dirigir. Um primeiro aspecto citado por 

metade deles é sobre como o não dirigir gera um sentimento ruim tal como, 

frustração e incapacidade. Vemos isso no exemplo: (E6) “Me sentia assim, 

um pouco pior, incapaz”.  Percebe-se que a palavra “pior” tem uma 

conotação comparativa, ou seja, o fato de não dirigir traz a pessoa o 

sentimento de ser pior que o outro que dirige e não apenas uma 

característica diferente. A comparação foi outro ponto que surgiu nessa 

questão, uma vez que outras pessoas conseguem dirigir e eles não. Ao se 

perceberem diferentes e também as pessoas próximas como filhos, maridos 

ou esposas, notarem e verbalizar essa diferença como, por exemplo: “Todas 

as mães da minhas amigas dirigem, porque você não dirige?” pode se 

tornar motivo para gerar sentimentos ruins quanto ao não dirigir. E 

justamente esse sentimento é que se torna gerador de mais sofrimento, até 

mesmo mais que a própria falta de locomoção como no exemplo a seguir: 

(E10) “aquele sentimento de ser incapaz. Porque todo mundo consegue e 

eu não? Será que eu tenho a cabeça tão dura assim, será que eu sou tão 

incapaz de aprender aquilo que a minha vizinha aprendeu, será que eu não 

vou conseguir nunca? Eu acho que isso reflete mais ainda na cabeça da 

gente, esse interior, esse íntimo, incomoda mais a cabeça da gente do que o 

lance de você ter que se deslocar”. Uma vez que os processos interativos da 

amizade incluem processos afetivos, ou seja, as reações emocionais aos 

amigos e a amizade devem ser considerados (Adams & Blieszner 1994), é 

possível notar que na descrição dessas pessoas o sentimento predominante é 

negativo e isto pode eventualmente gerar o distanciamento das mesmas. 

Entretanto uma vez colocado que esses sentimentos podem em 

algum momento ser piores que a própria falta de locomoção, isso não 

significa que esta falta não seja um problema. Novamente metade dos 

entrevistados afirmaram que a falta de locomoção foi uma dificuldade 

encontrada por eles quando não dirigiam. Nos relatos surgiu a falta do 

dirigir como uma impossibilidade na agilidade de locomoção em que a 

pessoa se vê bastante atarefada sem muitas vezes conseguir resolver tudo 

que é necessário apenas de ônibus.  

As limitações encontradas por essas pessoas pelo fato de não dirigir 

vão além das já citadas e talvez, apenas pessoas que passaram por isso 

seriam capaz de listar todas as dificuldades encontradas. Em muitos casos 

até mesmo a vida profissional pode ser influenciada pelo não dirigir, como 

citado por um entrevistado em que o mesmo não assumia cargos que 

exigissem dirigir. Entretanto nem todos se viram incomodados com essa 

impossibilidade de locomoção: (E3)“Como eu não gostava de dirigir 
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mesmo, eu pegava uma carona, pra mim não incomodava o ficar rodando 

pra lá e pra cá sem carro”. Ou seja, o sentimento ao dirigir poderia ser 

desagradável ao ponto da dependência do outro ou de meios de locomoção 

público não se tornarem incômodos.  

Entretanto a dependência em relação a outra pessoa foi citada pela 

maioria dos entrevistados como uma dificuldade na época em que não 

dirigiam e novamente essa condição gerando sentimentos ruins. De acordo 

com os relatos é possível notar algumas interferências nas relações 

decorrente dessa dependência, surgindo com certa frequência a definição de 

“boa vontade” por parte das pessoas que lhe davam carona: (E9)“ Me 

resolvia ali, no meu bairro, com o que tinha, o que não tinha eu me resolvia 

no horário do meu marido, tinha que contar com a boa vontade dele, após 

as 18hs, que era triste né”. Outra questão exposta aqui é a necessidade de 

se adaptar aos horários dos outros, ou seja, marcar médico quando o outro 

pode levar ou esperar que alguém esteja desocupado para poder servir de 

motorista.  

Dentre as principais dificuldades por não dirigir citadas pelos 

entrevistados estão o sentimento de frustração e incapacidade comparado 

aqueles que dirigem, a dificuldade de locomoção e acesso a certos locais e 

principalmente a dependência de outros para conseguirem ir aos locas 

desejados. Para Hinde (1987), os relacionamentos interpessoais implicam 

em diversos tipos de trocas e, além disso, seu conteúdo e a qualidade dessa 

relação devem ser passiveis de serem descritas, entretanto o sentimento 

descrito por essas pessoas é que não está havendo uma troca, uma vez que 

segundo eles mesmos, eles apenas exigem sem poder oferecer o mesmo em 

troca. 

A segunda pergunta feita aos entrevistados foi sobre os 

relacionamentos deles serem ou não afetados pelo fato de não dirigir. Nesse 

caso 7 das 10 pessoas admitiram que o não dirigir afetava de alguma 

maneira os seus relacionamentos. Ao elaborar essa questão, supôs-se que 

surgiriam respostas das quais mostrariam certo isolamento social decorrente 

do não dirigir. Surgiu sim, mas os relacionamentos mais afetados pelo fato 

de não dirigir aqui citados eram as pessoas mais próximas, parentes 

(marido, filhos, cunhados, etc.) que muitas vezes se tornaram responsáveis 

por ajudar essas pessoas com caronas. Ou seja, a principal influência do não 

dirigir nos relacionamentos dessas pessoas estavam relacionado as brigas, 

discussões ou mal estar decorrente da dependência ou da cobrança. 

Em relação a dependência, metade dos entrevistados citaram como 

um fator negativo em seus relacionamentos. O fato de depender dos outros 

para ir e vir em alguns momentos gerava conflitos ou mal estar. Ou 

simplesmente deixavam de frequentar lugares por isso. Outro aspecto que 

surgiu nas respostas dos entrevistados foi o sentimento gerado na própria 

pessoa que não dirige em relação aos outros. Mesmo os entrevistados que 

afirmaram que o fato de não dirigir não interferia nos relacionamentos, 
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quase todos os entrevistados citaram um sentimento ruim diante das pessoas 

com que se relacionavam: (E6) “afetava bastante sabe, porque eu, 

sinceramente, me sentia o patinho feio. Me achava pior, burra, incapaz por 

não conseguir, todo mundo conseguia, só eu que não. Já estava pensando 

em comprar o meu terceiro carro e não dirigia. E isso dá um sentimento de 

frustração, incapacidade. Me sentia até pior na presença de determinadas 

pessoas”. Ou seja, o fato de não dirigir gerava sentimentos de inferioridade 

diante dos outros, podendo isso influenciar de forma negativa em seus 

relacionamentos. Os processos interativos da amizade são aspectos 

dinâmicos e incluem processos cognitivos (pensamentos que cada membro 

tem sobre ele mesmo, o amigo e a amizade) (Adams & Blieszner 1994). O 

fato de não dirigir influenciava diretamente na postura dessas pessoas, na 

forma de se colocar ou de não se colocar, baixa autoestima, falta de 

confiança, contribuindo quem sabe para um isolamento, uma vez que a 

pessoa passa a acreditar que não é capaz de enfrentar outras situações. Parte 

desse isolamento pode ser justificado por não pertencer ao grupo dos “que 

dirigem” e dessa forma ser algo que incomoda. Segundo Garcia (2005b)  as 

relações de amizades que, com certa ênfase, dividem algum interesse em 

comum e fundamenta aquela relação de amizade pode ser chamada de 

amizade cultural e no momento a cultura de dirigir não está inclusa na vida 

dessas pessoas: (E9)“todo mundo tinha carro, todo mundo dirigia e eu me 

sentia né, claro, a única peixe fora d’água.” Cada relacionamento pode 

envolver interações de diversos tipos e estar relacionado com um ou mais 

grupos sociais. Hinde (1997) nos mostra que os relacionamentos agrupados 

compõem uma rede, denominada grupo social e esta rede de 

relacionamentos pode sobrepor-se ou manter-se isolada como grupos 

distintos. A partir do momento que a pessoa não se encaixa num grupo por 

não dirigir, esta acaba sendo isolada do mesmo.  

Percebe-se que o não dirigir pode influenciar de maneira negativa os 

relacionamentos da pessoa que passa por isso. Mesmo quando não há uma 

influência direta como, por exemplo, se afastar das pessoas, foi notório nas 

respostas dos entrevistados que o sentimento gerado pelo não dirigir em 

quase sua maioria é negativo, fazendo a pessoa se sentir inferior e mal 

consigo mesma.  

Ao serem questionados sobre as pessoas com quem se relacionam as 

respostas mais comuns foram família, igreja, trabalho e amigos. Sendo que 

família foi o único citado em todas as respostas. Talvez isso justifique o 

porquê que, entre as publicações já feitas sobre o relacionamento 

interpessoal os temas que surgem com maior frequência estão ligados a: 

relacionamento romântico, o relacionamento familiar e as relações de 

amizade (Miranda & Garcia, 2010). Ou seja, por serem os relacionamentos 

de maior importância para as pessoas, também acabam por ser o foco de 

pesquisa na área. 
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O motivo que fez com que essas pessoas procurassem ajuda foi 

variado. E essa seria a quarta pergunta. Algumas respostas estavam 

relacionadas ao tentar, fazer algo para mudar, apesar de muitos já terem 

feito reciclagem viram na divulgação de um tratamento especializado a 

oportunidade de tentar. : (E9) “ah era minha última cartada, eu já tinha 

feito reciclagem e reciclagem, jogava um balde de dinheiro fora, ai eu vi a 

entrevista e falei, é minha última cartada”.  Em alguns momentos a 

tentativa estava relacionada com um desafio: (E10) “acho que pra ver se 

realmente esse tratamento ia me ajudar”. Ou até mesmo fazer o tratamento 

como uma forma de justificar para si mesmo (e para os outros) que nem um 

tratamento especializado seria o suficiente e que não teria mais nada que a 

pessoa pudesse fazer: (E5) “vou tentar, vai ser a última coisa, nem com a 

ajuda de alguém assim eu acho que eu iria conseguir”. A falta de crédito 

em si mesmo foi comum nessas respostas: (E10) “Mas o que me levou 

mesmo foi a vontade de tentar, sabendo que talvez eu não fosse conseguir”.  

A cobrança dos outros também surgiu como resposta ao que levou essas 

pessoas buscarem ajuda, mas o que de maneira geral surgiu é a vontade de 

tentar, fazer algo para mudar, realizar algo que estava fazendo falta, buscar 

ajuda para resolver um problema que sozinhos não estavam conseguindo. 

As principais mudanças respondidas pelos entrevistados foi a independência 

alcançada, a praticidade que o carro proporciona e principalmente uma 

mudança emocional. Muitas respostas citam a melhora na autoestima, 

confiança em si mesmos e capacidade de tomada de decisão. 

Foi questionado a essas pessoas se mudou seus relacionamentos com 

quem são importantes em suas vidas. Em todas as respostas foram 

encontradas mudanças significativas no relacionamento dessas pessoas. 

Fosse a impressão do outro em relação a elas, ou a utilidade que essas 

pessoas passaram a desempenhar em não ser mais aquele que precisava de 

carona, mas sim aquele que pode oferecer uma, como também em 

praticamente em todas as questões surgiu, a mudança dos sentimentos que 

deixaram de ser negativos e passaram a ser mais positivos. Outro ponto 

apontado pelos participantes foi a mudança quanto a aproximação com 

outras pessoas, além também a independência gerada para quem dirige e 

para quem dava carona. Outras mudanças foram citadas por eles nessas 

relações como respeito, poder estar mais presente em reuniões sociais, mais 

próximo da família como, por exemplo, ir buscar sobrinho na escola, o 

próprio assunto do carro que antes afastava qualquer um dessa entrevista de 

rodinhas de conversa hoje não é mais um problema. Entretanto não 

podemos reduzir tais relacionamentos apenas na postura e nas atitudes dos 

indivíduos envolvidos, esperanças, expectativas e emoções também devem 

ser investigadas uma vez que um relacionamento envolveria uma série de 

interações ao longo do tempo. Segundo Hinde, (1997) os componentes 

afetivos e cognitivos são tão importantes quanto os comportamentais 
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Um ponto interessante que surgiu foi a diferença em relação a não 

dirigir por ter medo e atualmente não dirigir por estar sem o carro, por 

exemplo: (E7) “Já marco um lugar e vou direto, não preciso mais : ‘passa 

aqui, me pega’e isso fazia com que eu evitasse de sair. Às vezes de lá eu 

resolvia pegar um táxi e realmente eu preferia eu queria pegar um táxi, mas 

daí ‘ah eu te levo, você num dirige né, ela não sabe dirigir, eu sei que você 

tem medo’  daí ouvia esse comentário, então nem saia porque eu sabia que 

elas não iam deixar eu pegar táxi mesmo”. Como se o outro dar carona 

fosse a comprovação do fracasso deles chegando a ser motivo até mesmo de 

não sair. Outro exemplo: (E1) “às vezes eu estava atrasada para ir 

trabalhar e ele (cunhado): ‘deixa que eu te levo’ eu sabia que era querendo 

ajudar, mas aquilo me aborrecia”. E a diferença citada por ambas após 

começar a dirigir: (E7) “hoje acontece de eu sair sem estar dirigindo e 

alguém fala: ‘você está sem carro né, eu te levo’ daí eu falo: ‘é, hoje estou 

sem carro’ e não ‘eu não dirijo’. Agora não incomoda mais, o fato de não 

ter o carro não me incomoda tanto. Hoje em dia eu saio dependendo de 

uma carona, mas não é mais um problema”. O quanto muda na percepção 

dessas pessoas que hoje ela está recebendo uma carona por estar sem o 

carro e não um favor a quem não dirige. E o outro exemplo: (E1) “acabou 

tudo isso. Por exemplo, ontem mesmo eu estava atrasada, eu voltei do 

ponto e falei: me leva na BR que eu estou atrasada. Eu mesma peço. Não 

tem mais aquela coisa. Eu não pedia, eu podia estar atrasada o quanto 

fosse”.  

Quando questionados sobre se houve mudanças nos relacionamentos 

dessas pessoas de uma maneira geral, todos afirmaram que de alguma forma 

o dirigir interferiu em seus relacionamentos de forma positiva. Alguns 

relataram que o sentimento de confiança aumentou e tiveram como 

consequência uma postura diferente em relação ao outro tendo também mais 

confiança em seus relacionamentos. Outra questão importante colocada 

pelos entrevistados foi como a possibilidade de se tornarem mais prestativos 

além de trazer um sentimento de ser útil fez com que essas pessoas se 

tornassem mais presente na vida de amigos e familiares. Além de beneficiar 

o relacionamento com as pessoas próximas houve também mudanças com 

outras pessoas uma vez que, a possibilidade de pertencer a um novo grupo, 

o grupo de “pessoas que dirigem” aumentou seu repertório podendo agora 

participar de rodas de conversas que discutem sobre o carro, caminhos, e 

assuntos afins. Talvez seja possível afirmar que o dirigir se tornou algo 

inclusivo na vida dessas pessoas.  

Muitas vezes a pessoa ao se colocar para baixo, se diminuindo, pode 

influenciar seus relacionamentos uma vez que segundo Hinde (2001) o 

curso de um relacionamento depende em grande medida das características 

psicológicas dos participantes, portanto, a formação e as mudanças nos 

relacionamentos envolvem características pessoais dos participantes. Estas 

características são identificadas pelo autor como sendo as expectativas do 
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indivíduo, o posicionamento quanto a normas culturais, sociais e 

organizacionais, o autoconceito, a autoestima, os valores religiosos, as 

habilidades de comunicação, etc. 

Para um entendimento completo das relações é necessário partir não 

apenas da relação em si, mas também no nível individual das pessoas 

envolvidas. A maneira como se segue um relacionamento sofre influência 

direta das características psicológicas dos indivíduos. Ou seja, a forma 

como é estabelecida a amizade e como ela se mantém, as mudanças que 

ocorrem nela são influenciadas pelas características pessoais de cada um 

como expectativas, posicionamento quanto a normas culturais, sociais e 

organizacionais, autoconceito, autoestima, valores religiosos, habilidades de 

comunicação, dentre outros. (Hinde, 2001). 

 

Considerações Finais 

 

 Percebeu-se que o não dirigir não afeta somente a aquisição de 

novas amizades ou a socialização entre as mesmas, mas principalmente a 

qualidade dessas relações já existentes, que a dependência é um dos 

principais fatores que a prejudicava, além do sentimento de inutilidade. O 

dirigir proporcionou não apenas a independência dessas pessoas, mas a 

tornaram mais ativas em suas vidas e na vida das pessoas mais próximas. 

Nota-se como o dirigir afetou emocionalmente essas pessoas, melhorando 

sua auto estima, proporcionando maior segurança, autonomia e tomada de 

decisão. Questões essas que segundo os próprios relatos contribuíram na 

melhora de suas relações. 

Como dito anteriormente espera-se com esse trabalho ampliar o 

conhecimento dentro da teoria dos relacionamentos interpessoais, contribuir 

para o entendimento sobre o medo de dirigir e proporcionar um diálogo 

entre essas duas teorias. Novas pesquisas sobre o tema é de grande 

importância uma fez que pouco se tem estudado sobre o assunto, mas não é 

pouco a demanda sobre o mesmo. 
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 Dentro del intercambio social, la interacción es considerada como 

la esencia de los individuos (Schmitt, Kliegel & Shapiro, 2007; Smith, 

Downer, Lynch & Winter, 1969) ya que, durante este proceso se integran 

elementos individuales con un fin. Los fines de la interacción se han 

establecido como: la búsqueda de afecto, convivencia, y contacto con otros 

individuos. Por lo tanto, la interacción ha sido definida como la cantidad de 

tiempo, y actividades realizadas con otra persona (Snyder & Stukas, 1999). 

A partir de estas características de la interacción, se conforman distintos 

tipos de intercambios (e.g. familiares, amistades o de pareja); la diferencia 

entre estas relaciones sociales parten de los objetivos, lazos afectivos y 

cercanía con las otras personas (O’Leary & Smith, 1991). 

 La interacción con la pareja representa la base de la formación de 

una relación y es la entidad más significativa de evaluación por parte de sus 

miembros (Osnaya-Moreno, 2003; Sánchez-Aragón, 2000). El proceso de 

interacción de pareja se refiere al intercambio continuo de conductas 

verbales y no verbales entre los miembros de la diada; este intercambio 

permite desarrollar conocimiento, intimidad, rechazo, apoyo, acercamiento 

con la pareja –entre otros aspectos- los cuales involucran a los 

pensamientos, emociones y conductas de cada miembro de la relación 

(Adler-Baedler, Higginbotham & Lamke, 2004; Karney & Bradbury, 1997; 

Roche, 2006; Schmitt et al., 2007). Este intercambio de conductas dentro de 

la relación de pareja permite que cada uno tenga su propia percepción de la 

dinámica y atribuciones de la interacción en la pareja. La percepción y 

atribuciones que cada miembro de la relación tenga sobre la interacción, 

afecta su respuesta conductual hacia el otro; logrando una relación dinámica 

de causa-efecto (Rivera-Aragón & Díaz-Loving, 1998). 

Para comprender el proceso de interacción de pareja es necesario 

indicar que dentro de la atribución que hacen los miembros de la relación, 

se integran elementos cognitivos-conductuales que reconocen el 

intercambio de conductas observadas y pensamientos no observados (Adler-

Baedler et al., 2004). Estas conductas observadas y pensamientos no 

observados comprenden aspectos duraderos como son: los rasgos de 

personalidad y el contexto en el cual la pareja se encuentra ya que, estas son 

variables individuales y particulares que pueden impactar al otro mediante 

la influencia de la interacción en la pareja (Adler-Baedler et al., 2004). Por 
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ende, la dinámica en cada relación de pareja es diferente a partir de las 

atribuciones, conductas, y pensamientos que cada miembro tenga en la 

relación (Rivera Aragón & Díaz Loving, 1998). 

A partir de la particularidad en cada relación de pareja, se asume que 

ambos miembros aprenden de las experiencias con su pareja así como de 

sus atribuciones para analizar si están o no satisfechos en su relación lo 

cual, influye en su siguiente conducta (Adler-Baedler et al., 2004; Karney & 

Bradbury, 1997). Por consiguiente se puede indicar que desde la interacción 

de pareja, emerge un importante fenómeno en las relaciones amorosas que 

es la satisfacción marital (Karney & Bradbury, 1997); la satisfacción marital 

es un área de principal estudio dentro del campo sobre relaciones de pareja.  

Adler-Baedler et al. (2004) proponen que el proceso de interacción 

tienen tres sub categorías, los cuales consisten en: (a) emociones y 

conductas positivas (e.g. afecto, apoyo tiempo juntos, identidad de relación, 

auto-divulgación y expresividad); (b) emociones y conductas negativas (e.g. 

el patrón de demanda y retiro, conflicto, emociones negativas); y finalmente 

(c) las cognoscitivas (e.g. creencias, expectativas, conocimiento, 

atribuciones, equidad, justicia, roles, expectativas y consenso). Dentro de la 

literatura sobre las relaciones de pareja, existen diversos estudios que 

señalan el vínculo de uno o varios de estos aspecto con la satisfacción 

marital (e.g. Osnaya-Moreno, 2003; Sánchez-Aragón, 2000). 

Respecto a las emociones y conductas positivas se ha identificado 

que hay una relación entre estas y la satisfacción marital es decir, cuando se 

apoya a la pareja, comparten o conviven, tienen afectos positivos, se verá un 

aumento en la satisfacción marital (e.g. Gottman, 2000). Por otro lado, 

sobre los aspectos negativos se ha identificado que cuando hay conflicto, 

afectos negativos como enojo, tristeza, miedo entre otros, están relacionados 

con una baja satisfacción marital (e.g. Caughlin & Vangelisti, 2000). Sobre 

el área cognoscitiva se ha identificado que tener ideas irreales sobre la 

relación o la pareja –es decir, no hay conocimiento de su pareja- se asocian 

con el decremento de la satisfacción marital (e.g. Fletcher, Simpson & 

Thomas, 2000). 

Como se puede observar, a partir de los estudios anteriores, existen 

elementos que comparten la evaluación de la interacción con la satisfacción. 

Sin embargo, estos estudios analizaron los aspectos de interacción desde 

una perspectiva individual dejando de lado el intercambio y la percepción 

de los cónyuges. La importancia del estudio de la interacción marital y de la 

atribución que tienen ambos miembro de la relación sobre su pareja es 

demostrada en comparación con los otros elementos ya que, se encontró que 

las características de interacción de pareja son los que tienen mayor 

influencia en la satisfacción marital en comparación con aspecto 

individuales y contextuales (Schmitt et al., 2007). Por lo tanto, se puede 

indicar que al incluir los aspectos de interacción a los estudios de pareja, se 
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puede tener un modelo más integral de la relaciones de pareja y su 

satisfacción marital. 

Es así que a partir de la importancia de la interacción y de la 

percepción que se tiene de la pareja, el propósito de este estudio es 

identificar los determinantes de la interacción de pareja que están 

relacionados con la satisfacción marital así como examinar las posibles 

diferencias y similitudes entre hombres y mujeres en la mención, cantidad e 

importancia de los determinantes contenidos en la dimensión de interacción. 

 

Método 

 

Participantes - Se conformó una muestra no probabilística accidental 

de 131 personas adultas heterosexuales residentes de la Ciudad de México 

52% son hombres y 48% mujeres. El rango de edad de los participantes es 

de 22 a 68 años con una media de edad de 40.85 años (D.E. de 10.2 años). 

El nivel educativo de los participantes se distribuyó de la siguiente manera: 

educación básica (primaria y secundaria) el 5.4%, 35% nivel medio 

(bachillerato y técnico) y educación superior (licenciatura y posgrado) el 

57.3% y, el 2.3% de los participantes no respondieron. 

Todos los participantes cohabitaban con su pareja ya sea en unión 

libre (19.9%) o en matrimonio (79.4%). Referente a los hijos el 10.7% de 

los participantes indicaron que no tenían hijos, el 25.2% tenían un hijo, dos 

hijos el 39.6%, 15.3% tenían tres hijos y finalmente, el 9.2% tenían entre 4 

y 5 hijos. El tiempo de relación de los participantes fue variable en un rango 

de uno a 51 años con un promedio de tiempo de 16 años (D. E. de 10 años). 

Se observó que la distribución del tiempo fue de 17.1% entre uno y cinco 

años, 19.5% entre seis y diez años; 18% entre 11 y 15 años; 19.4% las 

relaciones entre 16 y 20 años; 12.4% las relaciones entre 21 y 25 años; 

14.2% las relaciones mayores de 26 años. 

Instrumento - Se utilizó una pregunta abierta que cuestiona sobre los 

aspectos de interacción que tienen un impacto en la satisfacción marital de 

la persona, la cual dice: ¿Qué elementos de la interacción con su pareja 

considera que influyen en la satisfacción con su relación? 

Procedimiento  - Se llevó a cabo la aplicación del cuestionario en 

forma individual en diferentes lugares públicos de la Ciudad de México. A 

los participantes se les indicó el propósito de la investigación asimismo se 

les aseguro que la información que proporcionada era confidencial y 

anónima. 

Con la información obtenida, se analizaron las respuestas de los 

participantes mediante análisis de contenido por medio del programa de 

Atlas. Ti 5.0. Dado a que los determinantes de la dimensión de interacción 

se ha estudiado anteriormente, el análisis de contenido que se realizó en este 

estudio es verificativo (Piñuel-Raigada, 2002). Los determinantes que 

indicaron tanto hombres como mujeres de la dimensión de la interacción 
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fueron categorizados a partir de categorías planeadas desde la revisión de 

investigaciones y literatura. Asimismo, se llevó a cabo el procedimiento de 

categorización emergente, pues se encontraron determinantes que no habían 

sido categorizadas con anterioridad o dado a las características de los 

resultados permitió la inclusión de nuevas categorías. Posteriormente, con 

las categorías conformadas a partir de los resultados, se llevó a cabo un 

análisis de frecuencias por cada categoría para cada sexo y para el total de la 

muestra, también se realizó un análisis relacional (Piñuel-Raigada, 2002) 

entre las categorías de los determinantes de la interacción para toda la 

muestra. Finalmente, se identificaron las similitudes y diferencias entre las 

categorías reportadas por hombres y mujeres, consecutivamente se llevó a 

cabo un análisis de X
2
 por homogeneidad en aquellas categorías en las que 

se encontraron coincidencias entre hombres y mujeres en la dimensión de la 

interacción. 

 

Resultados 

 

A partir de las respuestas obtenidas por la pregunta “¿Qué elementos 

de la interacción con su pareja considera que influyen en la satisfacción con 

su relación?” se llevó a cabo un análisis de contenido de tipo verificativo 

para identificar con claridad aquellos determinantes de interacción que 

influyen en la satisfacción marital.  

Con la integración de cada uno de los determinantes de interacción 

que afectan a la satisfacción marital, es posible delimitar aquellas categorías 

que tienen mayor relevancia para la personas. En primera instancia, se 

conformaron las categorías a partir de las categorías que indica la literatura 

y surgieron categorías emergentes que refirieron los participantes, como se 

observa en la tabla 3. Es importante denotar que las categorías conformadas 

reflejan otros aspectos que permean otras dimensiones (contextual e 

individual) y que enriquecen los determinantes de la dimensión de 

interacción. 

Las principales categorías determinantes de la dimensión de 

interacción que se encontraron son: la comunicación -que refiere a la 

frecuencia, escuchar a su pareja y ser escuchado y temas de conversación- y 

la convivencia –que implica la convivencia, compartir, actividades y tiempo 

en conjunto-. Estos elementos, están seguidos por las categorías físico 

afiliativas (afecto, cariño y contacto físico), apoyo en la relación (cooperar, 

solidaridad, compañerismo y ayuda), conocer a la pareja (interés por la 

pareja), organización en la relación (acuerdos, decisiones y soluciones en 

conjunto), cuidado en la relación y pareja (cuidad, proveer y procurar a la 

pareja) y afecto en la relación (amor). 
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Tabla 3. Frecuencia de las categorías en la dimensión de interacción 

CATEGORÍA EJEMPLOS 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

H
a 

M
b 

T
c 

 H
a 

M
b 

Comunicación  Frecuencia, Escuchar al otro, 

Temas de conversación  

60 73 133  45.11 54.89 

Convivencia  Convivencia, Compartir, 

Actividades conjuntas, 

Tiempo juntos  

45 37 82  4.88 5.12 

Físico 

Afiliativas  

Afecto, Cariño, Atracción, 

Sexualidad, Contacto Físico  

20 23 43  46.51 53.49 

Apoyo  Ayuda, Apoyo, Cooperar, 

Solidaridad, Compañerismo  

22 21 43  51.16 48.84 

Conocer  Similitud, Interés por el otro  22 16 38  57.89 42.11 

Organización  Negociación, Acuerdos, 

Decisiones, Soluciones  

14 19 33  42.42 57.58 

Cuidado  Atención, Cuidado, Procurar, 

Proveer, Preocupación,  

16 17 33  48.48 51.52 

Afectivo  Amor  18 13 31  58.06 41.94 

Cercanía  Intimidad, Unión, Amistad, 

Confianza  

15 9 24  62.50 37.50 

Respeto  Respeto  13 11 24  54.17 45.83 

Mantenimiento  Costumbre, Compromiso  15 6 21  71.43 28.57 

Interacción 

negativa  

Problemas, Conflictos  9 5 14  64.29 35.71 

Influencia del 

otro  

Planes, Consejos  4 6 10  40 60 

Aceptación  Aceptación, Entendimiento, 

Comprensión  

3 4 7  42.86 57.14 

Complacer  Dar, Ceder, Detalles  3 3 6  50 50 
Nota: Los datos que se muestran en la tabla son resultado del análisis integral de la 

información obtenida a través de la pregunta referente al impacto de la interacción 

en la satisfacción marital. an=68 bn=63 cN=131, H=Refiere a los hombres, 

M=Refiere a las mujeres, T=Refiere al total de los participantes. 

 

Posteriormente, se integró el análisis de frecuencias para hombres y 

mujeres así como en el total de los participantes. Con las frecuencias 

obtenidas para cada uno de los sexos se llevó a cabo una prueba X
2
 en 

aquellas categorías en las que coincidían hombres y mujeres. Las 

diferencias que se encontraron fueron en los determinantes de cercanía 

(x
2
=6.25, p<.05), mantenimiento (x

2
=18.37, p<.01) e interacción negativa 
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(x
2
=8.16, p<.01) en la cual los hombres indican mayor referencia en 

comparación con las mujeres; por otro lado, las categoría de influencia que 

tiene la pareja para llevar a cabo planes (x
2
=4, p<.05) las mujeres indican 

mayor frecuencia en comparación con los hombres, es decir ellas sienten 

mayor influencia en la toma de decisiones durante la planeación de 

actividades. 

Finalmente, a partir de las categorías conformadas de llevó a cabo un 

análisis relacional como se muestra en la figura 5. En la este análisis se 

muestra que existen elementos como similitud, interés por la pareja, 

innovación en la relación, confianza hacia la pareja, planes en conjunto, 

aceptación de la pareja, tiempo de convivencia, humor en la relación 

(chistes en común), compromiso en la relación, respeto hacia la pareja, 

apoyo a la pareja, y amor mutuo.  

Con los resultados del análisis relacional se identificaron categorías 

que están asociadas con otras relaciones como son el trabajo, hijos y 

situación económica (ver figura 5). La interacción hace referencia a otras 

dimensiones como es el contexto y los aspectos individuales, los cuales dan 

una indicación clara de la interrelación entre las dimensiones. Las 

categorías relacionas con los aspectos individuales de la pareja son: 

personalidad, fidelidad, expresión de afecto, la tolerancia que tiene la 

pareja, las características personales por lo cual es admirable su pareja, las 

emociones que expresa y la alegría de su pareja. 

Por otro lado, la dimensión de interacción está relacionada con la 

dimensión contextual a partir de las categorías de familia, ambiente, hijos, 

amistad, cultura, económico y laboral de la pareja. Como se ha observado 

en los estudios anteriores, las personas no diferencian con claridad cada una 

de las dimensiones es decir, al indicar elementos de la dimensión de 

interacción es necesario referirnos a aspectos individuales o contextuales 

como es el caso de la categoría de comunicación que se encuentra en la 

parte de interacción e individual de los participantes. 
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Discusión 

 

El principal objetivo de este estudio fue identificar los determinantes 

que se encuentran contenidas dentro de la dimensión de interacción que 

influyen en la satisfacción marital. En un primer paso se conformaron 

categorías a partir de la revisión teórica así como categorías emergentes que 

surgieron a partir de las respuestas de los participantes. Se identificó que las 

principales categorías que conforman la dimensión de interacción son la 

comunicación y la convivencia.  

En la literatura, se ha indicado que la interacción está compuesta 

principalmente por la comunicación. Siendo esta categoría la vía para poder 

expresar afecto, comprensión y cercanía (Ben-Ari & Lavee, 2007) en la 

relación de pareja. Dado la relevancia que tiene la comunicación, se debe de 

considerar como el proceso esencial por el cual se tiene intimidad y 

mantenimiento en la relación (Down, Means & Pope, 2005) como refieren 

los participantes, la importancia de la comunicación se encuentra en la 

presencia y constancia de esta como elemento de la interacción. Fouquerau 

y Baudoin (2002) han dividido las características de la comunicación en dos 

dimensiones que son: la calidad de la comunicación (e.g. la escucha mutua) 

y temporalidad de esta (e.g. la constancia). 

La convivencia, dentro de la dimensión de interacción, está 

compuesta principalmente por la dimensión de temporalidad de la relación 

ya que, esta será influida por la duración y la frecuencia de convivencia 

(Schmitt et al, 2007). En este estudio se identificó que los participantes 

solamente indican en esta dimensión el trato que se tienen, las actividades 

en conjunto, compartir gustos y el tiempo que comparten en conjunto. 

Después de estas dos principales categorías de la interacción de 

pareja, se derivan categorías como la expresión de afecto, cuidado, cercanía, 

tolerancia, respeto, confianza, integración y amor que se tiene en la 

relación. Estos elementos que no son tan relevantes en los resultados, se han 

identificado como aspectos fundamentales dentro de la interacción pero 

evaluadas como determinantes de la dimensión individual (e.g. Osnaya-

Moreno, 2003). Algunas de las categorías de interacción se han identificado 

como estrategias de mantenimiento de la relación como son la expresión de 

afecto, la innovación en la relación y la reciprocidad de diversos aspectos 

como respeto y cuidado (Retana-Franco & Sánchez-Aragón, 2006). 

Entre los diferentes determinantes de la interacción se encontraron 

algunos que no habían sido referidos en la literatura como es el humor, dado 

que es un aspecto referido como característica de personalidad pero también 

como un aspecto que ayuda a la interacción de pareja (Barelds & Barelds-

Dijkstra, 2010). 

Un segundo objetivo que se planteó en este estudio fue examinar las 

posibles diferencias y similitudes entre hombres y mujeres en los 

determinantes contenidas en esta dimensión. Las diferencias identificadas 
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en este estudio, se pueden deber a elementos contextuales que determinan la 

interacción que se debe de tener en la relación de pareja, como son las 

premisas de la relación de pareja (Sánchez-Aragón, 2000). 

Las diferencias que se identificaron en su mayoría referían que los 

hombres dan mayor importancia a las categorías de cercanía, mantenimiento 

e interacción negativa. Estas diferencias son contrarias a lo encontrado en 

otras investigaciones que señalan que los hombres dan mayor importancia a 

la ayuda proporcionando por la mujer en el hogar y la crianza de los hijos 

(Rivera-Aragón & Díaz Loving, 1998). Sin embargo, son generalmente los 

hombres quienes refieren mayor satisfacción marital e intimidad en 

comparación que las mujeres (Osnaya-Moreno, 2003). 

En el análisis relacional de las categorías, se identificaron categorías 

que se asocian con las dimensiones contextual e individual, como menciona 

Roche (2008). Las categorías de familia, hijos, ambiente, cultura y situación 

económica están relacionadas con la dimensión contextual pues son 

elementos que van a afectar la interacción de la pareja, por ejemplo los 

participantes indicaron que la presencia de los hijos es importante durante la 

convivencia de la pareja. Por otro lado, la situación económica va a 

determinar las actividades de interacción ya sea, que tengan actividades 

dentro del hogar o realicen actividades externas como ir al cine, museos o 

viajes. La variedad de las actividades realizadas en pareja determinan la 

satisfacción de la relación, pues las diferentes actividades proporcionan 

determinadas recompensas (O’Lary & Smith, 1991) así como el espacio 

físico en el que se realizan (Gottman, 2000; Smith et al., 1969; Snyder & 

Stukas, 1999). 

Debido a que la interacción de pareja consiste en un intercambio de 

conductas (Gottman, 2000), se encontraron categorías de la interacción que 

están asociadas a la dimensión individual (e.g. la personalidad y las 

emociones). Estas características individuales al ser identificada en la 

dimensión de interacción, proporcionan un sustento sobre el modelo de la 

influencia relacionada en el que la interacción es un fenómeno diádico y no 

como la suma de elementos individuales (Caughlin & Vangelisti, 2000). 

Este empalme entre las categorías en las diferentes dimensiones 

(contextual e individual) permiten reconocer la necesidad de un modelo 

multidimensional en el que se integre la visión de ambos miembros de la 

relación en la que se retome las propuestas de Schmitt et al. (2007), y Adler-

Baedler et al. (2004) . Con la información obtenida, se puede identificar los 

contenidos de la dimensión de interacción dentro del modelo propuesta a 

comprobar.  
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A hospitalização infantil é considerada um momento bastante difícil 

e conflituoso para criança, um período no qual ela passa por várias 

transformações (Machado & Martins, 2002; Lima, Jorge & Moreira, 2006). 

Esta situação pode provocar sensação de abandono na criança, pois esta tem 

que deixar sua casa, seus amigos e também sua família, permanecendo em 

um ambiente totalmente estranho e quase sempre percebido como hostil 

(Machado & Martins, 2002). 

Corroborando com essa ideia, Motta e Enumo (2004) dizem que a 

hospitalização da criança costuma ser vivenciada por ela com grande 

sofrimento psíquico potencializado pelo distanciamento da família, pela 

submissão aos procedimentos e rotinas hospitalares e por lidar com a 

fantasia ou o perigo real de morte. Durante a internação, a criança tem o seu 

corpo disponível para tratamento e para investigação e a sua privacidade 

fica subordinada à dinâmica hospitalar, tornando, portanto, a internação 

uma experiência demasiadamente intrusiva. 

Pesquisa realizada por Vitorino, Linhares e Minardi (2005) afirma 

que cerca de 5 a 10% de todas as crianças, em algum momento da vida, são 

acometidas por uma enfermidade duradoura ou por uma incapacitação 

regular ou grave, que as colocam em situações de risco, tanto do ponto de 

vista orgânico quanto emocional, podendo resultar em um prejuízo do seu 

desenvolvimento normal. Dessa forma, toda enfermidade constitui-se em 

vulnerabilidade da criança, que se agrava pelas adversidades que decorrem 

da própria enfermidade e da exposição a procedimentos médicos, muitas 

vezes invasivos, resultando numa situação de riscos variados para o 

desenvolvimento da criança. 

Para o estudo de questões como a experiência de crianças durante o 

processo de hospitalização, a qual temos discutido até aqui, na Psicologia da 

                                                           
1
 Capítulo resultante do trabalho desenvolvido no contexto do estágio específico de 

graduação em Psicologia da Universidade Vila Velha, realizado pelas três primeiras 

autoras sob orientação da última autora no setor de Pediatria de um hospital público 

estadual na Grande Vitória, ES 
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Saúde, a maior parte das pesquisas é de natureza quantitativa. Entretanto, a 

fim de buscar uma compreensão mais complexa da rede de fatores 

envolvidos nos fenômenos estudados nessa área, é importante também a 

utilização de metodologia qualitativa que, geralmente, envolve pesquisa 

naturalística e descritiva, enfatiza o processo e não o resultado, é indutiva e 

trata como relevante a significação. Estudos recentes em diversos campos 

da Psicologia da Saúde têm utilizado esse método, inclusive os relacionados 

a estratégias de enfrentamento (Cerqueira-Silva, Dessen & Costa Junior, 

2011). 

Na temática da experiência de crianças sobre a hospitalização, é 

relevante o estudo das estratégias de enfrentamento que possam auxiliar de 

forma positiva a minimização dos prejuízos causados a ela e à sua família 

por esse processo, assim como que possam contribuir para um atendimento 

mais humanizado de crianças nessas condições (Faquinello, Higarashi & 

Marcon, 2007). 

Mitre (2000), Skinner, Edge, Altman e Sherwood (2003) asseguram 

que o estudo do enfrentamento ou coping é imprescindível para a 

compreensão de como o estresse ou situações estressoras podem afetar a 

vida das pessoas. 

Entretanto, estudos desse tipo devem ser realizados tomando-se 

como referência à “experiência” (Bronfenbrenner, 2011, p. 44), ou seja, 

dentro do modelo ecológico proposto por Bronfenbrenner, é importante que 

se considerem as condições objetivas assim como as experiências subjetivas 

das pessoas em um contexto de desenvolvimento humano. Este autor ainda 

ressalta que em seu modelo de investigação os campos da teoria e do 

delineamento não devem ser separados dos campos da realidade e da ação 

(Bronfenbrenner, 2011). 

Nesse sentido, buscando-se esforços para diminuir o sofrimento 

psíquico e físico da criança, é relevante se pensar em estratégias que 

promovam a sua saúde e o seu bem estar (Machado & Martins, 2002). 

Skinner et al (2003) a partir de uma revisão sistemática das centenas de 

categorias de enfrentamento existentes, apresentaram um sistema de 

classificação das mesmas em 13 famílias de coping. Segundo as autoras, as 

famílias que mais aparecem em tal revisão são:  

 
Solução de problema (Ação instrumental, Ação direta, Tomada de 

decisão, planejamento), Busca por suporte (Busca por conforto, 

Busca por ajuda, Ajuda espiritual), Esquiva (Evitação, Negação, 

Falta de engajamento), Distração (Aceitação), Reestruturação 

cognitiva (Pensamento positivo, Auto-encorajamento), Ruminação 

(Pensamentos intrusivos, Pensamentos negativos, Auto-culpa, 

Preocupação), Desamparo (Inação, Desistir), Afastamento Social 

(Auto-isolação), Regulação da Emoção (Expressão emocional, Auto-

regulação), Busca por Informação (Observação, Monitoramento), 

Negociação (Barganhar, Compromisso, Priorizar), Oposição 
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(Agressividade, Culpar os outros) e Delegação (Busca por ajuda 

mal-adaptativa, Auto-pena) (Skinner et al., 2003, p. 240, tradução 

nossa).  

 

Dentre as estratégias mais discutidas na literatura ressalta-se o 

brincar que é considerado por Motta e Enumo (2004) como uma estratégia 

positiva para o enfrentamento da hospitalização. Brincando, a criança imita 

suas experiências do cotidiano e se aproxima do seu contexto familiar. 

Outras estratégias também consideradas importantes e que auxiliam no 

período da hospitalização podem ser destacadas, a presença da 

brinquedoteca no contexto hospitalar (Carvalho & Begnis, 2006), as 

práticas de Biblioterapia (Mendes, Broca, Ferreira, 2009), o treinamento dos 

profissionais da saúde, que tem como objetivo fazer com que eles adotem 

uma postura mais humanizada no que se refere aos procedimentos médicos 

invasivos (Doca & Costa Junior, 2007), a presença e o comportamento dos 

pais, que são vistos como elemento de importância para a saúde física e 

emocional da criança diante desse processo (Soares & Zamberlan, 2003) e 

que atuam como modelo que condiciona o comportamento de seus filhos 

(Doca & Costa Junior, 2007) e como suporte para os mesmos (Faquinello, 

Higarashi & Marcon, 2007). 

Em relação às estratégias que envolvem relacionamento interpessoal, 

é importante destacar que na perspectiva de Bronfenbrenner, a díade é a 

unidade mínima quando se fala de interação pessoal e pode ser de três 

diferentes tipos: 1) observacional: caracterizada por atividade de observação 

por um participante do que executa o outro participante da díade; 2) de 

atividade: caracterizada pela realização conjunta de atividades pelos 

participantes; 3) primária: é aquela que existe mesmo quando os 

participantes não estão juntos, entretanto seus comportamentos continuam 

sendo influenciados pelos sentimentos gerados pelo outro. Ainda, para esse 

autor, a interação entre pessoas é facilitadora dos processos de 

desenvolvimento e de aprendizagem, produzindo padrões de relação que se 

complexificam devido às atividades recíprocas desenvolvidas assim como 

às relações afetivas solida e duradouramente estabelecidas. Outras pessoas, 

assim como aspectos do próprio ambiente físico, também podem influenciar 

indiretamente a díade, o que é chamado de triangulação interpessoal, de 

maneira a facilitar ou dificultar a interação (Martins & Szymanski, 2004; 

Polonia, Dessen & Silva, 2005). 

Diante do exposto, o objetivo dessa pesquisa foi investigar 

estratégias de enfrentamento ao processo de hospitalização focadas no 

relacionamento interpessoal utilizadas por crianças internadas em um 

hospital infantil da rede pública estadual, localizado na Grande Vitória – 

ES.  
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Metodologia 

 

Participantes - Participaram da pesquisa 18 crianças, de ambos os 

sexos, com idades entre 5 e 12 anos em situação de internação na área 

pediátrica de um hospital estadual da Grande Vitória, com diagnósticos 

variados. A participação na pesquisa atendeu à resolução 196 de 1996, do 

Conselho Nacional de Saúde sobre as normas éticas para pesquisa com 

seres humanos.  

Local - O trabalho foi realizado em um hospital da rede estadual 

situado no município de Vila Velha, ES. Mais especificamente, o trabalho 

foi realizado na área pediátrica do hospital, a qual conta atualmente com 

uma classe hospitalar e 50 leitos distribuídos entre 15 enfermarias comuns, 

dentre as quais uma é de tratamento semi-intensivo e mais três enfermarias 

de isolamento. 

Instrumentos - Para coleta de dados, foi realizada com a criança uma 

única questão aberta: “Faça um desenho dando uma dica a um colega que 

também esteja em um hospital para que ele possa viver bem aqui”. A 

questão foi realizada segundo o estado de saúde e a disponibilidade dos 

pacientes para participar. Entendendo a variação de idade dos participantes, 

propôs-se, para responder a questão, a utilização da linguagem não-verbal, 

através do desenho, vinculado a análise da linguagem verbal oral ou escrita, 

expressa pela criança, no intuito de esclarecer o que foi desenhado.   

No que se refere à utilização do desenho, essa pode ser justificada 

por sua facilidade de aplicação, por possuir contornos lúdicos e não possuir 

caráter invasivo, sendo, portanto bem aceita pela criança (Di Leo, 1987). 

Sua escolha também é evidenciada segundo os autores Menezes, Moré e 

Cruz (2008), por permitir observar e avaliar fenômenos psicológicos 

relacionados aos contextos de saúde, doença e hospitalização infantil, 

firmando-se como um instrumento de medida eficaz.  

Posteriormente ao desenho, foi feita uma investigação sobre o 

mesmo por meio de perguntas que visaram explorar o conteúdo expresso e 

levar o paciente a justificar o motivo de ter realizado aquele desenho. Tais 

perguntas complementares podem ser consideradas igualmente essenciais a 

questão padrão anteriormente descrita, visto que possibilitam esclarecer o 

sentido do desenho realizado (Delval, 2002). 

Processamento e Análise de Dados - As entrevistas foram realizadas 

durante os atendimentos individuais realizados nos leitos das enfermarias e 

na classe hospitalar, obtendo duração variada. Na análise dos dados 

empregou-se a análise do desenho e do discurso infantil, criando-se as 

categorias de análise a partir dos dados coletados. Para realização da análise 

foram consideradas apenas as respostas relacionadas a alguma forma de 

interação ou relacionamento interpessoal. As demais respostas, apesar de 
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exploradas e consideradas no andamento da pesquisa, não fizeram parte da 

discussão desse capítulo. 

No que se refere à análise, observa-se que grande parte do referencial 

teórico aponta para uma leitura projetiva acerca dos desenhos infantis 

(Corman, 1970; Di Leo, 1987; Hammer, 1969; Van Kolck, 1984; Cunha, 

2000). Contudo, buscou-se na presente pesquisa, realizar uma análise mais 

objetiva e sistemática dos desenhos e discursos coletados.  

Deve-se ressaltar que as respostas obtidas nessa pesquisa se referem 

a uma integração entre os dados do desenho e os dados da entrevista 

fornecida. 

Nesta pesquisa, como o foco se refere ao relacionamento 

interpessoal, as estratégias com base na Busca por suporte (BSU) (Skinner 

et al, 2003) foram consideradas. Segundo as autoras, este suporte pode ser 

compreendido como busca de ajuda instrumental, conselho, conforto e 

contato com as pessoas. Tal estratégia pode ser verificada em um estudo 

realizado por Motta e Enumo (2004) com crianças com câncer como sendo 

indicativa de ações da criança em direção ao alvo de suporte, tais como a 

família, profissionais da área de saúde, voluntários, demais crianças ou 

Deus.  

 

Resultados e Discussão 

 

A partir dos desenhos obtidos e da análise das justificativas das 

crianças, foram identificados os comportamentos ou atividades realizados 

pelas crianças e, por conseguinte, as estratégias de enfrentamento utilizadas 

por essas durante a hospitalização que tinham como foco o relacionamento 

interpessoal. Assim, na análise total dos resultados verificou-se uma 

frequência de 33 respostas obtidas dentre as quais seis referem-se a 

situações de relação com o outro, indicando o relacionamento interpessoal 

no contexto hospitalar como uma estratégia de enfrentamento possível e 

eficaz para as crianças.  

De maneira geral, dentre as demais respostas não relacionadas 

diretamente a estratégias que envolvam relacionamento interpessoal, 

obteve-se resultados indicativos de estratégias de Distração tais como 

brincar, ver TV ou pintar, passear por áreas externas do hospital que não a 

própria enfermaria e ainda estratégias voltadas para a Resolução de 

Problemas com atitudes como tomar a medicação.    

Com relação a família de enfrentamento Busca por Suporte, a 

frequência dos resultados obtidos na coleta de dados com as 18 crianças 

estão apresentados na tabela a seguir. 
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Tabela 1. Frequência das respostas focadas no relacionamento interpessoal 

dadas pelos participantes na estratégia Busca por Suporte (n=6) 

 

Estratégia Respostas  Frequência 

 Interação entre pares  4 

Busca por suporte Presença dos pais  1 

 Presença de profissionais de 

entretenimento 

 1 

 

A mais frequente das respostas eliciadas foi a Interação entre pares, a 

qual refere-se à possibilidade de a criança manter contato direto com outras 

de idade similar tanto dentro das enfermarias como no ambiente da classe 

hospitalar, favorecendo a troca de experiências e a possibilidade do brincar. 

Tal resposta foi indicada por 4 das 18 crianças, mostrando-se relevante no 

enfrentamento desse público. Ao investigar como as crianças desta pesquisa 

descreviam as interações com seus pares, verificou-se que as crianças o 

fizeram favorecendo a troca de experiências e o companheirismo nas 

enfermarias e classe hospitalar, considerando tais consequências para além 

de divertimento, alegria e prazer de suas companhias. 

Com relação à Presença dos pais, essa foi a resposta eliciada por uma 

criança de 11 anos, a qual reportou que a presença de sua mãe e de seu pai 

no hospital a deixavam mais tranquila e segura para fazer as cirurgias no 

tratamento de uma doença crônica. O mesmo foi verificado durante os 

protocolos de atendimento, nos quais exames invasivos ou ainda 

tratamentos dolorosos (injeções, punções, soros) eram realizados e 

demandavam a presença dos pais, com o intuito de acalmar ou mesmo de 

convencer as crianças quanto à necessidade do procedimento. Tais 

contribuições não foram reportadas na pesquisa com as crianças, mas foram 

evidenciadas no contato com o campo durante a atividade de estágio 

específico e faz-se relevante que aqui sejam pontuadas. 

Finalmente, no que se refere às respostas relacionadas à categoria 

Presença de profissionais de entretenimento, essa foi apontada por uma 

criança, podendo estar relacionada, através da análise de seu discurso, ao 

seu diagnóstico, o qual impossibilitava sua saída do leito e, por conseguinte, 

a utilização de demais estratégias de enfrentamento. Esta última categoria, 

Presença de profissionais de entretenimento, pode ser exemplificada pela 

fala de um menino de 11 anos: “Desenhei o palhaço porque como não podia 

sair da cama eu me divertia quando ele vinha visitar o hospital”. Mais uma 

vez fica evidente a estratégia de Busca por Suporte na fala da criança, 

deixando clara a relevância dessa, em suas diferentes formas, para o público 

pesquisado. 
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Considerações finais 

 

Essa pesquisa pretendeu identificar e apresentar as estratégias de 

enfrentamento com foco no relacionamento interpessoal utilizadas por 

crianças em processo de hospitalização com diagnósticos diversos.  

Segundo os dados analisados, o relacionamento interpessoal como 

estratégia de enfrentamento tem sua importância afirmada, corroborando a 

Busca por Suporte como uma alternativa relevante no ambiente hospitalar.  

Tal relevância pode ser explicada a partir da perspectiva do modelo 

Ecológico, o qual confere à díade o papel de elemento favorecedor de 

desenvolvimento humano, podendo contribuir para a formação de outras 

estruturas interpessoais maiores como tríade ou tétrades, por exemplo. 

Portanto, assim como verificado na pesquisa, as díades podem assumir 

formas funcionais diferentes no que se refere ao seu potencial para fomentar 

o crescimento psicológico dos sujeitos, exercendo poderosa influência na 

aprendizagem e no desenvolvimento (Martins & Szymanski, 2004; Polonia 

et al, 2005). Na pesquisa em questão, verificou-se a importância de díades 

para estratégias de enfrentamento do processo de hospitalização pela 

criança na relação mãe-filho, no relacionamento entre pares ou ainda com 

díades observacionais, como visto na participação de profissionais de 

entretenimento. Dessa forma, em um contexto de saúde-doença, assim como 

no curso do desenvolvimento típico, a pessoa, na interação com o ambiente, 

é considerada um organismo ativo, no qual ao mesmo tempo em que 

influencia é influenciada por ele em um movimento de reciprocidade 

(Cerqueira-Silva et al, 2011). 

A importância desse movimento recíproco das pessoas, ambientes 

e/ou símbolos com os quais a pessoa se relaciona realça a importância do 

papel dos profissionais de saúde, do contexto médico e dos cuidadores da 

pessoa em desenvolvimento e temporariamente exposta a contextos de 

tratamento médico. Isso responsabiliza os profissionais deste campo, para 

que suas relações com os pacientes sejam promotoras de um 

desenvolvimento mais adaptativo, apesar das adversidades nas quais estão 

expostos. Com esse intuito, deve-se pensar em programas de treinamento 

dos profissionais da saúde, que tem como objetivo fazer com que eles 

adotem uma postura mais humanizada no que se refere aos procedimentos 

médicos invasivos (Doca & Costa Junior, 2007) e que possam orientar as 

crianças na criação e utilização de estratégias de enfrentamento adaptativas.  

Como exemplo de programa de intervenção a ser adaptado, pode-se 

citar o “Cuidado ao Cuidador da saúde” realizado em um hospital público 

de São Paulo com profissionais da saúde. Este programa tinha como 

objetivo aliviar as tensões e os sentimentos destes profissionais resultantes 

da tarefa de cuidar dos sofrimentos, dores, impotência e culpa por não poder 

curar ou amenizar o sofrimento dos pacientes. Através da implementação de 
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dinâmicas de grupos, pretendia-se melhorar a qualidade de vida destes 

cuidadores (Kovács, 2010).  

O programa com foco nos profissionais de saúde se torna relevante 

uma vez que estes estão bastante próximos da criança em seu tratamento e a 

forma como reagem diante de situações estressoras dentro do contexto 

hospitalar pode afetar a qualidade da interação profissional-criança (Shorter 

& Stayt, 2010). Sendo assim,  é necessário que eles estejam em condições 

de saúde adequadas para auxiliar a criança no processo de enfrentamento da 

doença. 

De maneira mais ampliada, pode-se pensar em programas de 

treinamento para os próprios pais, os quais como uma díade primária, são 

responsáveis por modelar o comportamento dos filhos, podendo facilitar ou 

mesmo dificultar a adesão do tratamento (Doca & Costa Junior, 2007). 

Ainda versando acerca da presença dos pais, uma contribuição que pode ser 

pensada refere-se aos horários de visitas comumente estabelecidos em 

ambientes hospitalares. Faz-se relevante que em alguns desses locais sejam 

revistas ou ampliadas as possibilidades de horários de visitas, permitindo 

que mais de um cuidador esteja com a criança para que o primeiro não 

sinta-se sobrecarregado, minimizando a possibilidade de stress, 

principalmente em casos de doenças crônicas. 

A opção da abordagem metodológica de pesquisa qualitativa em 

contexto natural foi fundamental para a compreensão dos processos que 

envolvem a criança em contexto adverso, sua família e sua relação com o 

contexto hospitalar a e a influência desses processos nas estratégias e 

comportamentos das crianças. Tal como apontado pelo modelo Ecológico, 

faz-se relevante estudar o desenvolvimento humano nos períodos de 

mudança na vida das pessoas (Cerqueira-Silva et al, 2011), dentre as quais 

aponta-se a situação de doença, envolvendo a própria hospitalização, a 

comunicação de um diagnóstico adverso ou ainda, a exposição da pessoa a 

procedimentos médicos invasivos, uma vez que possibilita compreender 

como esses indivíduos enfrentam tais processos, podendo, por conseguinte, 

estruturar programas de intervenção adequados ao novo contexto no qual se 

inserem. 

Por meio da caracterização, realizada nessa pesquisa, de práticas de 

estratégias de enfrentamento com foco no relacionamento interpessoal 

possíveis no hospital, é possível contribuir para a passagem pelo processo 

de hospitalização com menor sofrimento e menores prejuízos ao 

desenvolvimento infantil (Machado & Martins, 2002). Procurou-se 

conhecer esse tema por meio do relato da própria criança, visto que é essa 

quem experiencia o adoecer e a hospitalização e, por conseguinte é essa 

quem dá sentido a essa situação (Bronfenbrenner, 2011). 

Para a Psicologia da Saúde, faz-se necessário que nessa área 

continue-se investindo em estudos voltados aos processos de 

desenvolvimento humano, que buscam analisar e apreender mais 
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profundamente os diferentes contextos de vida que os sujeitos frequentam, 

compreendendo a diversidade de trajetórias do indivíduo no curso de vida. 

Por fim, essa pesquisa se coloca como uma possibilidade para 

inspirar novos estudos e pesquisas que possibilitem a criação e o 

aprimoramento de programas de intervenção que auxiliem demais pacientes 

a enfrentar a hospitalização infantil. 
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Quem eu sou depende de como você me recebe e como você 

reage. Juntos, criamos entes interativos. Juntos, mudamos um 

ao outro (Aveline, 2005, p. 157). 

 

As últimas duas décadas foram marcadas por mudanças nas políticas 

públicas referentes à saúde mental, deslocando o foco de intervenções 

individuais para ações que levem em consideração aspectos sociais e a 

reintegração das pessoas com sofrimento psíquico. A qualidade de vida de 

pessoas que vivenciam sofrimento psíquico tem avançado com as 

contribuições dos movimentos sociais, as contribuições das ciências da 

saúde e novos planejamentos de políticas públicas (Arcaro & Mejias, 1990; 

Feitosa, Silva, Silveira, & Santos Junior, 2012; Silva et al., 2012; Teixeira, 

2008). Entretanto, o discurso perverso de inclusão mascara a realidade e 

encobre as relações de poder e exploração e nos dá uma falsa percepção de 

inclusão social (Sawaia, 2010a, 2010b; Veras, 2010), haja visto a existência 

de uma desinstitucionalização parcial, o hospitalocentrismo e a falta de 

preparação dos profissionais para a nova realidade da saúde mental (Feitosa, 

Silva, Silveira, & Santos Junior, 2012; Oliveira & Ribeiro, 2000). Outros 

aspectos negativos são a falta de comunicação entre profissionais nas 

equipes multidisciplinares (Oliveira & Ribeiro, 2000) e a dificuldade para a 

inclusão da família no tratamento e no acolhimento do paciente para sua 

efetiva reabilitação e reinserção social (Feitosa, Silva, Silveira, & Santos 

Junior, 2012; Oliveira, Sá & Rocha, 2011). Afinal, a desinstitucionalização 

não é uma renúncia equivocada da hospitalização, relegando ao paciente ao 

confinamento residencial, senão um reprocessamento do significado da 

loucura no âmbito social e uma mudança estrutural nas/das relações sociais 

de forma a romper com o esvaziamento da autonomia, a reificação e o 

sequestro da cidadania (Silva et al., 2012). 

Um complicador para a população com transtorno mental crônico é a 

força potencial da exclusão, por retirá-la da escola, do trabalho e da 

convivência em sociedade. Para alguns, a doença se torna algo como uma 

carreira, um projeto de vida (Carreteiro, 2010; Siano, Ribeiro, Santiago, & 

Ribeiro, 2009). Surge, assim, um círculo vicioso da construção social de seu 

padecimento e sofrimento e a cronificação da exclusão, sobretudo para a 
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população de menor renda que tem nas políticas públicas um refúgio 

assistencialista (Sawaia, 2010b). 

A predominância do enfoque médico, de intervenções 

medicamentosas e do viés biológico geralmente direciona para um 

prognóstico negativo crônico para esta população. Existe uma ambivalência 

do discurso que se afirma como reflexivo, aberto para mudanças, porém 

restrito a uma prática reprodutiva. Isoladamente, as ciências são limitadas 

na compreensão do sofrimento psíquico e uma abordagem 

multi/transdisciplinar pode aumentar as possibilidades de prevenção e 

intervenção (Oliveira & Ribeiro, 2000). Pesquisas sobre os relacionamentos 

interpessoais estabelecidos entre pacientes e profissionais de saúde ainda 

são escassas, mas de grande importância, pois poderiam revelar os fatores 

em jogo nos relacionamentos em questão e nos desdobramentos que 

repercutem no/do tratamento disponibilizado. 

 

Loucura: por um jeito de ser-no-mundo 

 

Historicamente, os considerados loucos foram excluídos da 

sociedade pela incompreensão da maneira como significam o mundo e 

interagem com ele. Teixeira (2008) descreve como partimos de uma 

conotação de endemoniados para a naturalização, biologização e 

instituicionalização da doença mental. Ao longo do século XX o enfoque 

organicista não conseguiu cumprir com sua promessa de cura, levando ao 

questionamento de profissionais e da sociedade sobre o modelo adotado e o 

início do movimento de reforma psiquiátrica (Oliveira & Ribeiro, 2000; 

Silva et al., 2012; Teixeira, 2008). Nesta perspectiva, a postura de 

encarceramento, primeiramente em asilos e depois em hospitais 

psiquiátricos é marcante até a metade do século passado e se arrasta até os 

dias atuais, apesar das discussões sobre mudanças no tratamento médico, 

com o uso de novos fármacos, e psicológico no intuito de promover a 

reabilitação e a inserção social. 

A nova perspectiva emergente implica numa nova maneira de 

compreender a saúde mental, o comportamento humano e os 

relacionamentos interpessoais. Segundo Silva et al. (2012), a ampliação do 

objeto de interesse para além da doença redireciona o eixo orientador para a 

experiência de viver, adoecer e morrer. Somos o único animal que questiona 

seu ser, sua existência, que se faz, se produz continuamente (Schneider, 

2006; 2008). Nascemos, surgimos no mundo, e através dos 

relacionamentos, num processo tanto social quanto histórico, 

experienciamos a construção de nossas personalidades e da forma como 

somos-no-mundo. Sartre (1939/2011) pontua que as emoções não podem 

ser consideradas como uma desordem psicofisiológica. Elas são, pois, uma 

forma organizada da existência humana. 
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O sofrimento ocorre quando há perda de sentido e da capacidade de 

significação, revelando um cisma, uma crise. Tanto saúde quando 

adoecimento são construções socioculturais e a maneira como a patologia se 

desenvolve também deve estar em conformidade com as condições 

estipuladas socialmente (Barus-Michel, 2003). A cobrança por modos 

específicos de se comportar e usufruir da experiência de ser-no-mundo 

incide sobre os indivíduos, levando à reificação e ao sofrimento psíquico. A 

tentativa de se adequar dentro de um padrão de normalidade aceito 

culturalmente e se inserir nas relações sociais pode levar ao sofrimento 

psíquico. 

A sociedade possui seus mecanismos de exclusão e desigualdades, 

mas também é cenário político, de negociações, de construção de 

significados. O Existencialimo e a Fenomenologia, por exemplo, foram 

correntes teóricas que contribuíram para a reflexão da Psiquiatria tradicional 

e inspiraram o movimento antipsiquiátrico (Gabriel & Teixeira, 2007; Spohr 

& Schneider, 2009). Segundo este viés teórico, a liberdade inerente à 

existência nos possibilita pensar em mudança (Schneider, 2006) e a 

condenação à responsabilidade pelas nossas escolhas são parte da 

experiência de ser-no-mundo. Porém, essas escolhas não são um simples 

escolher para obter-o-que-se-quer, mas para determinar-se-a-si-mesmo-a-

querer: a liberdade é a liberdade de escolher, não a de obter o que se quer. 

Logo, ser-no-mundo é escolher-se, é uma ação no mundo (Sartre, 

1939/2011; Sass, 1999) e não escolher é ainda outra possibilidade de 

escolha, mesmo que alienada (Schneider, 2006).  

Um dos expoentes da antipsiquiatria, o escocês R.D. Laing, com sua 

fenomenologia social, entendia a psicose como um refúgio, uma estratégia 

de proteção contra uma situação existencial insustentável dentre do tecido 

social. Para ele, antes de qualquer coisa, o paciente era uma pessoa (Gabriel 

& Teixeira, 2007). E é nesse conflito de liberdades que se encontram as 

pessoas com transtorno mental: presos entre o ser-para-o-outro dialético e a 

reificação, no espaço entre seu potencial de escolha e sua liberdade e a 

apropriação pela objetividade no olhar do outro. Para Sartre, somente 

através do outro, de uma consciência de existir em confronto com o mundo 

que podemos vir-a-ser. Essa relação é conflituosa, estabelecida nesse 

confronto, devido sobretudo ao esforço de posse e apropriação através da 

alienação e à captura pelo olhar do outro  que possibilita o vir-a-ser. 

Contudo, a aceitação pelo outro e do que o outro diz nos prende na 

reificação, como objetividade para o outro, gerando um conflito de 

liberdades (Gallo, 2010). Sartre (1939/2011) ainda pontua que nos fazemos 

humanos justamente na contraposição e na tentativa de nos compreender 

frente a ela. Dessa forma, o outro também permite nossa compreensão de 

nós mesmos. 
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Saúde e relacionamentos interpessoais 

 

Robert Hinde (1979, 1987, 1997) propõe o desenvolvimento de uma 

“ciência do relacionamento interpessoal”. Para este autor, o comportamento 

social humano pode ser abordado em diferentes níveis de complexidade, 

desde interações pontuais, interações continuadas que resultam 

relacionamentos, posteriormente em grupos e até o nível societal (Hinde, 

1997). Ele refere-se a uma rede de fatores que se correlacionam num 

sistema com múltiplos níveis, incluindo também a estrutura sociocultural e 

os fatores ambientais, afetando-se dialeticamente todos estes níveis. Hinde 

também destaca a importância de uma ampla base descritiva para o estudo 

dos relacionamentos no intuito de buscar princípios subjacentes aos 

aspectos observados. 

A rede de relacionamentos que estabelecemos constitui-se como 

tema relevante para pesquisas sobre processos psicossociais, 

especificamente na área de saúde. Pares, amigos e familiares podem adotar 

diversas funções em relação à construção de relacionamentos, aos 

comportamentos sociais e à saúde mental. Relacionamentos próximos são 

fonte de apoio e podem estar presentes na promoção de situações 

favoráveis, na aprovação dos comportamentos da pessoa pela sua rede 

social, na indiferença, na interferência (ou levantar barreiras para que algo 

se concretize pensando em favorecer a pessoa), na desaprovação e, até 

mesmo em atrapalhar nossas intenções (Duck, 2004; Fitzpatrick, 2009; 

Hinde, 1997). 

O feed back dado pelas pessoas com as quais mantemos 

relacionamentos influencia a construção de nossa autoimagem, na 

estimulação da autoelaboração positiva, na afirmação de nossa perspectiva 

de mundo, na percepção de saúde e aceitação social, opiniões e atitudes 

(Duck, 2004; Fitzpatrick, 2009; Hinde, 1997; Martin & Hewstone, 2003; 

Rashotte, 2007). Relacionamentos próximos exercem papel na manutenção 

da autopercepção e na autoelaboração positiva, propiciam a reelaboração da 

personalidade e de diversos comportamentos, sentimentos e atitudes frente 

às situações da vida (Duck, 2004). 

 A saúde é significativamente afetada pelos relacionamentos e pela 

rede social na qual o indivíduo está inserido (Duck, 2004). Adoecemos e/ou 

nos mantemos saudáveis de acordo com os relacionamentos que 

estabelecemos ao longo da vida. Hinde (1997) nos lembra que diversos 

autores já publicaram sobre a força da família e dos relacionamentos 

diádicos em nossa autorregulação (por exemplo, Watzlawick, Waekland, & 

Fisch, 1973/2003; Watzlawick, Bavelas, & Jackson, 1967/2002). A rede 

social proporciona apoio instrumental, informacional e emocional, e a ajuda 

recebida, seja ela real ou percebida, pode ser um fator para a manutenção de 

padrões de comportamento e interação ou para a mudança. Os 

relacionamentos influenciam as crenças quanto ao que é ou não saudável, 
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sobre os padrões de comportamento relativos ao estar-doente e aos cuidados 

de saúde. 

O adoecer implica em papéis sociais específicos, tanto na efetivação 

ou na anulação de direitos e obrigações. Duck (2004) enumera três aspectos 

relacionais do adoecer: a) o adoecer visto de uma perspectiva destrutiva 

deteriora a capacidade de o indivíduo fazer e manter relacionamentos, seu 

status e seu crédito social. Isso pode ocorrer tanto por conseqüência da 

própria doença como do tratamento; b) o adoecer libera o indivíduo de suas 

responsabilidades sociais; e, c) o adoecer como ocupação: a vida da pessoa 

gira em torno dos sintomas e do tratamento da doença. Este raciocínio vai 

ao encontro do exposto por Carreteiro (2010) e Sawaia (2010a), no que 

tange a inclusão perversa, com significados e papéis sociais circunscritos a 

estigmas minorizantes. O adoecer que pode ser usado como estratégia para 

buscar uma posição privilegiada, porém acarreta em restrições e perdas no 

longo prazo. 

Os relacionamentos podem ter efeitos positivos ou negativos sobre a 

saúde mental e física. Pesquisa realizada por Bertrera (2005) demonstrou 

que o suporte social percebido nos relacionamentos interpessoais está 

negativamente associado com o número de episódios de ansiedade e 

transtornos de humor; e que a negatividade percebida nos relacionamentos 

está positivamente associada com o número de episódios de ansiedade e 

transtornos de humor. O apoio recebido das redes sociais pode substituir, 

em alguns casos, e complementar o recebido através de serviços 

profissionais (Kogstad, Mønness & Sørensen, no prelo). Estes autores 

sugerem que o os relacionamentos interpessoais sejam mais explorados por 

esses serviços e que os pacientes sejam auxiliados no desenvolvimento de 

redes sociais para ter fontes de apoio. 

Canesqui e Barsaglini (2012) fizeram uma análise dos temas e 

abordagens teórico-conceituais sobre apoio social na área de Saúde Coletiva 

e Saúde Pública em 259 artigos nacionais e internacionais publicados entre 

1980 e 2005. Os autores destacaram na literatura efeitos positivos do apoio 

na redução do estresse e dos problemas mentais e psicológicos, na 

autoestima e no bem estar psicológico, no ajustamento a doenças crônicas, 

na adesão aos tratamentos de saúde, na qualidade de vida, na integração 

social, entre outros. Também apontam efeitos negativos advindos da falta de 

apoio social, tais como aumento do estresse, deterioração da saúde, adotar 

comportamentos de risco, e na diminuição da adesão a tratamentos. 

A aliança entre médico e paciente e o estilo de comunicação adotado 

podem favorecer para a adesão ao tratamento (Thompson & McCabe, no 

prelo). Laugharne, Priebe, McCabe, Garland e Clifford (2011) descrevem 

relatos de pacientes que enfatizam a importância das atitudes do médico que 

os acompanha ir além da esfera profissional. Segundo os participantes desta 

pesquisa, a autorrevelação, empatia, pequenos gestos de gentileza e uma 

abordagem humanizada do contexto de cuidado contribuem para um melhor 
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relacionamento entre médico e paciente. Laugharne et al. (2011) notaram 

que os relatos dos pacientes apresentavam uma variedade de opiniões sobre 

suas expectativas quanto ao compartilhamento de decisões sobre o 

tratamento, fato que deve ser observado na prestação de cuidados. 

As famílias nem sempre conseguem manter o cuidado continuado 

dos portadores de sofrimento psíquico devido à sobrecarga objetiva, com 

cuidados e apoio instrumental, e à sobrecarga subjetiva, sobretudo em 

relação ao apoio emocional e as estratégias de enfrentamento. É comum 

ocorrer o desgaste ou o rompimento de laços sociais com a família e com a 

sociedade num sentido amplo, uma vez que muitas dessas pessoas não 

conseguem manter uma inserção socioprofissional efetiva ou marcada por 

processos de ruptura e descontinuidade (Ramos, Tittoni & Nardi, 2008; 

Ribeiro, 2009). 

O rompimento de laços sociais e a cronificação do quadro são fatores 

que dificultam a manutenção do tratamento (Oliveira, Sá & Rocha, 2011). 

Neste sentido, os relacionamentos interpessoais, desde os mais próximos, 

tais como com familiares e amigos, até o contato com profissionais e a 

efetiva (re)inserção na sociedade podem se revelar vetores que direcionam 

para um melhor prognóstico. Duck (2004), por exemplo, reflete sobre a 

pertinência de nos perguntarmos se melhoramos pelo tratamento que 

recebemos ou através do relacionamento estabelecido com o cuidador. 

Assim, apresentaremos abaixo um relato de experiência sobre o 

aproveitamento dos relacionamentos interpessoais no planejamento clínico 

das atividades e intervenções em uma instituição de saúde mental. 

 

Por um planejamento clínico diferenciado 

 

A clínica, localizada em município da região metropolitana de 

Vitória, possui uma ampla equipe com profissionais de diversas 

especialidades: médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, 

farmacêutico, psicólogos, fisioterapeuta, educador físico e oficineiros de 

artes. Ela acolhe pessoas para tratamento em duas modalidades: internação, 

para os casos de crise, e hospital dia, para acompanhamento profissional. 

Em ambas modalidades, os pacientes devem ser voluntários e estar 

acompanhados por familiares ou algum responsável para sua admissão. 

Quando chegam à clínica, os pacientes e suas famílias são recebidos pela 

equipe e passam por consultas médica e psicológica antes da internação ou 

de encaminhamento para hospital dia. Nestas consultas, ficam a par do 

planejamento do tratamento feito pelos profissionais e recebem informações 

sobre o funcionamento da clínica e as atividades desenvolvidas. 

O planejamento clínico foi direcionado para o objetivo de 

reintegração social, desenvolvimento de redes sociais como fonte de apoio, 

reflexão de significados e recriação de sentidos, sempre levando em 

consideração fatores psicossociais. Para que esse processo de retomada do 



60 

 

funcionamento psíquico e de recriação de sentido seja efetivo, é preciso que 

se acredite no potencial do indivíduo e na existência de recursos disponíveis 

no contexto que auxiliem nesse processo. Mais importante do que 

minimizar sintomas ou adequar comportamentos desviantes apresentados 

pelo indivíduo, devemos lhes proporcionar condições para expandir os 

momentos nos quais ele se percebe feliz e saudável (Aveline, 2005). 

A perspectiva que adotamos sobre um fenômeno psicológico e os 

processos psicossociais que o produzem serve de base para a compreensão e 

o planejamento de intervenções diversas. A proposta do planejamento 

clínico em questão era aproveitar desses processos psicossociais através dos 

relacionamentos interpessoais para a prevenção de crise e intervenções 

diversas dos profissionais da equipe. Tal posicionamento da equipe se 

baseou em três premissas: 1) a instituição é um dispositivo social de 

produção de subjetividade (Costa-Rosa, 2012); 2) práticas isoladas de um 

único profissional, restritos ao seu campo de estudo e atuação limitam as 

intervenções possíveis e a condução do paciente a melhoria do quadro 

(Oliveira & Ribeiro, 2000); e, 3) a introdução de novas possibilidades de 

intervenção usando modalidades terapêuticas não tradicionais, tais como 

Yoga, Educação Física e meditação (Andrade & Pedrão, 2005; Kozasa et 

al., 2012; Roble, Moreira &Scagliusi, 2012). 

 Periodicamente, a equipe se reúne para discutir casos e montar o 

cronograma de atividades de acordo com a demanda clínica e dos pacientes. 

Alguns critérios são usados para o planejamento do cronograma e das 

atividades, tais como: 1) os pacientes e suas famílias devem ter a 

oportunidade de atendimentos médicos, psicológicos e com o fisioterapeuta; 

2) grupos de psicoterapia são realizados duas vezes ao dia; 3) atividades 

diárias de Educação Física; 4) oficinas de artes quatro vezes por semana; e, 

5) práticas diárias de Sahaja Yoga. Também são parte do cronograma a 

comemoração de feriados, dias festivos, aniversários, bem como idas a 

museus e passeios culturais. Assim, a montagem do cronograma preza por 

atividades nas quais os pacientes tenham a oportunidade de convívio uns 

com os outros, de forma descontraída e aproveitando dos processos 

psicossociais inerentes ao ambiente da instituição para a produção de 

significados mais positivos, a elaboração de seu autoconceito e a inserção 

social. O viés adotado foca em atividades coletivas, mantendo 

oportunidades para atendimento individualizado quando necessário. 

 Na implantação desta perspectiva, dois desafios podem ser 

destacados: a inclusão da família no tratamento e a manutenção do diálogo e 

da coesão das intervenções da equipe. Haja visto a cronicidade de alguns 

quadros e o desgaste da família com cuidados dispensados ao longo dos 

anos, trazer a família para o tratamento é um obstáculo a ser superado 

(Oliveira, Sá & Rocha, 2011). É comum relatos de familiares que ainda 

remetem a representações sociais de loucura restritivas e minorizadoras, 

além de intenções de internação como forma de punição (Oliveira & 
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Ribeiro, 2000; Silva et al., 2012; Teixeira, 2008). Por diversas vezes, a 

equipe tentou implantar grupos de psicoterapia para os familiares dos 

pacientes, porém sem sucesso. 

 A periodicidade das reuniões da equipe e a precisão das 

informações inseridas nos prontuários dos pacientes são de extrema 

importância para manter a coesão dos profissionais e permitir que a 

multidisciplinaridade possa se converter em transdisciplinaridade. A 

discussão de casos e o desenvolvimento de um cronograma de atividades 

em conjunto, com intervenções nas quais profissionais de mais de uma 

especialidade estejam presentes, permitem que a problemática de cada caso 

seja abordada de maneira mais abrangente e precisa. 

Reuniões de avaliação e planejamento com os pacientes são 

realizadas mensalmente para que eles tenham participação na construção do 

planejamento clínico. A inclusão no tratamento também ocorre com oficinas 

oferecidas pelos próprios pacientes, tais como oficinas de artes, dança, 

culinária, entre outras. Dessa forma, as contribuições dos profissionais e dos 

pacientes se complementam e criam um contexto mais acolhedor, visando 

promoção de saúde. 

 

Conclusão 

 

Vivenciamos mudanças nas políticas públicas referentes à saúde 

mental nos últimos anos, sobretudo aquelas voltadas para o deslocamento 

do foco de intervenções individuais e pontuais para ações que levem em 

consideração aspectos sociais e a reintegração das pessoas com sofrimento 

psíquico. Essas contribuições foram fomentadas por propostas dos 

movimentos sociais, pesquisas das ciências da saúde e novos planejamentos 

de políticas públicas. A literatura aponta como gargalos para uma mudança 

efetiva na forma como abordamos os cuidados em saúde mental e a 

reinserção da população com sofrimento psíquico: a necessidade de 

melhoria na preparação dos profissionais para a nova realidade da saúde 

mental, a manutenção do hospitalocentrismo, e a atual 

desinstitucionalização ser apenas parcial. Para que as mudanças sejam 

realmente efetivas, é imprescindível a inclusão da família no tratamento e 

no acolhimento do paciente para sua efetiva reabilitação e reinserção social, 

o reprocessamento do significado da loucura no âmbito social e uma 

mudança estrutural nas/das relações sociais de forma a romper com o 

esvaziamento da autonomia, a reificação e o sequestro da cidadania dessas 

pessoas. 

Em contraposição à predominância do enfoque médico, propomos 

que as emoções não sejam consideradas apenas como uma desordem 

psicofisiológica, mas como uma forma de organizar a experiência de 

existência humana, uma vez que somos-no-mundo junto com o outro e que 

a alteridade tem função ímpar na compreensão de nós mesmos. Diversos 
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autores afirmam que o feed back dado pelas pessoas com as quais nos 

relacionamos influencia a construção de nossa autoimagem, na estimulação 

da autoelaboração positiva, na afirmação de nossa perspectiva de mundo, na 

percepção de saúde e aceitação social, opiniões e atitudes, de forma que a 

força da família e dos relacionamentos diádicos em nossa autorregulação 

para a manutenção de padrões de comportamento e interação ou para a 

mudança deveria ser aproveitada para promover as mudanças que se façam 

necessárias. O apoio recebido das redes sociais pode substituir, em alguns 

casos, e complementar o recebido através de serviços profissionais. 

Entretanto, o rompimento de laços sociais e a cronificação do quadro são 

fatores que dificultam a manutenção do tratamento e das redes de 

relacionamento.  

 Diante do questionamento se melhoramos pelo tratamento que 

recebemos ou através do relacionamento estabelecido com o cuidador, 

apresentamos acima critérios utilizados por uma equipe com profissionais 

de diversas especialidades numa instituição de saúde mental que recebe 

pacientes voluntários para tratamento em regime de internação, quando há 

crise, ou de hospital dia. O objetivo da estrutura ofertada pela instituição é 

de reintegração social, desenvolvimento de redes sociais como fonte de 

apoio, reflexão de significados e recriação de sentidos, levando em 

consideração fatores psicossociais. Dessa forma, partiu-se da perspectiva de 

que a instituição é um dispositivo social de produção de subjetividade, que 

práticas isoladas de um único profissional, restritos ao seu campo de estudo 

e atuação limitam as intervenções possíveis e a condução do paciente a 

melhoria do quadro, e a abertura para a introdução de novas possibilidades 

de intervenção usando modalidades terapêuticas não tradicionais, tais como 

Yoga, Educação Física e meditação. 

A equipe se reunia de tempos em tempos para discutir casos e 

montar o cronograma de atividades de acordo com a demanda clínica e dos 

pacientes. Tal medida permitia que a multidisciplinaridade pudesse se 

converter em transdisciplinaridade no planejamento e nas intervenções 

feitas. Também eram realizadas reuniões de avaliação e planejamento com 

os pacientes, e oficinas eram oferecidas pelos próprios pacientes. Nesta 

perspectiva, se aposta na complementaridade das contribuições dos 

envolvidos, pacientes, familiares e profissionais através dos 

relacionamentos que estabelecem, usando a rede social como instrumento 

de intervenção e mudanças. 
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Estamos vivendo na era da globalização, caracterizada por mudanças 

sociais rápidas e grandes avanços tecnológicos. Zini e Arantes (1996) 

definem a globalização como uma ampliação das trocas entre pessoas de 

diferentes culturas. As autoras reconhecem que essa troca já acontece há 

muito tempo, mas não na velocidade em que ocorre atualmente. Todas essas 

mudanças estão influenciando as diversas culturas e, obviamente, o 

comportamento das pessoas. Amazonas, Dias e Santos (2009) afirmam que 

entre todas as mudanças que o processo de globalização vem provocando, a 

sexualidade, os relacionamentos afetivos, os casamentos e a própria família 

são as de maior repercussão na vida das pessoas. Cada um destes aspectos é 

atravessado por valores globais. Segundo Hollenstein (1994), só na 

Alemanha vivem mais de dois milhões de pessoas em famílias interculturais 

e nos Estados Unidos apenas 25% entre todos os casamentos realizados são 

entre pessoas da mesma cultura. Segundo o Departamento Federal de 

Estatísticas da Suíça (BSF), em 2007, 49% de todos os casamentos 

realizados na Suíça foram casamentos interculturais, e as brasileiras 

aparecem em segundo lugar na lista com quem os suíços mais se casam. As 

pesquisas mostram ainda que, na atualidade, famílias interculturais 

constituem uma grande parte da população europeia (CBIF,1999) e, por que 

não dizer, do mundo. Vale ainda salientar que as famílias interculturais são 

consideradas as famílias do futuro.  

 Diante do exposto este artigo teve com objetivo estudar o casamento 

entre brasileiras e suíços e as repercussões deste casamento em suas vidas.  

De maneira mais específica analisamos: 1. a motivação para o casamento; 2. 

os elementos facilitadores e dificultadores da convivência;  3. os 

sentimentos experimentados; 4. as necessidades sentidas. 

 

Migração feminina e casamento 

 

De acordo com a Organização das Nações Unidas (2009), a escala da 

migração internacional aumentou substancialmente nos últimos anos e 

tornou-se um fenômeno global.  Mais de 200 milhões de pessoas vivem fora 

do seu país, sendo praticamente metade deles, mulheres que deixaram seu 

país em busca de melhores oportunidades de vida.  
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Uma publicação do Fundo das Nações Unidas para a População 

(UNFPA, 2007), declara que a migração feminina é uma revolução em 

constante crescimento. Trata-se de uma revolução relacionada com a 

mobilidade e a autonomia estimulada pela esperança, mas atormentada pelo 

risco. Continua, contudo, sendo uma revolução silenciosa. Knight (2009) 

fala acerca das várias faces da migração feminina, procurando entender 

melhor a sua natureza multifacetada e complexa. De acordo com a autora, a 

migração feminina é uma questão repleta de contradições e paradoxos, com 

contrastes e injustiças, dilemas morais e conflitos de interesses. A autora 

afirma ainda que, se por um lado, a migração pode contribuir para a 

igualdade entre os gêneros e para a capacitação das mulheres, 

proporcionando-lhes rendimentos e posição social, autonomia, liberdade e 

amor-próprio que um emprego lhes confere, por outro lado, elas são 

vulneráveis à exploração e são alvos fáceis de traficantes. São atraídas para 

a prostituição forçada, para oficinas de exploração e para o trabalho 

doméstico desumano, com promessas de uma vida mais próspera no 

estrangeiro. As mães que deixam para trás os seus filhos também levam 

consigo um grande peso psicológico e emocional. 

No Brasil, a situação não é diferente.  De acordo com o Censo do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2010), do total de emigrantes 

contabilizados, 60% estão na faixa de idade entre 20 e 34 anos.  Esses 

números sinalizam deslocamentos motivados principalmente pela venda da 

força de trabalho e sem acompanhamento da família. O Censo apontou 

ainda que as mulheres são a maioria entre os que emigraram (53,8%). Nos 

estados do Nordeste, o percentual de emigração de mulheres é ainda maior, 

chegando a 64,3% em Pernambuco, 70,1% no Ceará e 70,3% no Rio 

Grande do Norte.  

 Os estudos das migrações internacionais brasileiras identificam uma 

taxa de uniões com estrangeiro muito maior para mulheres que migram, do 

que para os homens na mesma situação. Elas partem cheias de esperanças e 

muitas sonham com o casamento. Grande parte está  fora do Brasil por uma 

infinidade de razões que, muitas vezes, fugiram do seu controle. Segundo 

Huber, já em 1996, na Suíça, as brasileiras, junto com as dominicanas, 

marroquinas e tailandesas, formavam o maior grupo de mulheres migrantes 

dos chamados países do terceiro mundo ou dos países em desenvolvimento.  

Apesar desse fato, fica difícil falar em números porque grande parte delas 

vive ilegalmente no país, sem registro em nenhum órgão. Segundo a Cônsul 

do Brasil em Zurique, Vitoria Cleaver (2009), cerca de 60.000 brasileiros 

vivem atualmente na Suíça, sendo a maioria absoluta de mulheres. 

Entretanto, enquanto o Ministério das Relações Exteriores do Brasil estima 

que cerca de 60.000 brasileiros vivem atualmente na Suíça, o Departamento 

Federal de Estatística da Suíça (BFS, 2007) tem outros números: segundo o 

mesmo, apenas 14.108 brasileiros vivem no referido país.  A discrepância 

gerada pela informação dos dois países bem pode sinalizar o grande 
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contingente de brasileiros, ou podemos dizer de brasileiras vivendo 

ilegalmente no referido país. 

 Mas como essas mulheres ingressam na Suíça? Fundamentalmente 

de três formas: como dançarinas de cabaré (elas podem ter um visto que tem 

uma duração de oito meses), através do casamento ou como turistas. A 

única forma, porém, de uma mulher brasileira permanecer definitivamente 

no país é através do casamento com um suíço ou com um europeu.  Então, 

na maioria dos casos, tanto as mulheres que vão como dançarinas quanto as 

que vão como turistas procuram também, na realidade, um casamento. 

Segundo Keller (1997), são poucos os casos de brasileiros que vão para a 

Suíça como trabalhadores migrantes, pois não existe nenhum tipo de acordo 

entre os dois governos neste sentido. 

As mulheres casadas com suíços podem ser divididas, basicamente, 

em dois grupos: aquelas que encontram o futuro marido aqui no Brasil e 

migram para a Suíça, uma vez que o Brasil ocupa destaque no turismo, 

atraindo turistas que querem conhecer de perto o chamado “exotismo 

tropical”; e as mulheres que decidem migrar por conta própria, a princípio 

como dançarinas ou turistas, visando trabalhar e casar, para construir ou 

reconstruir uma família.  

  

Implicações da cultura no relacionamento  

 

O casamento intercultural nos tempos da globalização já não é 

nenhuma novidade. Hoje é possível manter relacionamentos com pessoas de 

outros continentes sem sair de casa. Segundo Hotvedt (2002), o tema 

“casamento intercultural” é vasto e complexo e, de acordo com Perel 

(2000), ele não tem recebido a atenção que merece por ser um fenômeno 

novo, tendo se acentuado a partir dos anos 50. Apesar disso, indivíduos de 

diferentes credos, culturas, nacionalidades e raças têm estabelecido 

relacionamentos afetivo-sexuais passageiros ou duradouros e, neste último 

caso, trazem à tona novos modelos de família e de  comportamento que se 

adaptam em um mundo em constante transformação. Este tipo de 

relacionamento coloca em questão desafios intelectuais e emocionais, sendo 

definido por Romano (1997) como a união entre duas pessoas de culturas 

diversas, como também de diferentes países, que pode incluir, mas não 

necessariamente, diferentes raças e/ou religião. 

Esse tipo de casamento, como qualquer outro, geralmente começa 

com base nas similaridades e na idealização do(a) parceiro(a). As diferenças 

são, a princípio, relegadas como não importantes, interessantes ou atrativas. 

Porém, com a convivência e com a formação de uma família, todas essas 

diferenças vêm à tona na forma de valores e papéis, o que torna o 

relacionamento mais complexo. Segundo Carvalho, Hoffmeister e Schmidt 

(2009), no começo, quando pessoas de diferentes nacionalidades se 

apaixonam, tudo é muito excitante! Essa diferença cultural é justamente o 
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ponto central de aproximação. Mas, com o tempo, ela pode causar muitos 

problemas.  

Segundo Reif (2004), a maioria dos casais interculturais tem que 

lutar contra as leis de migração: se eles desejam permanecer juntos, têm que 

casar apressadamente, transpondo a fase em que o casal devia se conhecer 

melhor, passando direto para o casamento.  Então, para que o casamento 

intercultural ocorra, o homem ou a mulher deixa o seu país de origem e 

migra para o país do outro. Para Scheifele (2008), migração é uma aventura 

traumatizante. Os migrantes são obrigados a enfrentar o isolamento, a 

insegurança e a incompreensão, precisam abandonar suas famílias, amigos, 

locais conhecidos e seguros, para enfrentar não apenas uma nova cultura e 

língua, mas também novos hábitos culturais e religiosos, assim como a 

insegurança em um novo país.  

As pessoas sentem-se equilibradas em sua cultura, o que as deixa 

livres para agir porque elas estão preparadas para isto, até por instinto. Lang 

(2002) chega a dizer que a cultura pode ser comparada ao ar que 

respiramos: nós nos acostumamos e nem damos conta que ele está a nossa 

volta. Mas, se privados do ar que respiramos, nós sentiremos 

imediatamente. No entanto, quando as culturas colidem, o instinto não pode 

mais ajudar. Pollock e Van Reken (1999) explicam que quando temos que 

aprender e reaprender as regras básicas do mundo ao nosso redor, nossa 

energia passa a ser usada apenas para sobreviver e não mais para viver. 

Quando estamos fora do nosso equilíbrio cultural passamos mais tempo 

entendendo o que está acontecendo do que participando do acontecimento e 

essa é exatamente a experiência de muitas pessoas que se encontram em 

meio a uma cultura estrangeira.  

Por outro lado, do mesmo modo que o migrante vivencia o choque 

cultural, também os habitantes locais têm suas reações ao receberem os 

estrangeiros. Segundo Salman (2007), o processo de aceitação do recém-

chegado acontece devagar, principalmente quando existem muitas 

diferenças físicas entre os estrangeiros e os habitantes locais. Esta condição 

pode influenciar negativamente na assimilação e na reorganização da 

identidade do migrante, apesar de, naturalmente, uma série de outros fatores 

estarem envolvidos.  

Todavia, além da diferença cultural, outro fator importante é a nova 

língua a ser falada, que certamente vai afetar a comunicação, tanto na 

sociedade quanto no relacionamento. Casais interculturais geralmente se 

comunicam em uma língua que, pelo menos um deles, não domina 

totalmente. Isso faz com que eles tenham dificuldades de se comunicar e de 

se entender, principalmente no campo das emoções. Para Romano (1997), 

uma relação de verdadeira intimidade entre duas pessoas que não dividem a 

mesma língua materna é muito difícil, pois as possibilidades de falharem 

nesta questão são muitas. Em uma língua estrangeira, humor e emoção 

profunda são muito difíceis de serem comunicados. 



70 

 

 Outro aspecto que não pode ser esquecido ou minimizado é a 

religião; ela impregna a sociedade, assim como o seu sistema de direitos. 

Segundo Perel (2002), nos casamentos entre pessoas de credos distintos é, 

em geral, difícil lidar com as diferenças religiosas, porque é complicado 

aceitar as verdades da religião como “relativas“. É necessário saber até que 

ponto a religião é vivenciada pelo parceiro/parceira e que influência ela tem 

no cotidiano daquela pessoa, pois certamente refletirá no casamento. As 

crenças religiosas de uma pessoa geralmente são ensinadas desde a infância 

e os sentimentos religiosos, mesmos adormecidos, podem vir à tona em 

determinados momentos da vida. 

Outros fatores que também podem ser bastante estressantes para os 

casais interculturais, segundo Hotvedt (2002), são os valores atribuídos às 

famílias de origem e ao relacionamento com elas, às regras para a educação 

e interação com os filhos. Independente de ser um casal de uma mesma 

cultura ou não, a chegada de um filho inaugura uma série de sentimentos, 

tarefas e papéis. Segundo Perel (2002), o dilema acerca da criação dos 

filhos é, em geral, complicado e carregado emocionalmente e pode começar 

mesmo antes do nascimento. Andolfi (2002) afirma que entre casais de 

diferentes culturas o desentendimento sobre como criar filhos e as 

expectativas em relação ao futuro deles podem ser graves e particularmente 

estressantes.  

Com o nascimento começa para os pais o longo caminho de educar 

seu(sua) filho(a)  no lar intercultural. É justamente nesta rotina do dia a dia, 

no atendimento às necessidades e solicitações da criança que começam a 

ficar mais claras as diferenças culturais. Agora o casal precisa decidir o 

estilo de educação que será adotado, a língua que será falada e até mesmo a 

religião que será ensinada aos filhos. Segundo Urech, Schiess e Stucki 

(2005), em família de imigrantes, onde pai e mãe são estrangeiros, a 

situação pode ser considerada, por certo prisma, mais fácil, pois ambos os 

pais possuem a mesma cultura e, assim, os filhos convivem com uma 

realidade dentro da família e outra fora. Já os filhos de casais interculturais 

vivem a diversidade dentro do próprio lar e, muitas vezes, não sabem ao 

certo se são estrangeiros ou não.  Mas aqui é importante salientar que filhos 

de casais interculturais, necessariamente, não terão que enfrentar problemas 

familiares, pois muitos casais conseguem fazer uma síntese e desenvolvem 

o que poderíamos chamar de uma “terceira” cultura. Contudo, se esses 

arranjos ou essa síntese não forem feitos, a criança poderá ficar “perdida” 

no meio de tantas informações diferentes.  

Na maioria dos casos, é sempre o cônjuge estrangeiro que acaba 

cedendo mais e precisa ter um nível de tolerância maior, pois criar um filho 

fora de seu país pode ser comparado a jogar uma partida de futebol fora de 

casa, onde quase toda a torcida é do time contrário. O cônjuge estrangeiro 

percebe-se só em relação ao ambiente no qual está inserido, onde os seus 

costumes não encontram apoio na sociedade. 
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 Segundo Romano (1997), no casamento intercultural, o marido que 

está em seu país tem muito mais “forças culturais” a seu favor, o que muitas 

vezes não ajuda, mas sim o impede de alcançar sua esposa. Para ele é mais 

fácil permanecer centrado na sua cultura e não considerar as diferentes 

expectativas da sua companheira. No nosso caso, como é a brasileira que 

migra para a Suíça, é ela que precisa ter uma flexibilidade maior para 

conseguir se adaptar a uma sociedade tão diferente da nossa.  Se, por um 

lado, existe uma possibilidade de complementação entre o casal, por outro, 

existem muitos obstáculos que precisam ser ultrapassados. Casamentos 

interculturais são comparados por Larcher (2000) a um quebra cabeças que 

precisa ser solucionado todos os dias. Porém, como todo casamento, um 

casamento intercultural exige um longo processo. Trata-se de um projeto 

que não termina e que exige tradução e disposição para uma adaptação 

diária na relação do casal. Sem hierarquia, sem oposições, sem exploração, 

a palavra amor ganha um novo sentido: ″desconstrução das diferenças″ 

(Larcher, 2000, p 03). 

 

Método 

 

O critério de escolha dos participantes foi o da amostragem 

proposital, que também é denominada intencional ou deliberada (Turato, 

2003). Participaram 12 brasileiras que vivem na Suíça, na parte alemã e são 

casadas com homens suíços. Elas têm, em média, sete anos de casamento e 

escolaridade que vai do ensino fundamental I ao nível superior completo. 

Todas elas têm filhos na Suíça ou no Brasil. Quanto à religião, cinco são 

católicas e sete evangélicas. Vale ressaltar que demos nomes fictícios às 

entrevistadas. 

O instrumento utilizado foi a entrevista com roteiro, contendo 13 

perguntas, com itens relacionados aos objetivos da pesquisa e aos dados 

sócio demográficos das mesmas. A entrevista foi conduzida de forma semi-

dirigida, individual e em local adequado, após explicações sobre o objetivo 

da mesma e garantia do sigilo das informações. Foi solicitada a permissão 

para gravação e a assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido.  

Os dados foram analisados de acordo com a técnica da análise de 

conteúdo temática. Segundo Minayo (2004, p. 209), ela consiste “em 

descobrir os núcleos de sentido que compõem uma comunicação cuja 

presença ou frequência signifiquem alguma coisa para o objetivo analítico 

visado“. Desta forma, foram levantados os temas relacionados aos objetivos 

e analisados com base na literatura consultada que foram os seguintes: 

motivação para o casamento, aspectos positivos decorrentes do casamento 

intercultural, dificuldades advindas do casamento intercultural e avalição da 

experiência.  
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Análise e discussão dos resultados  

 

Apresentaremos agora os temas levantados e, em seguida, 

apresentaremos uma discussão sobre os mesmos sempre que possível. 

 

Motivação para o casamento  

 

 Podemos constatar que as motivações para o casamento variaram 

bastante, incluindo o amor romântico, desejo de permanecer legalmente na 

Suíça, de trazer os filhos. Entre as doze mulheres entrevistadas, as seis que 

migraram em busca de melhores oportunidades de vida, diante das 

dificuldades, acabaram por optar por um casamento que, a princípio, não foi 

baseado no amor. Elas conheceram seus maridos por intermédio de amigos 

ou parentes que já residiam na Suíça, mas também em sites de 

relacionamento, jornais e festas como se pode perceber nas seguintes falas: 
 

Eu conheci meu marido através de uma prima que já o conhecia.  Minha 

prima disse: ele é um cara muito bom. Então ela resolveu pedir à ajuda 

dele para eu passar de carro da fronteira e poder ter um novo visto.  Ele 

foi comigo e daí nasceu a nossa amizade. Eu fui morar com ele. Na 

realidade, eu não queria casar assim. Casei porque aconteceu (Patrícia). 

 

Mas acontece que eu me apaixonei pela Suíça, pela situação que eu vivia 

aqui, pela questão financeira. Eu pensava: meu Deus, quando eu voltar 

para o Brasil eu não vou ter isso! Então eu resolvi me casar, eu conheci 

meu marido pela internet, no site de relacionamento com suíços. 

(Carolina) 

 

As outras cinco participantes conheceram o marido no Brasil, e só 

uma conheceu seu futuro marido enquanto estava de férias na Suíça. 

Segundo Keller (1997), uma das razões da elevação do número de 

migrantes brasileiros na Suíça refere-se ao papel de destaque que o Brasil 

ocupou no âmbito do empreendimento turístico, atraindo muitos europeus 

para conhecer de perto o chamado “exotismo tropical”, o que resultou no 

aumento de casamentos interculturais entre brasileiras e suíços, como se 

pode perceber nos seguintes depoimentos:   

 

Eu conheci meu marido no Brasil e ele tinha que voltar. Então, em 
um mês eu estava casada e morando na Suíça. Eu vim para Suíça por 

amor. Eu tinha 26 anos (Rebeca) 

 

Eu conheci meu marido no Brasil, aquele amor intenso, avassalador.  Ele 

só ficou uns vinte dias. Nós nos correspondíamos por e-mails, telefone. 

Depois ele me convidou para passar o natal com ele.  Ele me mandou as 

passagens e eu vim com medo. Pois eu sabia que aqui eu estaria nas mãos 

dele. (Suelen) 
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Aspectos positivos decorrentes do casamento intercultural 

 

Predominaram a organização, o fato de o marido ajudar nas tarefas 

domésticas, a sinceridade do suíço, os bens adquiridos, o gostar da Suíça, a 

estabilidade, ampliação da visão do mundo e a cultura.  Segundo Perel 

(2002), se o casamento intercultural pode provocar uma cisão familiar, 

também pode enriquecer os envolvidos, inclusive os familiares. Há novas 

portas abertas à diversidade e também novas formas de comportamento e de 

relação. Rittiner (2006) acrescenta ainda que o convívio com outra cultura 

pode enriquecer a vida dos cônjuges. As falas abaixo exemplificam esses 

aspectos positivos 
 

De positivo eu penso que é a oportunidade de viver em um país como a 

Suíça, aprender outra língua e a melhoria financeira que nós temos aqui 

(Patrícia). 

 

O lado positivo é a independência de cada um. Não há dependência 

emocional do outro. A pessoa consegue se organizar sozinho. Mas esse 

ponto positivo pode se tornar negativo, porque o casal quer viver a dois. 

Falta a convivência familiar. Falta o calor humano, o aconchego, o 

cafuné, isso precisa ser encomendado (Carolina). 

 

Dificuldades advindas do casamento intercultural 

 

 Neste tema foram citadas a frieza, a língua, a criação dos filhos, a 

rigidez, as críticas à sua religião (por parte do marido). e à mentalidade 

suíça. Segundo Rittiner (2006), na ausência de um aprendizado constante, 

podem surgir na relação atritos advindos das diferenças entre os cônjuges, o 

que gera conflitos no dia a dia, como podemos constatar nos seguintes 

depoimentos:  
 

Mesmo depois do curso (de alemão) tenho ainda muitas dificuldades com 

a língua. Não aprendi quase nada e ele (o marido) sempre fala “que eu 

não vou aprender essa língua nunca, porque eu sou desinteressada”. Ele 

briga muito. Também minha sogra quer conversar comigo e não 

consegue. Até ir ao médico é um problema. (Amélia). 

 

Como vemos a língua, de maneira geral, é um obstáculo na 

comunicação entre o casal, assim como entre a família intercultural e os 

parentes mais próximos, incluindo os relacionamentos, e a sociedade em 

geral. 

 
A educação dos filhos aqui é muito dura. Meu marido queria castigar meu 

filho com um ano e meio. É verdade. Ele queria colocar ele sentado em 
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um canto ou trancá-lo no quarto, porque ele mexeu em alguma coisa que 

não devia. Eu disse: ‘Pelo amor de Deus, assim não pode ser!’ (Mariana). 

 

Como pontuam Hotvedt (2002) e Perel (2002), outro ponto bastante 

enfatizado pelas brasileiras foi a criação dos filhos. A rigidez da 

mentalidade suíça na criação dos filhos é muito difícil para uma mãe 

brasileira. Segundo Mainardi (2005), muitas brasileiras dizem que não só é 

difícil ser mãe na Suíça, mas ser mulher.  

 
O suíço tem outro pensamento, principalmente com relação à religião. 

Eles não acreditam em Deus. Isso é o mais difícil pra mim nestes três anos 

de casada.  Eu gosto de frequentar a igreja, e por isso  ele me  acha 

exagerada e briga muito. (Carolina) 

 

Corroborando com Perel (2002), as críticas à religião aparecem 

constantemente. Enquanto as brasileiras professam sua religião, entre os 

suíços existe um grande número de pessoas que é ateu e a religião é 

vivenciada de uma forma mais distante. Muitos maridos se incomodam com 

o fato da esposa gostar de frequentar as igrejas. 

Os obstáculos a serem vencidos são vários. Alguns casais conseguem 

ultrapassá-los, mas outros não. Cada caso é um caso e por isso fica difícil 

generalizar. Todos os casais interculturais vivenciam conflitos. O que varia 

é a forma como cada um lida com eles. 

 

Avaliação da experiência 

 

Em geral a avaliação que fizeram foi pessimista, ao se referirem à 

ilusão de encontrar um príncipe encantado e enriquecer, ao despreparo para 

enfrentar um mercado de trabalho exigente e dominar uma língua difícil. 

Apenas uma afirmou ser a Suíça a sua segunda pátria. 

 
O sonho europeu só existe na nossa cabeça. Se eu não fosse casada 

voltaria hoje. Ilegal pra trabalhar de limpeza, eu não vinha mais não. A 

gente deixa de progredir para ganhar dinheiro e no fim você não é nada. 

A gente imagina que é bom, mas não é. Sonhamos com São Paulo e veja 

onde vivem os nordestinos lá. Sonhamos com os Estados Unidos e Europa 

e não é o que pensamos. É outra realidade, é um choque, é outra cultura 

(Lilian). 

 

O casamento em si é bom. O lado negativo é a mentalidade do europeu, 

que é muito difícil. Na família falta a comunhão. Pra ir à casa da minha 

sogra tem que ter convite e existe muito preconceito na rua, 

principalmente quando a gente tem dificuldade de falar a língua (Rita).  
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Considerações finais 

 

Todas as participantes, independentemente dos motivos para a 

migração, passaram pela experiência do choque cultural. As que foram 

como turistas e passaram pela situação de ilegalidade atribuem a essa 

condição um grande peso psíquico e a necessidade de encontrar 

rapidamente um marido suíço ou europeu para permanecer no país. As que 

migraram por amor não passaram pela situação de ilegalidade, mas viveram, 

simultaneamente, o processo de adaptação ao novo país e ao casamento. 

O casamento intercultural entre homens suíços e mulheres 

brasileiras, principalmente nos casamentos em que as mulheres migraram 

acalentadas pelo sonho de que iriam encontrar um príncipe encantado, 

enriquecer e ser felizes para sempre, não se concretizou. A realidade parece 

ser bem diferente. No entanto, as brasileiras apontaram algumas vantagens 

como uma nova visão do mundo e o aprendizado de outra língua. As 

dificuldades com a cultura e com a língua destacaram-se, tanto no convívio 

social, quanto no relacionamento. Percebemos ainda que a criação dos 

filhos, na maioria dos casos, é conflituosa justamente em função das 

diferenças culturais. Encontramos ainda entre as brasileiras uma 

ambivalência de sentimentos, pois muitos dos pontos positivos encontrados 

no relacionamento, também são, simultaneamente, negativos.  Se, por um 

lado, elas gostam de estar estabilizadas na Suíça, casadas, por outro, 

enfrentam muitas dificuldades no relacionamento. Estas, por sua vez, se 

refletem na criação dos filhos, na prática religiosa, na dificuldade de exercer 

sua profissão e na convivência com a sociedade, em consequência da língua 

e do preconceito para com o estrangeiro.  

Dada à complexidade do tema em questão, consideramos que nos foi 

possível fazer um breve mapeamento da questão e que novas investigações 

se fazem necessárias. Esperamos ter contribuído para sensibilizar os 

profissionais, as famílias e, principalmente, as mulheres, para os problemas 

relacionados à migração e à realidade de viver em outro país tão diferente 

do nosso, bem como à adaptação ao casamento intercultural. 

 

Referências 

 

Amazonas, M. C. L. A.; Dias, C. M. S. B.& Santos, G. A. (2009). 

Conjugalidades interculturais e relações de gênero. In: L. C.Osório  

& M. E. Pascual do Valle (Org.) Manual de Terapia Familiar, (pp. 

74-87). São Paulo: Artmed Editora. 

Andolfi, M.(2002). A crise do casal: Uma perspectiva sistêmico-relacional. 

Porto alegre: Artmed. p.153 -169. 

Baeckert, L. T. (2008). Os sonhos das babás brasileiras ilegais na Suíça. 

Acessado em      06.05.210 e recuperado em http://www.swissinfo.ch 

/por/ reportagens/Os_sonhos_das _babas_brasileiras 



76 

 

Carvalho, M.; Hoffmeister, S. & Schimdt S. (2009). Interkulturelle 

Probleme in einer Romantische Beziehung. Acessado em 30.05.2009 

e recuperado em http:// www.ik- dusseldorf.de/blog 

Cleaver, V. (2009). Ninguém pode Integrar outra pessoa. Acessado em 

24.04.2010 e recuperado em  http//www.swissinfo.ch/por/sociedade 

Centrum für Binationale und Interkulturelle Paare und Familien – CBIF. 

(1999). Acessado em 10.05.2009 e recuperado em http:// 

www.cbif.at 

Daure, I & Reveyrand-Coulon, O. (2009). Transmissão cultural entre pais e 

filhos: uma daschaves do processo de migração. Acessado em 

10.04.2010 e recuperado em http://www.sielo.br/sielo. 

Hoffmann,G. (2009). Brasileiras em segundo lugar na preferência dos 

suíços. Acessado em 05.06.10 e recuperado em http:// 

www.swissinfo.ch/reportagens/ brasileiras... 

Hollenstein, H. (1994). Interkulterrelle Familien in der Schweiz. Auslikon, 

Suiça: Bach 

Hotvedt, Mary. (2002) O Casamento Intercultural: O Encontro Terapêutico.  

In: Andolfi, M. A crise do casal: Uma perspectiva sistêmico-

relacional (pp. 153-169). Porto alegre: Artmed 

Huber, L. (1996). Nos trajetos da sujeição: brasileiras na Suíça. Travessia – 

Revista do migrante. N°. 26, São Paulo: Peres. 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - (2011). Censo 2010. 

Acessado em 10.11.2011 e recuperado em http://www.ibge.gov.br 

Keller, B.P. (1997). Imigrantes brasileiros na Suíça: histórias de vida e 

estratégias de ação. Instituto Universitaire D’études Developpment, 

Berna Suíça. 

Knight, L. A.(2009). A Face Feminina da Migração. Discurso de Abertura 

proferido no caritas Internacional - Senegal, 30 de Novembro de 

2010. Acessado em 11.10.2011 e recuperado em  http//www. 

caritas.org/includes/pdf/LAKSenegal... 

Lang, J. (2002). Bikulturelle Ehen – Ehen mit Zukunt. Psychoscope.  (23), 

6-9.   Informationsorgan der Föderation der Schweizer 

PsychologInnen (FSP) Berna, Suiça. 

Larcher , D. (2000). Die Liebe in der Zeit der Globalizierung. Konstruktion 

und Deskonstruktion von Fredmheit in Interkulturelle 

Paarbeziehugen. Klangfurt: Drava. 

Mainardi, G . (2005). Socióloga pesquisa brasileiras na Suíça. Acessado 

em 25.052010 e recuperado em http// 

www.swissinfo.ch/sociologa_pesquisa_brasileiras_na_Suiça.html?ci

d 

Minayo, M. C. (2004). O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em 

saúde. 8ª edição. São Paulo: Hucitec.  



77 

 

Ministério das Relações Exteriores – MRE. (2009). Notícias para o Mundo. 

Acessado em 06.05.2010 e recuperado 

http://www.swissinfo.ch.sociedade/Emigrantes 

Organização das Nações Unidas (2009). Crianças e migração: proteger os 

direitos de um futuro melhor. Acessado 10.10.2011 e recuperado em 

http.//www.ohch.org\\childrendsandmigration 

Perel, E. (2000) Uma visão turística do casamento. In: P. Papp (Org.) 

Casais em perigo: novas diretrizes para terapeuta  (pp.193-294). 

Porto Alegre: Artmed. 

Pollock, D. C. e Van Reken R. E. (1999). The third culture kid experience: 

growing up among word. Yarmouth: Intercultural. 

Reif, E. (2004). Mit einem Partner au einer anderen Kultur leben. Acessado 

em 20.08.2010 e recuperado em http://www. 

familienhandbuch.de/cmain/f_Aktuelles/Partnerschats 

Rittiner, M. E. (2006).  Ser estrangeiro: a construção das múltiplas 

identidades nas relações afetivos conjugais interculturais helvético-

brasileiras. Dissertação de mestrado Universidade Federal de 

Pernambuco, CFCH, Recife.  

Romano, D. (1997). Intercultural marriage: promises and pitfalls. 

Yarmouth: Intercultural. 

Salman, A. (2007). Imigration und Identitä: Psychosoziale Aspekte und 

kulturübergreifende therapie. Gissen, Alemanha: Psychosozial. 

Scheifele S. (2008) . Migration und  Psyche. Gissen, Alemanha: 

Psychosozial. 

Smith, C. R. (2006). Duas culturas, um casamento. Acessado em 

10.09.2010 e recuperado em http:// 

dialogue.adventist.org/articles/10_2-smithpp.htm 

Turato, E. R.(2003). Tratado da metodologia da pesquisa clínico-

qualitativa. Petrópolis: Vozes. 

United Nations Population Fund - UNFPA (2007). Gender iquality. 

Acessado em 10.09.2010 e recuperado em hptt:// www. 

unfpa.org/public/ 

Urech, C., Schiess, I. & Stucki, V. (2005). Binational? Genial! Der 

Ratgeber für Binationale Paare mit Kindern. Zürich, Suíça: Orell 

Füssli. 

Zini A.; Arantes. (1996).Globalization: The Pros and Cons of na Unstopble 

Process” in Zini A.; Arantes editor, Globalization: What is and its 

implications. FEA-USP. 

 

 

 

 

  

 

http://www/


78 

 

7 

 

 A MEDIDA DO AMOR NO BRASIL 

 

José Augusto Evangelho Hernandez
 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) 

 

 

O amor está entre as mais intensas e buscadas emoções humanas. O 

pouco conhecimento sobre a natureza do amor não é devido à falta de 

tentativas para entendê-lo: poetas, filósofos, escritores, sociólogos, 

psicólogos e praticamente todos os estudiosos têm procurado entender este 

sentimento que é tão impalpável ou indefinível quanto crucial para a nossa 

vida. 

Yela (1996) registrou que, entre os temas mais tratados nos manuais 

de Psicologia Social na década de 80, a atração interpessoal e o amor se 

posicionavam em segundo lugar nos EUA e em terceiro lugar na Europa. 

Entretanto, o reconhecimento de que a compreensão do amor ainda não foi 

alcançada tem impulsionado os pesquisadores a continuarem trabalhando 

em ritmo acelerado no século XXI (Berscheidt, 2010). 

Na revisão histórica sobre o desenvolvimento das medidas do amor, 

Hatfield, Bensman e Rapson (2011) localizaram o primeiro esforço para 

compreender e, principalmente, medir o amor em Llewellyn Gross (1944). 

Este psicometrista construiu a Attitudes Toward Romanticism Scale de 80 

itens que buscava avaliar tendências às visões românticas e realistas do 

amor. O instrumento foi construído através de sofisticados e rigorosos 

procedimentos e revelou propriedades psicométricas adequadas. A partir 

desta medida pioneira, Hatfield, Bensman e Rapson (2011) identificaram 

mais 32 tentativas de medir o amor em quase sete décadas de investigações 

(Aron & Westbay, 1996; Bardis, 1974; Bessell, 1981; Davis & Latty-Mann, 

1987; Dean, 1961; Dion & Dion, 1973; Fengler, 1974; Fisher, 2004; 

Hatfield & Rapson, 1993; Hatfield & Sprecher, 1986; Hattis, 1965; Hazan 

& Shaver, 1987; Hendrick & Hendrick, 1986; Hobart, 1958; Kanin, 

Davidson & Scheck, 1970; Kephart, 1967; Knox & Sporakowski, 1968; 

Lasswell & Lasswell, 1976; Lee, 1974; Mathes, 1982; Munro & Adams, 

1978; Neto & Mullet, Barros, 2003; Olson, Fournier & Druckman, 1985; 

Reiss, 1964; Rubin, 1970; Shostrom, 1966; Spaulding, 1970; Sperling, 

1985; Sprecher & Metts, 1989; Sternberg, 1997; Swensen, 1961; Tennov, 

1979). Entretanto, admitiram a possibilidade de que algumas medidas 

possam não ter sido localizadas. Com efeito, observamos que a medida 

criada por Critelli, Myers & Loos (1986) não constou desta lista. Conforme 

Masuda (2003), Graham e Christiansen (2009) e Berscheid (2010) as 

medidas do amor que se tornaram mais populares são os de Hendrick e 

Hendrick (1986), Sternberg (1986) e Hatfield e Sprecher (1986). 
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Hernandez, Araujo, Azevedo, Neves e Plácido (no prelo) fizeram 

uma revisão integrativa sobre os estudos da psicologia social experimental 

do amor publicados em periódicos brasileiros. Os dados para esta pesquisa 

foram buscados, on line, nas bases de dados: SciELO (Scientific Electronic 

Library Online), IndexPSI Periódicos e LILACS (Literatura Latino-

Americana e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde) no período de 

1991-2010. Foram recuperados 17 artigos, os seis que abordaram as 

medidas do amor foram objetos do presente texto. 

 

As Cores do Amor 

 

Andrade e Garcia (2009) traduziram a Love Attitudes Scale (LAS) 

de Hendrick e Hendrick (1986) que, na versão brasileira, foi denominada 

Escala de Estilos de Amor (EEA), e verificaram evidências de validade e 

fidedignidade dos escores de sujeitos brasileiros. Esta medida é baseada na 

Teoria das Cores do Amor, de John Alan Lee (1973, 1977), que é uma 

taxionomia do amor inspirada no arco-íris com suas cores primárias e 

infinitas combinações. Este modelo compreende seis principais estilos de 

amar: primários (Eros, Storge e Ludus) e secundários (Mania, Pragma e 

Ágape). Eros é um estilo de amor que sempre começa com uma 

avassaladora atração física. Os típicos amantes eróticos estão sempre 

prontos para os riscos do amor. Storge representa o companheirismo 

afetuoso que se desenvolve a partir de um conhecimento gradual. Os típicos 

amantes lúdicos não desejam se comprometer, para eles, o sexo é distração 

e o relacionamento amoroso não é a atividade mais importante da vida. Os 

principais estilos secundários de amor são compostos pelos primários. No 

estilo Mania (Eros + Ludus), o amante é obsessivamente preocupado com o 

objeto de amor em virtude de ser intensamente ciumento e possessivo, 

necessita continuamente de repetidas/reiteradas provas de que é amado. O 

amante pragmático (Storge + Ludus) tem uma lista mais ou menos 

consciente de qualidades práticas que ele deseja no parceiro amoroso. O 

amante estilo Ágape (Eros + Storge) é altruísta, universalista, sempre gentil 

e paciente, pouco ciumento, nunca demandante de reciprocidade. 

Lee não inventou escalas de amor, outros pesquisadores as 

desenvolveram (Hendrick & Hendrick, 1986; Lasswell & Lasswell, 1976). 

Hendrick, Hendrick, Foote e Slapion-Foote (1984) usaram o instrumento de 

54 itens adaptado de Lasswell e Lasswell (1976) para examinar 800 

estudantes universitários. Os resultados das análises fatoriais e de 

conglomerados forneceram apoio parcial para a teoria de Lee. A partir daí, 

Hendrick e Hendrick (1986), em dois estudos, construíram a LAS de 42 

itens para medir os estilos ou atitudes de amor. No primeiro estudo, com os 

escores de 807 alunos iniciantes de Psicologia, seis fatores emergiram 

claramente da análise, os quais explicaram 44,2% da variância total dos 

dados. Os coeficientes alfa de Cronbach das seis escalas variaram de 0,62 a 
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0,78, sendo apenas Storge abaixo de 0,70. O teste-reteste com uma parte da 

amostra total (n = 117), os coeficientes de correlação variaram de 0,60 

(Eros) a 0,78 (Pragma) e as intercorrelações das escalas foram baixas 

indicando razoável independência entre as mesmas. Foram encontradas 

associações significativas entre as medidas de amor e o sexo, etnia, 

experiências amorosas anteriores, estado atual de amor e autoestima. No 

segundo estudo, a LAS foi revisada, dois itens, um de Eros e outro de 

Ágape, e quatro itens de Storge foram parcial ou totalmente revisados. Com 

os escores de 567 estudantes iniciantes de Psicologia foram replicadas a 

estrutura do instrumento, as cargas fatoriais, a fidedignidade e as relações 

com o sexo, experiências amorosas prévias, estado atual de amor e 

autoestima do primeiro estudo. 

As evidências de validade e confiabilidade do instrumento 

continuaram a ser geradas. Hendrick e Hendrick (1989), mediante análise 

fatorial para componentes principais com rotação varimax, encontraram seis 

fatores para os escores de 391 estudantes universitários solteiros que, juntos, 

explicaram 45% da variância total. A carga fatorial de um dos itens de 

Ludus carregou negativamente em Mania e dois itens de Storge 

apresentaram cargas fatoriais menores do que 0,35. No mais, a LAS 

mostrou uma estrutura fatorial clara e congruente com os resultados 

anteriores. Com relação à consistência interna dos escores: as correlações 

médias entre os itens variaram de 0,23 a 0,44 e entre as escalas, de 0,18 a 

0,26. Os coeficientes alfas de Cronbach para a escala total de 0,82 e para as 

seis escalas de 0,67 a 0,84.  

Hendrick e Hendrick (1990) ainda fizeram uma revisão na LAS 

original (Hendrick & Hendrick, 1986) que compreendeu a reformulação de 

itens direcionada especificamente para o relacionamento amoroso, haja 

vista que, antes, a escala mensurava atitudes românticas e não românticas. 

Também foram comparados os dados das pesquisas anteriores com novos 

dados coletados de 726 universitários. Em geral, as duas versões foram 

equivalentes e os dados forneceram evidências de validade de construto 

para a escala revisada. Há também uma versão breve da LAS (Hendrick, 

Hendrick & Dicke, 1998), com 24 itens e fortes propriedades psicométricas 

como a versão completa. 

No relato de Andrade e Garcia (2009) não ficou claro se a versão 

traduzida da LAS considerou a revisão de Hendrick e Hendrick (1990). A 

coleta de dados foi realizada on line e abrangeu a maioria dos estados das 

regiões sul e sudeste e alguns de outras regiões do País. Dos 509 homens e 

mulheres participantes da pesquisa, 85% cursavam ou possuíam o ensino 

superior, 54,8% tinham relacionamento amoroso estável, 17,1% tinham 

relacionamentos amorosos informais e 28,1% não tinham relacionamento 

amoroso.  

Andrade e Garcia (2009), como Hendrick e Hendrick (1986, 1989 e 

1990), usaram Análise Fatorial de Componentes Principais com rotação 
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varimax e encontraram seis fatores para os escores examinados que, juntos, 

foram responsáveis por 42% da variância total, corroborando o modelo de 

Lee (1973). Pequenas correlações entre esses fatores indicaram relativa 

independência dos mesmos. Cinco itens do instrumento apresentaram 

cargas fatoriais abaixo de 0,30 e foram excluídos. As subescalas 

apresentaram alfas de Cronbach elevados, que variaram de 0,74 a 0,81, 

excetuando-se Ludus, com 0,55, possivelmente devido à exclusão de dois 

itens de fracas cargas fatoriais que poderão ser reformulados. Os 

pesquisadores encontraram evidências de validade de critério para os 

escores da medida comparando os grupos de pessoas que se declararam 

apaixonadas ou não, ainda que não seguros da consistência desse resultado.  

 

O Triângulo do Amor 

 

Sternberg (1986) propôs a Teoria Triangular do Amor, em que o 

amor pode ter inúmeros componentes, contudo, três se destacam: 

Intimidade, Paixão e decisão/Compromisso. Esses são vistos como 

formando os vértices de um triângulo e Sternberg (1988) sugeriu que os 

mesmos jogam um papel chave no amor, pois muitos dos aspectos restantes 

do amor demonstram, ao exame cuidadoso, ser parte ou manifestação desses 

três componentes, que parecem distintos, embora estejam relacionados. Não 

existe uma subdivisão correta para o amor, porém uma divisão em três 

componentes é útil, por diversos aspectos. O pesquisador revisou a literatura 

norte-americana e de outros países sobre casais e, embora alguns elementos 

do amor dependam parcialmente da época ou de cada cultura, os três 

componentes propostos, em geral, transcendem a época e o lugar. É verdade 

que os três componentes não têm o mesmo peso em todas as culturas, mas 

cada um tem, no mínimo, algum peso, e se manifesta em qualquer época ou 

lugar. Os componentes do amor não terão o mesmo peso ao longo do tempo 

de duração do relacionamento. No começo, pode ter mais Paixão do que 

Intimidade, uma vez que o sentimento de Intimidade precisa de tempo para 

se desenvolver. Cada pessoa tem, pelo menos, um triângulo real e um ideal. 

Quanto maiores as diferenças entre os mesmos, menor a satisfação no amor.  

Sternberg (1986) determinou propriedades diferentes para os 

componentes: Intimidade e Compromisso são mais estáveis do que a 

Paixão, que tende a flutuar amplamente. É possível exercer um grande 

controle sobre o Compromisso e algum sobre a Intimidade, mas muito 

pouco sobre a Paixão. O reconhecimento consciente da Paixão é sempre 

expressivo, ao passo que o da Intimidade e do Compromisso pode variar. A 

Paixão tem papel importante em curto prazo; a Intimidade desenvolve-se 

com o tempo e o Compromisso depende de um prazo longo. A Intimidade é 

comum na maioria dos relacionamentos, ao passo que a Paixão, só nos 

relacionamentos românticos, e o Compromisso raramente se apresenta em 

outros tipos de relacionamento. A Paixão depende do envolvimento 
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psicofisiológico, ao passo que o Compromisso, menos, e a Intimidade, 

moderadamente. 

Refletindo a pesquisa internacional, a Escala Triangular do Amor 

(ETAS) de Sternberg (1986) tem sido, com frequência, alvo de testagens 

psicométricas entre os pesquisadores brasileiros. Sternberg (1997), através 

de dois estudos, realizou sua primeira validação de construto da ETAS. 

Participaram 84 e 101 pessoas (1º e 2º estudos, respectivamente) de ambos 

os sexos, maiores de 18 anos, heterossexuais e casados ou envolvidos em 

relacionamentos amorosos. Os participantes eram cidadãos comuns, 

recrutados mediante o pagamento de dez dólares para responder aos 

instrumentos. O segundo estudo sanou problemas que surgiram no anterior, 

para isso, itens da ETAS foram excluídos e novos incluídos, desta forma, 

cada uma das três subescalas passou de 12 para 15 itens. As alterações 

amenizaram o número excessivo de itens saturando em fatores para os quais 

não foram designados e as correlações elevadas entre as três subescalas. 

Conforme Sternberg (1997), os resultados não foram perfeitos, porém 

forneceram mais evidências de validade de construto para a ETAS. Sobre 

esta nova versão, Sternberg (2006, p.197) registrou: “A mais recente e 

completa versão da Escala Triangular do Amor pode ser encontrada em 

Sternberg (1998)”. 

No Brasil, o primeiro estudo de tradução, adaptação, validade 

fatorial e fidedignidade da ETAS foi publicado por Hernandez (1999). 

Utilizando 98 sujeitos, 51 mulheres e 47 homens com idade média de 37 

anos, casados ou com união estável (66), namorados (27) e divorciados (4). 

Todos eram alunos de pós-graduação strictu sensu de uma universidade da 

região metropolitana de Porto Alegre/RS. Através de Análise Fatorial para 

componentes principais com rotação varimax, foram encontradas evidências 

de validade fatorial para os escores da ETAS e, além disso, forte 

consistência interna com alfas superiores a 0,90 para cada uma das três 

subescalas. Embora a estrutura da ETAS tenha sido identificada com 

razoável nitidez, os níveis de correlação entre as subescalas foram elevados 

e um expressivo número de itens carregando em fatores não prescritos pela 

teoria. Resultados semelhantes foram obtidos em estudos anteriores (Acker 

& Davis, 1992; Carreño & Serrano, 1995; Chojnacki & Walsh, 1990; 

Hendrick & Hendrick, 1989; Sternberg, 1997).  

Cassep-Borges e Teodoro (2007) reavaliaram as propriedades 

psicométricas da ETAS com escores de brasileiros, porém fizeram uma 

nova tradução da escala para o português e investiram de forma admirável 

no processo de geração de evidências de validade de conteúdo (Cassep-

Borges, Balbinotti & Teodoro, 2010). Após, responderam a ETAS 361 

universitários, homens e mulheres, de diversos cursos de instituições de 

ensino da região de Porto Alegre/RS, 65,9% dos participantes estava 

envolvido em alguma espécie de relacionamento amoroso (namoro, 

casamento, noivado e união estável), o restante (34,1%) não estava em 
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relação amorosa na coleta de dados. A Análise Fatorial forneceu evidência 

de uma estrutura fatorial de três fatores e fortes consistências internas para 

as escalas, contudo, também revelou os problemas relatados nos estudos 

anteriores. Tentando superar os mesmos, Cassep-Borges e Theodoro (2007) 

fizeram uma reanálise dos dados e propuseram uma versão reduzida da 

ETAS com 18 itens, que apresentou propriedades psicométricas adequadas, 

mas a alta correlação entre as subescalas persistiu. 

Gouveia, Fonseca, Cavalcanti, Diniz, e Dória (2009) fizeram uma 

nova tradução da ETAS que foi comparada com a de Hernandez (1999) e 

definiram uma versão reduzida post hoc de 15 itens selecionando aqueles 

que saturaram mais forte em Hernandez (1999). Os escores de 307 

universitários paraibanos, de ambos os sexos, namorados (85,5%) e casados 

(14,5%), forneceram evidências de validade fatorial e consistência interna 

para ETAS-R. A saturação de itens em subescalas para as quais não foram 

designados foi superada.  

Embora as reduções de itens possam promover a superação dos 

problemas psicométricos que tem caracterizado a ETAS, alguns novos 

podem ser gerados. Conforme Pasquali (1998), o número de itens de um 

instrumento estará relacionado à necessidade de representar operacional e 

extensivamente a totalidade ou a maior parte da amplitude do construto.  

Cinco ou seis itens poderão representar a extensão total de construtos 

como Intimidade, Paixão e Compromisso? As perdas de alguns aspectos do 

construto serão inevitáveis. Por outro lado, as versões reduzidas poderão 

viabilizar o trabalho em algumas situações de pesquisa, tais como de 

múltiplas amostras ou medidas. 

 

A medida de Amor Apaixonado 

 

Hatfield e Sprecher (1986) desenvolveram a Passionate Love Scale 

(PLS) para medir o construto amor apaixonado, um “desejo intenso de 

união com o outro, independente que seja recíproco ou não correspondido 

(p. 385)”. Esse amor está associado com atração sexual e forte emoção e a 

PLS tem 30 itens que refletem manifestações comportamentais, cognitivas e 

emocionais do mesmo. Embora a reconhecida importância da PLS 

(Berscheid, 2010; Graham & Christiansen, 2009; Masuda, 2003), entre as 

publicações nacionais, não foi encontrado nenhum artigo que abordasse esta 

medida do amor. 

 

A medida brasileira de amor 

  

O primeiro estudo psicométrico recuperado nos periódicos nacionais 

foi o de Reis (1995). Este artigo relatou a construção e validação de uma 

medida de atitudes frente às Relações Afetivas Estáveis (RAE). Foram 

entrevistados adolescentes e adultos, angariando subsídios para a 
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composição dos itens. Os mesmos foram avaliados com 100 universitários, 

um pré-teste com os itens selecionados com 11 estudantes e, por fim, a 

testagem da escala final de 30 itens com 257 universitários. Além disso, o 

instrumento foi traduzido para o inglês e testado em 167 alunos da 

Universidade da Califórnia/EUA e correlacionado com a versão original da 

LAS de Hendrick e Hendrick (1986). Com esses procedimentos, Reis 

(1995) considerou a RAE com validade fatorial e convergente para a 

pesquisa e terapia dos relacionamentos íntimos. Com as amostras brasileira 

e americana, os escores da ERA também apresentaram elevados 

coeficientes de consistência interna. 

Contudo, Milfont, Gouveia, Jesus, Gusmão, Chaves e Coelho (2008) 

detectaram, no trabalho de Reis (1995), a ausência de alguns parâmetros 

psicométricos e, principalmente, de clareza na definição da estrutura fatorial 

da RAE. Reis (1995) realizou uma Analise dos Componentes Principais 

(ACP), que detectou a existência de oito fatores com autovalores acima de 

1,0. Nova ACP, fixando como critério um autovalor igual ou superior a 3,0, 

revelou apenas dois fatores, amor romântico e amizade que, juntos, 

explicaram 64,9% da variância total. Após, a autora utilizou a RAE como 

unidimensional, contrariando os seus resultados fatoriais.  

Em decorrência, Milfont et al. (2008) realizaram um estudo que 

compreendeu análises exploratória e confirmatória da estrutura fatorial da 

escala e buscou evidências de validade convergente, divergente, 

discriminante e preditiva. Diferente do estudo original, os psicometristas 

encontraram uma estrutura composta de cinco fatores para a RAE, que 

rotularam da seguinte forma: Comprometimento, Edificação, Mutualidade, 

Envolvimento e Indulgência. Estes apresentaram alfas que variaram de 0,68 

a 0,83, caracterizando como satisfatória a consistência interna do 

instrumento. Foram encontradas correlações significativas da RAE com as 

autoimagens independente e interdependente e com os valores humanos 

básicos e, além disso, diferenças significativas entre os sexos. Todas essas 

evidências sugeriram validade e fidedignidade aos cinco fatores da escala. 

Contudo, não foram encontradas diferenças estatísticas significativas entre 

os escores das pessoas casadas e solteiras, que era previsto pelo modelo 

(Reis, 1995), haja vista que indivíduos em relacionamentos duradouros 

deveriam ter pontuação mais elevada na escala. Os pesquisadores sugeriram 

novas investidas na tentativa de confirmar este aspecto, além da necessidade 

de acrescentar alguns itens para a representação da Indulgência. A RAE 

continua sendo a primeira e única tentativa de construção de um 

instrumento brasileiro para medir um construto correlato ao amor romântico 

que está registrada nos veículos tradicionais de divulgação da pesquisa 

científica. 
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Considerações Finais 

 

Conforme a revisão das medidas do amor no Brasil de 1991-2010, os 

modelos teóricos utilizados foram As Cores do Amor de John Alan Lee e a 

Teoria Triangular do Amor de Robert Sternberg. Curiosamente, não foram 

encontrados entre as publicações nacionais estudos que abordassem as 

propostas de Elaine Hatfield e, principalmente, sua medida de amor. Por 

outro lado, refletindo a tendência do cenário da pesquisa internacional, o 

modelo e medida mais abordados pelos pesquisadores brasileiros foram os 

de Sternberg. Esta preferência, sem dúvida, está relacionada com o 

reconhecimento desta teoria como marco importante, que esclarece as 

dimensões básicas do construto, oferece confirmação empírica, é 

parcimoniosa, contempla o tempo de duração da relação, é representada 

geometricamente e, principalmente, por seu potencial heurístico e preditivo. 

Além disso, o prestígio de Sternberg, advindo de seu trabalho sobre a 

inteligência humana, possivelmente tenha contribuído para este destaque. 

Observou-se, também, relatos da construção e de confirmação de um único 

instrumento brasileiro de medida das relações amorosas, os demais são 

processos de adaptação de escalas estrangeiras. 

Nesta perspectiva, Andrade e Garcia (2009) contribuíram na geração 

de evidências de validade e fidedignidade para uma versão brasileira da 

LAS, que poderão ter continuidade com novas investidas confirmatórias. 

Com relação às adaptações brasileiras da ETAS, persistem as diferenças nas 

traduções fazendo com que existam, no mínimo, duas versões da ETAS, nas 

quais alguns itens não coincidem em conteúdo e formulação, o que pode 

gerar confusão.  

Em 1997, Sternberg publicou a validação da ETAS, porém vários 

pesquisadores já tinham testado versões anteriores da mesma (Acker & 

Davis, 1992; Carreño & Serrano, 1995; Chojnacki & Walsh, 1990; 

Hendrick & Hendrick, 1989; Yela, 1996). Os pesquisadores brasileiros têm 

citado Sternberg (1997) como a fonte do instrumento original de suas 

traduções. Curiosamente, Sternberg (2006) alertou que a versão completa e 

revisada (estudo II de Sternberg, 1997) foi publicada em Sternberg (1998). 

Talvez isso possa, em parte, explicar as diferenças entre as versões 

adaptadas no Brasil. 

Como em grande parte da pesquisa psicológica mundial, em geral, os 

estudos abordados neste trabalho usaram amostras não probabilísticas e 

constituídas, na maioria, por universitários. Com frequência, uma parte 

expressiva desses sujeitos é de indivíduos solteiros, que não estão em 

relacionamento amoroso na coleta de dados. Evidente que isso representa 

uma limitação a ser considerada na apreciação dos resultados produzidos 

acerca da validade e fidedignidade dessas medidas do amor para a 

população brasileira. 
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Observou-se um considerável atraso temporal na abordagem desses 

modelos e medidas do amor no Brasil. Por outro lado, notou-se um 

crescimento relativamente expressivo do interesse pelas medidas do amor 

entre os pesquisadores nacionais nos últimos dez anos que, no entanto, 

ainda representa uma produção escassa, principalmente de instrumentos 

genuinamente brasileiros. Sem dúvida, esses pequenos avanços são 

promissores e estão relacionados ao crescimento dos programas de pós-

graduação stricto sensu nas últimas duas décadas no Brasil. 
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¿Qué significa relacionarse bien con otra persona? En este capítulo 

intentamos proveer una respuesta tentativa a tan compleja pregunta a través 

de la teoría de la autodeterminación (TAD, Deci & Ryan, 2000; Ryan & 

Deci, 2000a, 2000b), centrándonos en la relaciones cercanas entre adultos. 

La TAD es un modelo de base empírica acerca de la motivación humana, el 

desarrollo de la personalidad y el bienestar, que continúa las tradiciones de 

pensamiento humanista y existencialista en psicología. En los tiempos 

actuales, al menos en occidente, las personas persiguen con ahínco los 

siguientes dos ideales: auto-realización mediante llevar una vida autónoma 

o auténtica, y sentido de pertenencia mediante una relación cercana con un 

par (tal como un amigo o la pareja romántica). La TAD sugiere que estos 

ideales no son incompatibles. Dado que emanarían de nuestras necesidades 

humanas más esenciales, la consecución de cada uno aportaría a nuestro 

desarrollo y bienestar. Aquí revisamos cuáles serían estas necesidades 

humanas, y cómo el logro de la verdadera autonomía no sería un obstáculo, 

sino un pilar del bienestar interpersonal.  

 

 

Satisfacción de Necesidades Psicológicas Básicas y Bienestar Interpersonal 

 

La TAD postula que los seres humanos son organismos activos, que 

propenden naturalmente al desarrollo de sus capacidades, integración de sus 

experiencias en un sentido unificado del yo (identidad), e integración de sí 

mismos dentro de sus comunidades sociales (Deci & Ryan, 2000). Según la 

TAD, el bienestar humano depende de que estos procesos naturales operen 

óptimamente, lo que ocurre sólo en la medida que el ambiente, actual e 

histórico, facilite experiencias de autonomía, competencia, y relación. Estas 

tres experiencias son denominadas necesidades psicológicas básicas por la 

TAD, indicando con ello que son nutrientes esenciales para el desarrollo y 

funcionamiento plenos, es decir, requisitos universales del bienestar 

humano (Deci & Ryan, 2000; Ryan & Deci, 2000a, 2000b). La necesidad de 

autonomía se refiere a sentirnos libres, volitivos, actores en nuestras vidas. 

La de competencia se refiere a experimentarnos efectivos en nuestras 

relaciones con el entorno. Y la de relación alude al sentimiento de 

conexiones cálidas y significativas con quienes nos rodean. Estudios 
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realizados en distintas culturas (orientales y occidentales), en diversos 

entornos (deporte, trabajo, etc.), a nivel interpersonal e intrapersonal, 

corroboran que estas tres necesidades requieren ser satisfechas para un 

elevado bienestar personal (e.g., Deci, Ryan, Gagne, Leone, Usunov, & 

Kornazheva, 2001; Gagne, Ryan, & Bargmann, 2003; Koestner, Losier, 

Vallerand, & Carducci, 1996; Reis, Sheldon, Gable, Roscoe, & Ryan, 2000; 

Sheldon, Ryan, & Reis, 1996). Más aún, ninguna otra supuesta “necesidad” 

ha contribuido a predecir diferencias en bienestar, en tanto que un déficit en 

cualquiera de las tres necesidades postuladas por la TAD predice una 

merma en el bienestar (Deci & Ryan, 2000; Ryan & Deci, 2000a, 2000b). 

En lo que aquí nos atañe más, se ha evidenciado que la satisfacción 

de cada una de estas necesidades contribuye a predecir el bienestar de los 

miembros en una relación. Así, Downie, Mageau y Koestner (2008) 

encontraron que la experiencia de placer durante interacciones sociales 

cotidianas (con amigos, familiares, compañeros de trabajo o desconocidos) 

variaba en función de la satisfacción de las tres necesidades psicológicas 

básicas durante estas interacciones. En un estudio en relaciones de amistad, 

Deci, La Guardia, Moller, Scheiner y Ryan (2006) constataron una 

asociación positiva entre la satisfacción de estas necesidades y el grado en 

que los amigos percibían apoyar mutuamente su autonomía (apoyar la 

autonomía fue definido como reconocer la perspectiva del compañero(a), 

proveerle oportunidades de elección, alentar su iniciativa, y ser responsivo). 

En una meta-análisis de estudios en relaciones románticas,  Patrick, Knee, 

Canavello y Lonsbary (2007; Estudio 1) encontraron que en la medida que 

estas necesidades eran satisfechas en la relación, mayor era la autoestima, 

vitalidad, y afecto positivo de sus miembros, así como su satisfacción y 

compromiso con la relación. En un segundo estudio, Patrick et al. (2007) 

hallaron que tanto la percepción de contribuir a la satisfacción de estas 

necesidades en la pareja romántica, como percibir que la pareja contribuía a 

la satisfacción de las mismas necesidades en uno, predecían menos 

conflictos relacionales y defensividad ante estos conflictos, y mayor 

satisfacción y compromiso con la relación. En un tercer estudio utilizando 

un registro diario de los desacuerdos con la pareja romántica, Patrick et al. 

(2007) hallaron que la satisfacción de estas necesidades en la relación 

predecía mayor compromiso y satisfacción con la pareja al finalizar la 

discusión de los desacuerdos. En otra investigación, La Guardia, Ryan, 

Couchman y Deci (2000) hallaron que la satisfacción de cada una de estas 

necesidades contribuía al apego seguro con distintas figuras relacionales 

(madre, padre, mejor amigo, pareja romántica). Además, la satisfacción de 

estas necesidades medió sustantivamente la asociación entre el apego 

relacional y el bienestar personal (e.g., alta autoestima y vitalidad; ausencia 

de ansiedad, depresión y síntomas físicos). Estudios posteriores en parejas 

románticas han confirmado esta asociación entre apego y bienestar como 

sustentada, parcial o totalmente, en la satisfacción de las necesidades 
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básicas en la relación (Leak & Cooney, 2001; Wei, Shaffer, Young, & 

Zakalik, 2005). Otros estudios han examinado si la satisfacción de estas 

necesidades en la relación contribuye a la dependencia emocional, 

entendida como la disposición a buscar apoyo emocional en un otro. En tres 

estudios, Ryan, La Guardia, Butzel, Chirkov y Kim (2005) investigaron este 

asunto a través de diferentes relaciones (incluyendo amistades y parejas 

románticas), con hombres y mujeres pertenecientes a distintos grupos 

culturales (Turquía, Estados Unidos, Rusia, Corea del Sur). Hallaron que, 

independientemente del género, la cultura, y tipo de relación, los 

participantes estaban más dispuestos a depender emocionalmente de una 

figura relacional en la medida que contribuyera a la satisfacción de sus 

necesidades psicológicas básicas. Además, la satisfacción de estas 

necesidades medió la asociación positiva entre dependencia emocional y 

bienestar personal (e.g., elevada satisfacción con la vida, vitalidad, y 

autoestima; ausencia de sentimientos de depresión, soledad, e inseguridad), 

lo que sugiere que la búsqueda de apoyo emocional en un otro contribuye al 

bienestar personal en tanto éste contribuye a la satisfacción de las 

necesidades básicas en uno. Uysal, Lin, Knee y Bush (2012) hallaron que la 

insatisfacción de las necesidades básicas en la relación mediaba la 

asociación entre ocultar información personal negativa a la pareja y 

experimentar menor bienestar en la relación, lo que implica que el 

ocultamiento es dañino cuando frustra estas necesidades..  

 En síntesis, los estudios revisados sugieren que la satisfacción 

interpersonal de las tres necesidades psicológicas básicas postuladas por la 

TAD promueve el bienestar a nivel personal (e.g., autoestima, vitalidad, 

satisfacción con la vida) y relacional (e.g., satisfacción, seguridad, y 

compromiso con la relación). A su vez, los procesos relacionales (tales 

como buscar apoyo emocional en el compañero), parecen promover ambas 

formas de bienestar en tanto contribuyen a la satisfacción de estas 

necesidades en los integrantes. En definitiva, los interactuantes cuidarían de 

sí mismos y de su relación en la medida que se proporcionan mutuamente 

experiencias de autonomía, competencia y conexión. A la inversa, la 

frustración de cada una de estas experiencias ocasionaría un perjuicio. Ello 

ocurriría, por ejemplo, cuando se presiona al compañero a actuar de cierta 

forma (frustrando así su necesidad de autonomía), se lo confronta con 

expectativas desmedidas o confusas (frustrando así su necesidad de 

competencia), o se lo trata con indiferencia (frustrando así su necesidad 

relacional). 

 

Regulación Autónoma del Comportamiento y Bienestar Interpersonal 

 

Hemos señalado que las personas parecen obtener los mayores 

beneficios de su entorno social cuando éste facilita, en lugar de obstruir, la 

satisfacción de las necesidades psicológicas básicas. Sin embargo, la TAD 
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también asume que las personas tenemos iniciativa, que como agentes 

activos podemos orientarnos hacia el entorno de un modo que puede abrir o 

cerrar oportunidades para el bienestar. Es decir, la TAD plantea la 

existencia de diferencias individuales que afectan el grado en que las 

personas experimentan satisfacción de sus necesidades en los diferentes 

contextos sociales, de modo que esta teoría utiliza tanto las características 

del contexto como las diferencias individuales para predecir el bienestar. 

Específicamente, el grado en que las personas abordan sus diversas 

actividades con una orientación motivacional autónoma es un predictor 

clave del bienestar que experimentarán en éstas (Deci & Ryan, 1985, 2000, 

2008).  

 La regulación autónoma del comportamiento es conceptualizada en 

la TAD como realizar acciones que son plenamente auto-aceptadas, es 

decir, con las cuales uno se identifica profundamente al estar en 

congruencia con los propios valores, necesidades e intereses más centrales y 

permanentes (Deci & Ryan, 1985, 2000, 2008; Ryan & Deci, 2000; 

Weinstein, Przybylski, & Ryan, 2012). Implica entonces la experiencia de 

autoría, de autenticidad al actuar. Nace del conocimiento y la aceptación 

personal, y conduce a otorgarle sentido a la acción, a comprometerse con 

ella, y a responsabilizarse por sus consecuencias. La regulación autónoma 

también ha sido conceptualizada en esta teoría como una orientación hacia 

la elección, interés y crecimiento en uno mismo y los demás (Knee, Patrick, 

Vietor, Nanayakkara, & Neighbours, 2002). El opuesto a la autonomía, la 

heteronomía o regulación controlada, se refiere a la organización de la 

conducta desde el exterior del yo fenoménico, es decir, por fuerzas 

experimentadas como ajenas a la propia identidad y, por lo tanto, sentidas 

como manipuladoras u opresivas. Estas son contingencias externas de 

reforzamiento o castigo que no han sido en modo alguno internalizadas (i.e., 

realizar una conducta tan sólo porque proporciona una recompensa o evita 

una sanción social), o contingencias externas que han sido sólo parcial o 

superficialmente internalizadas, es decir, introyectadas (i.e., hacer algo tan 

sólo porque uno siente que debe o tiene que hacerlo con el fin de realzar o 

mantener la auto-estima, es decir, para sentirse orgulloso o evitar 

sentimientos de vergüenza o culpa).   

 La TAD hace una importante distinción entre una orientación 

autónoma y una individualista. El comportamiento autónomo no consistiría 

en una oposición irreflexiva a cualquier influencia externa, sino que 

resultaría de una evaluación de las opciones a la luz de los propios intereses 

y necesidades (Ryan, & Lynch, 1989). Es decir, una persona puede ser 

autónoma incluso cuando actúa en concordancia con una demanda social, 

con tal de que no se sienta presionada por ésta, sino que la adopte 

libremente tras considerar reflexivamente su importancia. A la inversa, una 

persona puede comportarse de forma heterónoma si compulsivamente 

rechaza una influencia externa, es decir, si defensivamente se cierra a 
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ponderar su posible valor. En esa línea, Koestner y Losier (1996) constatan 

dos diferentes concepciones de la autonomía en psicología, a las que 

denominan autonomía reflexiva y autonomía reactiva.  La primera 

corresponde a la noción de autonomía en la TAD, en tanto que la segunda 

ha derivado del trabajo pionero de Henry Murray y alude al deseo de actuar 

independientemente de los otros. Koestner y Losier (1996) hallaron que la 

autonomía reflexiva y la reactiva no correlacionaban entre sí, a la vez que se 

asociaban de forma diferente con las experiencias afectivas cotidianas. 

Mientras la autonomía reflexiva predecía mayor número de eventos 

positivos, menor experiencia de emociones desagradables, y mayor uso de 

estrategias efectivas de modulación emocional, la reactiva predecía mayor 

número de eventos negativos, y mayor experiencia de emociones 

desagradables. En un experimento, Koestner, Gingras, Abutaa, Losier, 

DiDio y Gagné (1999) hallaron que la autonomía reflexiva correlacionaba 

positivamente con tomar decisiones siguiendo los consejos de expertos 

cuando ello objetivamente mejoraba las opciones de éxito personal, 

mientras que la autonomía reactiva se asociaba con rechazar estos consejos 

en la misma condición potencialmente ventajosa. En definitiva, este par de 

estudios, así como los que revisaremos a continuación, indican que el 

funcionamiento verdaderamente adaptativo resulta del funcionamiento 

autónomo tal como es definido en la TAD, que equivale a una orientación 

reflexiva y flexible propia de una identidad coherente o bien integrada, y no 

a una rebeldía rígida o actitud socialmente desvinculada.   

 Una serie de estudios dan cuenta de la importancia del 

funcionamiento autónomo en las relaciones interpersonales. En ellos el 

funcionamiento autónomo ha sido evaluado en diferentes niveles de 

generalidad: como autonomía disposicional (orientación general frente a la 

vida), como motivación autónoma para mantener una relación con un otro 

y, en el nivel más específico, como orientación autónoma hacia actividades 

relacionales específicas con el compañero (e.g., darle apoyo). Como sería 

esperable, estos niveles se encuentran relacionados entre sí. Sin embargo, 

las personas habitualmente autónomas pueden no serlo tanto en una relación 

específica o en una determinada actividad relacional, por lo que vale la pena 

hacer estas distinciones. Evaluada a nivel disposicional, Koestner y Losier 

(1996) hallaron que la orientación autónoma se asociaba positivamente con 

la tendencia a compartir con los pares y experimentar estas interacciones 

como agradables. En la investigación de campo de Hodgins, Koestner y 

Duncan (1996), la orientación general autónoma se asoció positivamente 

con tener interacciones más placenteras, abiertas y honestas con los padres y 

los pares, mientras que la orientación general controlada o heterónoma se 

asoció con un funcionamiento más defensivo con ambos tipos de figuras. En 

otros estudios, Hodgins y sus colaboradores han examinado en mayor 

detalle la asociación entre autonomía disposicional y defensividad 

interpersonal. En contextos en que uno ha ocasionado un perjuicio a un otro, 
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una orientación general autónoma predice la tendencia a asumir 

responsabilidad y ofrecer disculpas destinadas a mitigar el perjuicio, 

mientras que la orientación controlada predice la tendencia a mentir y 

culpar al otro (Hodgins & Liebeskind, 2003; Hodgins, Liebeskind, & 

Schwartz, 1996). Knee et al. (2002) examinaron si la autonomía 

disposicional influenciaba la forma de afrontar los conflictos en las 

relaciones románticas. Un primer estudio con auto-reportes del 

afrontamiento y un segundo con observaciones directas en el laboratorio 

mostraron un patrón similar de resultados: la orientación autónoma predijo 

una actitud más activa y positiva frente a los conflictos (e.g., mayor 

búsqueda de apoyo emocional, intento de comprender la emoción en la 

pareja, reinterpretación positiva de los mensajes recibidos), en cambio la 

orientación controlada predijo mayor negación y evitación de los conflictos.  

 A un nivel más específico de medición, Blais, Sabourin, Boucher y 

Vallerand (1990) examinaron el nivel de autonomía implicado en la 

motivación para mantener la relación romántica. Para ello aplicaron un 

cuestionario a parejas casadas o que cohabitaban. Los ítems describían 

razones autónomas para mantener la relación (e.g., “Porque amo los 

numerosos momentos locos y entretenidos que tengo con mi pareja”, 

“Porque me siento libre para comprometerme con mi compañero en el logro 

de futuros proyectos que valoro profundamente), así como razones 

heterónomas (e.g., “Porque mi relación con él/ella es un compromiso que 

debo sostener”; “Porque personas importantes para mí [ej., hijos, familia, 

amigos] están orgullosas de nuestra relación y no me gustaría 

decepcionarlas”). Los resultados indicaron que mientras más autónoma era 

la motivación de los participantes para mantener su relación (i.e., mientras 

más habían endosado las razones autónomas y menos las heterónomas en el 

cuestionario), más percibían que con su pareja operaban adaptativamente en 

la relación (e.g., con mayor consenso, cohesión y expresiones de afecto), lo 

que a su vez predecía una mayor felicidad con la relación. Knee, Lonsbary, 

Canavello y Patrick (2005) evaluaron la resolución de conflictos en parejas 

románticas, la autonomía relacional (con el cuestionario de razones para 

mantener la relación de Blais et al., 1990), y la autonomía disposicional. La 

autonomía relacional medió parcialmente la asociación entre la autonomía 

disposicional y el afrontamiento positivo de los conflictos. Esto sugiere que 

en general las personas globalmente autónomas afrontan de forma más 

constructiva sus conflictos con la pareja, en parte, porque en general 

también poseen una motivación más autónoma para mantener su relación. 

 Algunos investigadores han evaluado la autonomía en las 

relaciones interpersonales al nivel más específico, como orientación 

motivacional hacia ciertas actividades relacionales. Gaine y La Guardia 

(2009) examinaron las razones autónomas y controladas para las siguientes 

actividades con la pareja romántica: intimidad sexual, intimidad física, 

revelar sentimientos y pensamientos significativos, dar apoyo social e 
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instrumental, apoyar las aspiraciones de vida de la pareja, y hacer cosas 

especiales, agradables por la pareja (hacerle un regalo, llamarla por 

teléfono, etc.). También se evaluó el grado en que la motivación para 

mantener la relación era de tipo autónoma (con el cuestionario de Blais et 

al., 1990). Los resultados indicaron una asociación positiva entre la 

orientación autónoma para mantener la relación y la orientación autónoma 

para actividades específicas con la pareja. No obstante, ambas orientaciones 

contribuyeron independientemente a predecir el bienestar relacional (i.e., un 

indicador global de mayor compromiso, intimidad, satisfacción, y vitalidad 

en la relación). Kim, Carver, Deci y Kasser (2008) estudiaron las 

motivaciones para cuidar a la pareja con cáncer, y sus efectos en el bienestar 

del cuidador. Se halló que los maridos cuidadores sufrían de menor 

depresión cuando su motivación para el cuidado era autónoma, en tanto que 

sufrían de mayor depresión y menor satisfacción con la vida cuando su 

motivación era controlada (introyectada). Entre las mujeres, mientras más 

autónoma era su motivación, más reportaban que dar cuidados les había 

proporcionado experiencias positivas significativas en sus vidas. En cuatro 

estudios con diferentes metodologías, Weinstein y Ryan (2010) investigan 

el grado de autonomía en los actos de ayuda, y sus posibles efectos 

benéficos tanto para el dador como para el destinatario de la ayuda. 

También examinan si la satisfacción de las necesidades psicológicas básicas 

pudiera mediar cualquier asociación entre la ayuda autónoma y los 

subsecuentes resultados en el bienestar del ayudador. En el primer estudio 

los participantes llevaron un registro de sus actos de ayuda así como de 

distintas facetas de su bienestar cotidiano durante dos semanas. Los 

resultados indicaron que el acto de dar ayuda, por sí mismo, no se asociaba 

con el bienestar cotidiano, en cambio la motivación para ayudar sí lo hacía. 

Así, dar ayuda por razones autónomas predijo mayor bienestar diario (más 

bienestar subjetivo, vitalidad, y autoestima), particularmente porque esa 

motivación para ayudar engendraba experiencias de autonomía, 

competencia y conexión en el ayudador, es decir, contribuía a la 

satisfacción de sus necesidades psicológicas básicas. Los estudios 2 y 4 

replicaron y extendieron esos hallazgos y, dada su naturaleza experimental, 

dieron más sustento a las relaciones de causalidad hipotetizadas. Ambos 

estudios manipularon la experiencia de elección en dar ayuda, dando a 

entender a los participantes en una condición que podían decidir si ayudar o 

no hacerlo, en tanto que en la otra se les insinuaba que debían hacerlo. Los 

resultados de ambos estudios indicaron que dar más ayuda contribuía al 

bienestar sólo en la medida que se acompañaba de la experiencia de 

elección, y que la satisfacción de las necesidades básicas en el dador 

explicaba en parte importante dicha asociación. Adicionalmente, ambos 

experimentos mostraron que la motivación autónoma en ayudar predecía 

una ayuda de mejor calidad (según la percepción de los destinatarios y 

mediciones objetivas de la cantidad de ayuda, como la cantidad de dinero 
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donado), así como una mayor experiencia de cercanía entre el dador y el 

destinatario después del acto de ayuda. El estudio 3 examinó los efectos 

benéficos de la ayuda no sólo en el dador, sino  también en el destinatario. 

Este estudio replicó los efectos benéficos de la ayuda autónoma en el dador, 

y además extendió los resultados al destinatario, indicando que éste también 

se beneficia en la medida que la ayuda proveída haya sido autónomamente 

motivada (particularmente a través de la calidad de la ayuda y la cercanía 

con el dador fomentadas por la ayuda autónoma). En otros tres estudios, 

Weinstein, DeHaan y Ryan (2010) examinaron los efectos en el destinatario 

de atribuir una motivación autónoma versus controlada (introyectada) al 

dador de ayuda. Los participantes leyeron escenarios hipotéticos de 

provisión de ayuda que contenían motivaciones autónomas versus 

controladas del dador, y luego proporcionaron respuestas a estos escenarios 

como eventuales destinatarios. De acuerdo con los resultados, los 

participantes manifestaron una actitud más positiva, más afecto positivo y 

más cercanía hacia un dador percibido como autónomamente motivado, y 

su sentimiento de gratitud hacia el dador medió la relación entre su 

atribución motivacional y esos efectos benéficos. Más aún, la atribución de 

ayuda autónomamente motivada predijo el sentimiento de gratitud y los 

otros efectos benéficos en los destinatarios incluso después de controlar 

otras atribuciones importantes, como la percepción de empatía y altruismo, 

el costo de ayudar, la valoración de la ayuda, y la percepción de similaridad 

con el dador. Ello sugiere que una persona parece obtener un beneficio 

particular cuando ve la ayuda recibida como personalmente significativa, es 

decir, cuando estima que un otro está dispuesto a ayudarla porque la valora, 

y no porque se siente obligado. Weinstein, Hodgins y Ryan (2010) 

realizaron dos experimentos en los que activaron una orientación autónoma 

versus controlada en díadas de desconocidos, para examinar luego sus 

efectos en la calidad de la interacción y el desempeño ante tareas que 

requerían colaboración y pensamiento creativo. Los resultados obtenidos 

con auto-reportes y mediciones objetivas indicaron que en comparación con 

la condición de orientación controlada, las díadas en la condición de 

autonomía activada se sintieron más cercanas, tuvieron mejor sintonía 

emocional y cognitiva, fueron más empáticas el uno con el otro, y 

experimentaron más emociones positivas y menos negativas. Tales 

resultados en la calidad de la relación mediaron la relación entre la 

orientación más autónoma y el mejor desempeño creativo en las tareas. 

 En resumen, los estudios revisados en este apartado subrayan la 

importancia del funcionamiento autónomo en las relaciones interpersonales: 

relacionarnos con un otro porque genuinamente nos interesa o nos importa, 

y no por presiones externas (e.g., la aprobación de la familia o amigos) o 

internas (e.g., evitar sentimientos de culpabilidad). La revisión indica que 

los individuos generalmente más autónomos tienden a desarrollar relaciones 

interpersonales de mejor calidad. Entre otras cosas, disfrutan más sus 
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relaciones, son más honestos, resuelven sus conflictos de forma más 

constructiva, y están más dispuestos a responsabilizarse por los perjuicios 

que hubieran ocasionado al compañero. En un nivel más específico, también 

aparecen como importantes la motivación autónoma para mantener una 

cierta relación, así como las razones autónomas para participar en distintas 

actividades al interior de ella (e.g., revelar sentimientos, intimar 

sexualmente). Como señalan La Guardia y Patrick (2008), conductas 

relacionales que aparecen como beneficiosas en la superficie sólo lo son, 

para el actor y el destinatario, cuando han sido realizadas por razones 

relativamente más autónomas. Finalmente, resulta interesante constatar que 

efectos positivos en la díada, a nivel de conexión afectiva y construcción 

conjunta de soluciones, puedan producirse con tan sólo activar fugazmente 

una orientación autónoma en los integrantes. Ello sugiere que, 

independientemente del nivel global de autonomía de nuestros compañeros, 

podemos sacar lo mejor de ellos en cada momento si los liberamos para 

actuar de acuerdo a sus propios sentimientos, intereses, o valores. 

 

Conclusiones 

 

Iniciamos el capítulo preguntándonos qué significa relacionarse bien 

con otra persona. Por razones de espacio, hemos mirado fugazmente la 

literatura en las relaciones cercanas entre adultos, y sólo desde la TAD. Con 

todo, esperamos haber esbozado una respuesta tentativa a tan espinuda 

pregunta apoyándonos en una teoría que nos parece fundamental. La 

revisión sugiere que los miembros de una relación están más 

comprometidos y satisfechos con ésta cuando satisfacen sus necesidades 

psicológicas básicas, cuando logran sentirse autónomos, competentes y 

vinculados en ella. Estas experiencias también parecen beneficiar la 

autoestima y vitalidad de cada integrante, entre otros beneficios personales, 

y explicarían cuándo y por qué un determinado proceso relacional (e.g., 

buscar contención emocional en el otro) puede resultar benéfico. En 

definitiva, el concepto de necesidades psicológicas básicas traza objetivos 

claros hacia los que propender en una relación, en aras a que ésta sea de 

calidad para cada uno de los involucrados. La literatura revisada también 

sugiere que el funcionamiento autónomo de los interactuantes facilita el 

movimiento en dirección al logro de tales objetivos. Cuando nos asisten 

razones autónomas (i.e., genuinas) para relacionarnos con la gente, para 

mantener un vículo con una persona en particular, o para involucrarnos en 

diversas actividades con ésta, la calidad de nuestra conducta, y la calidad de 

la experiencia en nosotros y en el otro, parecen ser las óptimas. Concluimos 

este capítulo afirmando nuestra convicción acerca de la plena 

compatibilidad entre los ideales de autonomía personal y de relaciones 

interpersonales cálidas, íntimas y significativas. Ojalá hayamos contribuido 

a seguir alimentando el debate e investigación ya instalados en este tópico. 
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O vitiligo é uma doença cutânea caracterizada pela despigmentação 

da pele, com a formação de manchas cujo aumento tende a ocorrer 

centrifugamente (Rosa & Natali, 2009; Silva, Pereira, Gontijo, & Ribeiro, 

2007; Steiner, Bedin, Moraes, Villas & Steiner, 2004). Atinge, 

principalmente, regiões como a face, extremidades dos membros, axilas, 

genitais, cotovelos e joelhos, e pode chegar a acometer quase toda a pele 

(Sant’Anna, Giovanetti, Castanho, Bazhuni & La Selva, 2003). Sua 

etiologia ainda não é clara, e estudos apontam a relação entre seu 

desenvolvimento e fatores como os autoimunes, genéticos, tóxicos, 

emocionais, entre outros (Nogueira, Zancanaro, & Azambuja, 2009; Rosa & 

Natali, 2009; Silva et al., 2007; Steiner et al., 2004).  

O curso da doença crônico, e a evolução difícil de prever (Sant’Anna 

et al., 2003). Por não oferecer grandes ameaças à integridade física do 

paciente, e por ser caracterizado por poucos sintomas, o vitiligo é, muitas 

vezes, considerado por profissionais da área médica como apenas uma 

alteração estética. Desta forma, seus efeitos psicológicos são, por vezes, 

negligenciados (Nogueira et al., 2009).  

Parte destes efeitos psicológicos é explicada pelo fato da pele ser o 

órgão mais externo do corpo humano, e mais exposto ao olhar do outro 

(Ludwig, Oliveira, Müller & Moraes, 2009; Papadopoulos, 2005), e ao seu 

julgamento. De acordo com Vilhena, Medeiros e Novaes (2005), a pele 

concentra o que há de mais íntimo, pessoal e com maior atribuição de valor 

social. Rugas, estrias, celulites e manchas são consideradas marcas 

indesejáveis (Goldenberg, 2005). 

Para o senso comum, por exemplo, doenças dermatológicas são 

associadas à ideia de contágio ou falta de asseio pessoal, o que pode gerar 

afastamento e até preconceito em relação aos seus portadores (Hoffmann, 

Zogbi, Fleck & Müller, 2005; Papadopoulos, 2005). 

Em relação ao vitiligo, segundo Sant’Anna et al. (2003), distúrbios 

psicológicos advindos das alterações estéticas provocadas pela doença 

podem, prejudicar o convívio social do portador e agravar a manifestação da 

doença. 
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Entre os portadores de vitiligo, é comum haver queixas de 

discriminação social (Silva et al., 2007). As percepções e expectativas que 

uma pessoa tem de outra, inclusive quanto à sua aparência, influenciam a 

emissão de comportamentos de aceitação social (Queiroz & Otta, 2000).  

Uma vez que a aceitação social é a base para a percepção positiva dos 

próprios comportamentos e sentimentos (Skinner, 1974), este fato pode 

justificar as relações entre o vitiligo e os sentimentos, as percepções e as 

crenças negativas autodirigidas. Estudos sobre qualidade de vida, realizados 

com amostras da população acometida pelo vitiligo, apontam prejuízos 

relacionados, principalmente, à autoestima, à autoimagem e ao autoconceito 

(Bellet & Prose, 2005; Ludwig et al., 2009).  

Quando um portador de doença dermatológica sofre julgamentos 

discriminatórios, o ambiente social torna-se hostil, o olhar do outro sobre 

ela pode gerar incômodo, e ela se sente inadequada frente às referências que 

sua cultura apresenta como ideais. A contingência aversiva experimentada 

por esses pacientes elicia respostas emocionais negativas e se caracteriza 

pela emissão de comportamentos de fuga e esquiva que, segundo 

Papadopoulos (2005), são comuns entre esta população.  

Daí compreende-se que o vitiligo está no grupo das doenças 

dermatológicas que, segundo Taborda, Weber e Freitas (2005), reduzem a 

autoestima podendo levar o paciente ao isolamento e à depressão.  

Tendo em vista que doenças dermatológicas, como o vitiligo, 

influenciam a forma como seus portadores interagem com o meio social, 

realizou-se um estudo com o objetivo de identificar como o vitiligo afeta os 

relacionamentos interpessoais de seus portadores, como os portadores 

percebem essa influência e que tipo de comportamentos emitem no contexto 

de suas relações interpessoais.  

 

Método 

 

Participantes - Participaram 23 portadores de vitiligo (6 homens e 

17 mulheres), com idades entre 18 e 59 anos, de doze estados do Brasil. 

Instrumento - Utilizou-se um questionário estruturado, com 

perguntas abertas e fechadas. 

Aplicação do Instrumento - O questionário foi enviado por e-mail 

aos participantes, junto ao “Termo de Consentimento Livre e Esclarecido” e 

às orientações sobre o preenchimento e devolução do mesmo. A devolução 

do foi feita por e-mail dentro de um prazo estipulado. 

Análise dos dados - Os dados obtidos foram categorizados e 

analisados qualitativamente, tendo como pressuposto teórico a abordagem 

cognitivo comportamental. 

Os dados de caracterização da amostra são apresentados de forma 

breve, apenas para contextualizar o leitor acerca da realidade dos 

participantes. O foco principal deste capítulo está nos dados sobre 
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relacionamentos interpessoais. Quando a resposta de um participante for 

transcrita, será apresentado, entre parênteses, um código atribuído ao 

questionário do participante. 

 

Resultados e Discussão 

 

Dados sócio-econômicos dos participantes 

 

De acordo com os questionários, a maior parte dos participantes: 

mora com a família, não têm filhos, têm religião, possui nível superior de 

escolaridade e faixa salarial que varia de 3 a 7 salários mínimos (de R$ 

1.530,00 a R$ 3.570,00 na época em que os questionários foram 

respondidos). 

 

Vitiligo: diagnóstico, evolução e tratamento 

 

Quanto à localização das lesões, as regiões citadas pelos 

participantes foram distribuídas em 15 categorias, conforme a Tabela 1: 

 

Tabela 1. Localização das lesões 

Localização das lesões n 

Couro da cabeça  1 

Rosto (rosto, bochecha, ao redor da boca, lábios, boca, perto dos 

olhos, pálpebra, face, olhos e queixo)  
16 

Pescoço 4 

Peito (peito e mama) 3 

Axila 5 

Braço (cotovelo e braço) 10 

Mão (mãos, dedos das mãos)  16 

Barriga 2 

Genitália (pênis, vagina, partes íntimas, genitália) 4 

Ânus 1 

Nádegas (nádegas e glúteos)  3 

Virilha 5 

Perna (perna, joelho, canela, panturrilha)  7 

Pé 12 

Outras regiões não especificadas  1 

 

A maior parte dos participantes (n=17) relataram ter lesões em três 

ou mais regiões do corpo, sendo o máximo 8 regiões. 

Quanto à idade em que descobriram o vitiligo e o estágio atual das 

manchas, os dados obtidos encontram-se na Tabela 2. 
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Tabela 2. Evolução da doença 

Idade em que descobriu o vitiligo 
  

antes dos 10 

anos 

entre 12 e 18 

anos 

entre 20 e 27 

anos 

entre 31 e 34 

anos 

após os 40 

anos 

n=6 n=6 n=6 n=3 n=2 

Estágio atual das lesões 
   

Progredindo Estabilizado Regredindo 
  

n=11 n=5 n=7 
  

 

Todos os participantes foram diagnosticados por médicos, e a maior 

parte (n=18) tentou controlar a doença por meio de dois ou mais tipos de 

tratamento, incluindo PUVA (espécie de fotoquimioterapia com 

componentes psoralênicos e exposição subsequente à radiação UVA), 

pomadas, cremes e outras formas de medicamentos (alopáticos ou 

homeopáticos, convencionais ou manipulados; brasileiros, cubanos ou 

chineses), psicoterapia, produtos à base de placenta humana, chás e outras 

receitas caseiras e transplantes de células. Apenas uma participante disse 

não ter realizado nenhum tratamento, e 4  citaram apenas uma forma de 

tratamento. Um dos participantes relatou ter usado tudo o que lhe 

ensinavam.  

A maior parte dos participantes (n=14) desconhece a existência de 

outro portador na família.  

 

O vitiligo e os relacionamentos interpessoais 

 

Doze dos 23 participantes acreditam que o vitiligo afetou de alguma 

maneira seu relacionamento com as pessoas, sendo que 2 desses 12 

ressaltaram que isso ocorreu apenas no início da doença, antes que os 

mesmos soubessem lidar com ela. Nove participantes relataram que o 

vitiligo não afetou seus relacionamentos, e outros 2 disseram que o vitiligo 

não afetou seus relacionamentos, mas que se sentem envergonhados e com 

receio ao se relacionarem com as pessoas. 

Dez participantes afirmaram ter se afastado das pessoas devido ao 

vitiligo, e 3 relataram que as pessoas se afastaram deles. A maior parte dos 

participantes (n=16) conheceu novas pessoas devido ao vitiligo e acredita 

(n=19) que sua rede de relacionamentos aumentou com o vitiligo. 

Treze participantes relataram ter conhecido novas pessoas, devido ao 

vitiligo, na internet (principalmente através de fóruns e comunidades sobre 

vitiligo em sites de relacionamento). Um desses relatou que conheceu 

pessoas na internet enquanto realizava buscas sobre o vitiligo e seu 

tratamento. Outros lugares citados pelos participantes foram postos de 

tratamento e clínicas (n=3) e grupos de apoio (n=2). Alguns disseram 
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apenas ter conhecido pessoas no dia a dia, através de conhecidos, ou devido 

à aproximação dessas pessoas em função da curiosidade sobre a doença.  

Analisando a Tabela 1, pode-se verificar que a maior parte dos 

participantes possui manchas de vitiligo em regiões que ficam facilmente à 

mostra, como rosto, pescoço, mãos e braços. Estando mais visíveis, há 

maior possibilidade das manchas se tornarem alvo de observação e 

julgamento das pessoas, e consequentemente, de afetar de alguma forma os 

relacionamentos interpessoais de seus portadores. Mesmo as manchas 

localizadas em regiões menos acessíveis à vista das pessoas, como a região 

dos órgãos sexuais, podem afetar relacionamentos mais íntimos, como os 

amorosos/sexuais.  

De acordo com os dados da Tabela 2, a maior parte dos participantes 

desenvolveu o vitiligo durante a infância e juventude. Nessa idade, os 

estigmas associados às doenças de pele podem prejudicar a relação entre os 

cuidadores e a criança portadora da doença, no que diz respeito ao contato 

físico e, consequentemente, afetivo. A experiência de dificuldade em 

contatos físicos ao longo do desenvolvimento pode predispor o portador da 

doença dermatológica ao desenvolvimento de problemas com a autoimagem 

(Krishna, 2009).  

O uso de diversos tratamentos, por boa parte dos participantes, 

demonstra quão aversivo a doença e as consequências que vêm juntamente 

com ela podem ser para seus portadores, e como são empregados diversos 

esforços na tentativa de cessar essa estimulação aversiva.  

A maior parte (n=7) dos participantes que citaram ter algum parente 

portador de vitiligo não acredita que o vitiligo afetou seus relacionamentos. 

Já entre os participantes que não possuem parentes portadores de vitiligo, a 

maioria (n=11) respondeu acreditar que o vitiligo afetou seus 

relacionamentos. Os dados obtidos sugerem que portadores de vitiligo com 

parentes que também são portadores possuem repertório comportamental 

para lidar de modo diferente com o vitiligo em relação aos portadores que 

não possuem parentes com vitiligo. 

Os dados sobre afastamento e aproximação social sugerem que o 

isolamento social que ocorre entre portadores de vitiligo é provocado muito 

mais pelos comportamentos de fuga e esquiva emitidos pelos portadores do 

que pelos comportamentos de evitação das demais pessoas em relação a 

eles. 

A internet aparece nos dados como um meio importante tanto para 

obter informações sobre a doença e seu tratamento quanto para propiciar o 

desenvolvimento de relacionamentos interpessoais. O contato com outros 

portadores, facilitado pela internet, pode auxiliar o portador de vitiligo a 

manter-se envolvido em relacionamentos. O mesmo ocorre com o 

relacionamento virtual com pessoas que não possuem vitiligo, pois a 

exposição física através desse meio de comunicação é menor, o que reduz a 

aversividade experimentada em muitas situações de contato pessoal. Por 
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outro lado, o engajamento em relacionamentos pela internet (on-line) pode 

colaborar para o isolamento social (off-line), já que relacionar-se 

pessoalmente com não portadores exige maior repertório de enfrentamento 

dos possíveis olhares e julgamentos sociais. 

 

Relacionamentos familiares 

 

Quando perguntados sobre como seus relacionamentos familiares 

foram afetados pelo vitiligo, alguns dos participantes afirmaram que seus 

relacionamentos familiares não foram afetados em nada. Para uma das 

participantes, isso se dá pelo fato de  não ser a única portadora de vitiligo na 

família. Entre os que relataram alguma influência do vitiligo, foram dadas 

respostas em que a família (ou alguns de seus membros): aparece como 

apoio ou suporte no enfrentamento da doença; sofre e sente preocupação em 

função da doença; faz brincadeiras e age com bom humor; possui 

dificuldade de aceitar o vitiligo; acha que o vitiligo é algo insignificante; 

oferece super-proteção ao portador e procura satisfazer suas vontades, 

evitando que ele sofra chateação ou stress.  

O relato a seguir exemplifica a aproximação e os esforços 

empregados pela família em prol de promover um ambiente menos aversivo 

ao portador:  

 
Meu [pai] passou a me agradar mais que o habitual e a fazer a maior parte 

das minhas vontades. [...] Começou a me apoiar e me incentivar a fazer o 

tratamento, porém sempre tentava me convencer de que ninguém consegue 

ver as manchas. Melhoramos o nosso relacionamento, passamos a 

conversar mais sobre meus problemas e as coisas que me afetam, ele passou 

a ter uma preocupação maior comigo e com o meu bem estar e evita 

qualquer tipo de chateação. Minha mãe passou a ter um cuidado excessivo 

comigo, a controlar meus horários, alimentação, estudos e trabalho. Ela 

sempre procurou me apoiar desde o inicio. Passamos a conversar mais, ela 

sempre procura me acalmar e sempre tenta me convencer de que eu não 

devo me importar com as manchas, que não afetam em nada na minha 

aparência. Procura não me chatear ou me irritar. Sempre que pode faz 

minhas vontades. (P22) 

 

Em geral, a maior parte dos comportamentos emitidos pelos 

familiares, que foram citados pelos participantes, são comportamentos de 

retirada ou redução da estimulação aversiva presente no ambiente do 

portador de vitiligo. A emissão desse tipo de comportamento por parte da 

família está relacionada tanto com as consequências do apoio e auxílio 

fornecidos no enfrentamento da doença, quanto com o seguir à crença 

(regra) de que eventos estressantes estão relacionados com a origem do 

vitiligo e que, portanto, precisam ser evitados. 
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A preocupação dos membros da família em relação à doença e, até 

mesmo, a falta de conhecimento sobre esta são demonstradas no seguinte 

relato: 
Quando minha filha mais velha nasceu, morávamos em outro estado, fomos 

de férias para nossa cidade e levamos nossa filha para a bisavó paterna 

conhecer, ela examinou toda a menina para ver se ela não tinha nem uma 

“manchinha”, isso mexeu muito comigo. (P2) 

 

Outra participante tornou explícito em seu relato que seus 

relacionamentos familiares foram afetados pelas consequências de seus 

próprios comportamentos, e não pelas consequências dos comportamentos 

das outras pessoas:  

 
[...] o fato de eu ter vitiligo, me fez uma pessoa muito armada, como se 

tivesse criado uma espécie de alarme. Assim que me sinto criticada, 

observada demais, o “alarme” dispara e com isso, acabo sendo uma pessoa 

que parece fria, distante, que não gosta de estar por perto, intolerante. Com 

minhas irmãs e meus pais acabo agindo assim também, embora muitas vezes 

não queira. Especialmente com minha mãe. (P8). 

 

O distanciamento relatado pela participante é um exemplo de 

comportamento de fuga/esquiva, reforçado negativamente, já que afastar-se 

das pessoas evita o incômodo de ser ou se sentir criticada ou observada 

demais. 

 

Relacionamentos românticos 

 

Os portadores que acreditam que, de alguma forma, seus 

relacionamentos românticos foram afetados relataram que o(a) parceiro(a): 

oferece apoio e conforto na doença; sofre e sente preocupação com o 

portador; aceita a doença; sente medo da doença; procura fazer o portador 

se sentir bem e esquecer as manchas.  

Uma participante relatou que um de seus relacionamentos 

românticos teve fim por causa do vitiligo: “já tive namorado que terminou 

o namoro quando descobriu que eu tinha vitiligo” (P9).  

Por outro lado, outras participantes responderam que o 

comportamento de fuga ou esquiva no relacionamento partiu delas e não do 

outro: “Não penso em ter um parceiro. E o vitiligo aumentou ainda mais 

essa minha decisão.” (P15); “O problema está comigo, pois eu não consigo 

amá-lo como deveria e com certeza isso é resultado do vitiligo, pois o 

vitiligo não me deixa amar ninguém de verdade.” (P20); “Não tenho 

namorado, depois que o vitiligo aumentou eu não quis saber mais de 

namorar ninguém, minha vida sexual ativa praticamente não existe mais, 

tenho muita vergonha das manchas.” (P23). 
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O comportamento de esquivar-se dos relacionamentos amorosos 

evita, por exemplo, que o portador experimente a rejeição por um parceiro 

que não consiga lidar bem com a presença das manchas. A doença pode 

somar-se a experiências de esquiva anterior, da intimidade da nudez, ou 

configurar-se como um novo estímulo discriminativo direto dessa esquiva. 

O relacionamento romântico de um portador de vitiligo pode ser 

afetado, também, por outros comportamentos (como os depressivos) que 

este passa a emitir em função da doença. O relato a seguir demonstra um 

pouco como isso pode ocorrer. Falando sobre o relacionamento com o ex-

noivo, a participante conta:  

 
Para ele era muito simples: era só relaxar e esquecer; mas naquele período 

inicial, não conseguia viver desse jeito. Acredito que ele passou a pior fase 

comigo, pois já namorávamos há alguns anos e quando a doença 

desenvolveu, mudei muito. Além do complexo por causa da aparência, havia 

muita insegurança da minha parte. Ele estava acostumado com uma mulher 

alegre, ativa, desinibida e bonita; mas aceitou-me triste, tímida e feia... Eu 

não me aceitava assim; chorava o tempo todo e reclamava muito. (P18)       

 

Um dos participantes com manchas na região da virilha relatou um 

episódio quando o carinho que antecede a relação sexual foi interrompido 

por um questionamento sobre as manchas dele. Após esse episódio, segundo 

o relato, o participante passou a ter relação sexual apenas com a luz 

apagada. Apagar a luz para ter relação sexual é um comportamento de 

esquiva, cuja função é evitar a situação constrangedora de ser perguntado 

acerca das manchas no momento da relação. No entanto, este 

comportamento não impede o relacionamento romântico do portador, 

caracterizando-se como uma forma de enfrentamento que, diferente do 

isolamento social, pode dar tempo ao processo de intimidade que mantém a 

relação amorosa, a despeito das manchas.  

Outra portadora relatou não ter permitido que o vitiligo atrapalhasse 

seus relacionamentos românticos:  

 
[...] nunca me mostrei esquivada por causa da doença, muito pelo contrário, 

sempre me mostrei segura e com alta autoestima, com a intenção de mostrar 

para todos que não era e não é um fim do mundo. Já até namorei com um 

médico. Nunca permiti que essa doença me afastasse da felicidade e sempre 

aceitei as manchas que me restaram. (P6) 

 

A aceitação da doença, demonstrada no relato da participante, parece 

ser uma forma de enfrentamento que causa menos prejuízos ao portador. 

Houve também um relato de que foram os relacionamentos românticos que 

afetaram o desenvolvimento do vitiligo:  
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Esse namorado foi o “problema” que fez o vitiligo piorar, como havia 

citado anteriormente. Foi uma relação muito conturbada, cheia de brigas. 

Bem, foi uma época da minha vida em que perdi todo meu equilíbrio 

emocional. Depois do término, dentro de 6 meses acabei começando outro 

relacionamento [...] Quando comecei a namorar este rapaz, estava 

realmente muito manchada, meu relacionamento com ele me fez melhorar 

muito porque era muito saudável. Na mesma época também comecei um 

novo tratamento, e qualquer tratamento novo é esperança renovada. Então, 

a associação do bem estar que sentia com esse rapaz e a esperança de um 

novo tratamento me fez ficar quase que totalmente repigmentada. (P8) 

 

Neste relato, apresenta-se mais uma vez a crença de que situações 

estressantes da vida estão relacionadas com o desenvolvimento do vitiligo, e 

que quando o portador se sente bem em diversos aspectos, incluindo seus 

relacionamentos, o enfrentamento da doença é favorecido, assim como a 

regressão das manchas. 

 

Relacionamentos de amizade 

 

Quanto aos relacionamentos de amizade, as respostas dos 

participantes foram categorizadas em: o vitiligo não afetou as relações; os 

amigos oferecem apoio; os amigos se constrangem ao falar sobre o vitiligo; 

amigos fazem perguntas e são curiosos quanto à doença; preconceito ou 

comentários depreciativos por parte dos amigos; amigos brincam com o 

problema; amigos se preocupam e sofrem com o portador. 

Sobre o preconceito sofrido, uma participante relatou: 
  

Com amigos, a única fase da minha vida que me traz ainda muitas 

lembranças ruins é a minha infância. Foi um momento em que tinha quase 

nenhuma lesão, mas foi o momento mais difícil. Foi aí que dei muita 

importância para o problema, por me sentir diferente de todos, por receber 

olhares reprovadores e curiosos. Ganhei apelidos, fui alvo de muitas 

chacotas mesmo não tendo tantas manchas. [...] É basicamente isso, depois 

da idade “chata” (infância), não sofri mais preconceito (não que seja do 

meu conhecimento). (P8) 

 

A dificuldade em esconder o vitiligo também pode ser uma restrição 

do convívio com amigos: “Às vezes chamam para sair eu não vou, fico na 

maior indecisão por conta da roupa, que eu só uso calça comprida e blusa 

com manga longa, aqui faz muito calor aí é difícil para mim.” (P23). 

A curiosidade e o tipo de pergunta que os amigos podem fazer sobre 

a doença são exemplificados no seguinte relato:  

 
Meus amigos mais antigos sequer ficam perguntando a respeito da doença, 

já os novos têm curiosidade, e portanto querem saber como “se pega” essa 
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doença, se a pigmentação da pele volta, etc. É que alguns desconhecem essa 

doença, ou nunca viram alguém com vitiligo. (P13) 

 

A má compreensão sobre a doença pode proporcionar situações 

constrangedoras como a relatada a seguir: 
De todas as situações constrangedoras, a pior foi quando a mãe de um 

grande amigo me chamou para conversar e falou: “estou preocupada com 

essa sua amizade com meu filho porque sei que ele é muito apaixonado por 

você (eu não sabia de nada disso) e você terminou com seu noivo e 

freqüenta muito nossa casa... Eu fiquei surpresa com a revelação e achei 

que a preocupação dela era sobre a possibilidade de magoá-lo, mas ela 

resolveu me assombrar e continuou: “Você sabe que está doente; isso pode 

piorar muito; eu sei como é essa doença e você poderá ficar irreconhecível 

um dia; se resolverem casar e ter filhos, eles poderão nascer com o 

problema; então, peço que se afaste do meu filho!”[…]. (P18) 

 

Perguntas, brincadeiras (incluindo apelidos) e a visibilidade das 

manchas são fatores que, de acordo com os relatos, estão relacionados aos 

comportamentos de fuga e esquiva emitidos pelos portadores na interação 

com os amigos. 

 

Outras Interações Sociais 

 

As formas como o vitiligo afetou seus relacionamentos com outras 

pessoas (como colegas de trabalho, vizinhos, conhecidos, desconhecidos e 

outros portadores de vitiligo) foram categorizadas em: não afetou os 

relacionamentos; as pessoas fazem perguntas sobre a doença; os colegas 

oferecem apoio; as pessoas se constrangem ao falar sobre a doença; as 

pessoas sentem receio em relação às manchas; as pessoas agem com 

preconceito; desconhecidos olham e comentam sobre as manchas; outros 

portadores de vitiligo conversam sobre sua experiência; a participante evita 

contato com as pessoas. 

As perguntas que são feitas sobre o vitiligo, são exemplificadas a 

seguir: “As pessoas ainda não têm muito conhecimento sobre o assunto, e a 

primeira pergunta é: isso pega?” (P2); “[…] algumas pessoas, depois que 

adquirem um pouco mais de intimidade, acabam perguntando quando 

começou, que tipo de tratamento já fiz ou faço, como me sinto com relação 

a isso, etc.” (P8);  

Tendo em vista que a aparência das manchas do vitiligo pode ser 

semelhante a outras manchas que ocorrem na pele, não falar sobre o vitiligo, 

conforme o exemplo a seguir, torna-se uma possibilidade de enfrentamento 

frente aos questionamentos alheios: 

 
Uma certa vez, uma pessoa na fila do banco começou a reparar nas minhas 

manchas e cochichar com outra. Eu percebi, e esta pessoa, muito curiosa, 
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veio me perguntar: “Credo”, o que é isso na sua pele? Como percebi que a 

pessoa era ignorante em relação à doença, e pra não ter que ficar 

explicando o que é, como se desenvolve, que não é contagiosa, preferi dizer 

que era mancha de limão. Mas não foi por vergonha, pois pra mim esta 

doença não me constrange, foi apenas pra não prolongar o assunto. (P13) 

 

 O relato de uma participante exemplifica o apoio oferecido por 

relacionamentos não íntimos (como colegas ou, até mesmo, pessoas 

desconhecidas): “Ainda bem que tenho pessoas adoráveis que trabalham 

comigo. Pessoas que colocam meu nome em suas orações... Sabe, tenho 

muita Fé em Deus, e ele vai me ajudar.” (P3).  

Mais uma vez o preconceito aparece na forma de apelidos: “as 

pessoas me zuavam muito me chamavam de cara manchada etc e isso me 

deixava triste de mais.” (P16). Os olhares de pessoas desconhecidas 

também parecem incomodar alguns portadores: “A maioria das pessoas 

ficam olhando, reparando, comentam com quem está ao lado, isto me 

incomoda. Estes olhares fazem com que eu perca a vontade de conversar e 

ser legal com as pessoas.” (P22);  

“[...] no início, ficava revoltada com os olhares, com as perguntas e 

com a falta de jeito das pessoas. [...] tanto as pessoas conhecidas quanto as 

desconhecidas acabavam agindo da forma incorreta. Sentia desejo de 

sumir. Pensei em suicídio algumas vezes, confesso.” (P18).   

Uma portadora relatou encarar a doença com bom humor em seu 

trabalho “Como minha atividade profissional lida diretamente com o 

público, eu tento disfarçar brincando muito, que eu vou ficar a Michel 

Jackson do sertão, pintar os cabelos de loira e colocar olhos azuis.” (P23).  

A seguir são apresentados alguns relatos que exemplificam o 

constrangimento pelo qual alguns portadores de vitiligo passam devido às 

manchas e o pouco conhecimento que as pessoas possuem sobre a doença: 

 
[...] meu irmão foi doar sangue para a sogra dele no Hemocentro da minha 

cidade e eu fui também doar na hora da triagem, lá pela metade da 

entrevista a enfermeira pergunta se eu tenho algum tipo de mancha, eu digo 

que sim, tenho vitiligo... Aí ela olha pra mim, pergunta aonde?Eu disse que 

era nos pés, ela disse que eu não poderia doar sangue... Fiquei sem jeito e 

perguntei ‘por que não poderia?’ Ela disse que vitiligo pegava, eu disse que 

não pegava e ela disse que sim, pegava! (P9) 

 

Uma vez uma amiga de uma amiga minha notou e veio me perguntar na 

frente de todo mundo o que era aquilo, mas expliquei tudo direitinho... mas 

confesso que fiquei com vergonha viu? (P17) 

 

O relato a seguir expressa o sofrimento e algumas das estratégias de 

enfrentamento experimentadas por uma das participantes:  
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Minha vida seria perfeita se não fosse pelo vitiligo. Não consigo sair de 

casa sem maquiagem, não uso roupas curtas e já passei calor por colocar 

blusas de mangas compridas. Escondo-me através de roupas caríssimas, 

objetos de última geração (celulares, laptops, relógios, maquiagens 

importadas, carros, meu apartamento é um luxo) tudo para que eu não me 

sinta por baixo dos outros (também só é possível por ter uma família de 

classe alta), portanto acabo me transformando em uma pessoa sem 

espiritualidade, arrogante, revoltada e infinitamente triste. [...] sempre 

deixo de viver momentos que poderiam ser maravilhosos por conta de ter 

manchas no corpo todo, como colocar roupas curtas, biquíni, sair sem ter 

que passar pelo ritual da maquiagem e sem a preocupação de viver em prol 

do vitiligo. (P20) 

 

Considerações Finais 

 

Os relatos evidenciam que comportamentos como “perguntar” e 

“olhar”, emitidos pelo outro, e direcionado às manchas, são, por vezes, 

compreendidos pelo portador do vitiligo como aversivos. Essa estimulação 

aversiva propicia a emissão de comportamentos de fuga e esquiva por parte 

deste, como evitar sair, utilizar artifícios que cubram as manchas, ou fazer 

piadinhas sobre sua próprias doença.  

Em alguns momentos, o comportamento de fuga ou esquiva favorece 

o isolamento social. Contudo, há comportamentos de esquiva utilizados 

pelos participantes que podem favorecer a interação social, como o uso de 

maquiagem, que permite ao portador ter contato com as contingências 

reforçadoras próprias das relações sociais ao mesmo tempo em que evita o 

desconforto comum da exposição das manchas. Mas, para alguns portadores 

de vitiligo, o custo das respostas de esconder as manchas todo o tempo 

(como no “ritual” de maquiar-se, ou na utilização de roupas longas) pode 

tornar-se um fardo, levando-os a optar por estratégias de isolamento social. 

O apoio oferecido pelos relacionamentos mais íntimos parece ser 

direcionado à redução da aversividade própria da convivência com o 

vitiligo. Familiares agem no intuito de proteger o portador de desagrados e 

chateações, parceiros românticos e amigos procuram fazer o portador se 

sentir melhor diante da doença. Já os relacionamentos menos íntimos 

oferecem um apoio diferente, com menos envolvimento afetivo da parte de 

quem apóia, contudo com a mesma função de fornecer conforto e bem estar 

ao portador.  

Comportamentos de isolamento, agressividade e mudanças de humor 

por parte do portador do vitiligo, em função da doença, parecem afetar 

diretamente os relacionamentos, podendo agir como estimulação aversiva 

para aqueles que estão mais próximos deles. Por diversas vezes, os relatos 

dos participantes apresentaram a idéia de que ter problemas ou não nos 

relacionamentos depende mais do portador de vitiligo do que das demais 

pessoas. É importante ressaltar que portadores que lidam melhor com a 
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doença, que não se sentem tão ameaçados ou desconfortáveis com ela, 

parecem enfrentar melhor as situações sociais. À luz da teoria de Folkman 

(1984) sobre o enfrentamento, e do modelo ABC de Ellis (1993), é possível 

compreender que a avaliação que o portador faz das contingências com as 

quais convive é que torna (ou não) necessária a emissão de comportamentos 

de enfrentamento. Quanto menos negativa for a percepção do portador, 

menos negativo também será o efeito da doença sobre seu autoconceito, sua 

autoimagem e seus relacionamentos. 

Assim como lidar bem com a doença pode facilitar o enfrentamento 

das situações sociais, alguns dos relatos dos participantes sugerem que o 

bem estar nos relacionamentos também atua como um auxílio no 

enfrentamento da doença. Sendo assim, portadores que se isolam 

socialmente perdem uma fonte de auxílio ao enfrentamento da doença – o 

apoio social. 

Estudos que visem compreender melhor como o vitiligo afeta os 

comportamentos de seus portadores e que estratégias de enfrentamento 

geram mais reforçadores positivos na convivência com a doença são 

necessários para ampliar o entendimento da condição portador de vitiligo. 
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HOMICÍDIO CONJUGAL: UMA REVISÃO DA LITERATURA 

 

Lucienne Martins Borges 

Júlia de Freitas Girardi  

Mariá Boeira Lodetti 

Universidade Federal de Santa Catarina 

 

O fato de uma pessoa cometer um homicídio contra aquele(a) com 

o(a) qual um dia se relacionou intimamente produz um grande impacto 

tanto no meio familiar quanto no meio social. A dificuldade de entender os 

motivos que levam alguém a tirar a vida do próprio parceiro, ou ex-parceiro, 

e o grande abalo que esse ato provoca vem despertando, há anos, o interesse 

pela temática por parte de pesquisadores de diversas áreas, como da 

Psicologia, da Criminologia, do Serviço Social, do Direito. 

Observamos que para denominar um homicídio perpetrado por uma 

pessoa contra seu cônjuge, na literatura, utilizam-se diferentes termos, tais 

como homicídio conjugal, crime passional, uxoricídio. Neste capítulo, 

utilizaremos o termo "homicídio conjugal", uma vez que a expressão “crime 

passional”, segundo Martins-Borges (2011), refere-se ao delito que tem a 

paixão como indicador principal para a compreensão do gesto, 

desconsiderando outras possíveis variáveis. Já o termo "uxoricídio", 

segundo a autora, é usado, na América do Norte, para identificar os crimes 

cometidos por homens contra suas esposas, desconsiderando aqueles 

cometido por mulheres e os casos em que a relação não possui vínculo 

matrimonial. Define-se, pois, homicídio conjugal como o ato de o(a) 

parceiro(a) – ou ex-parceiro(a) – matar aquele(a) com quem se vinculava 

por uma relação afetiva (Martins-Borges, 2011; Dutton 2001). Entende-se 

por “homicídio conjugal masculino” aquele cometido por homens e 

“homicídio conjugal feminino” aquele cometido por mulheres. 

A literatura acerca desse tema abarca principalmente estudos sobre a 

correlação entre homicídio conjugal e violência conjugal ou sobre o 

homicídio conjugal como fenômeno geral. Poucas pesquisas a respeito 

desse assunto abordam especificamente os homicídios conjugais cometidos 

por mulheres. E, nesses raros casos, o interesse científico foi despertado 

pela possível relação entre a violência conjugal e o homicídio conjugal 

(O’Keefe, 1997); são, pois, pesquisas que tratam sobre mulheres vítimas de 

violência conjugal que cometeram um homicídio contra seu parceiro ou ex-

parceiro. Quanto ao fenômeno geral do homicídio conjugal, observamos 

que esse fato tem sido mais investigado no âmbito internacional: os Estados 

Unidos, o Canadá e a França estão entre os países que apresentam um 

número importante de produções científicas referentes ao assunto. Os 

estudos sobre o tema revelam que os Estados Unidos possuem a maior taxa 
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de homicídio conjugal dentre os países industrializados: aproximadamente 

1.200 mulheres e 300 homens são mortos anualmente por seus cônjuges 

(Campbell, Webster & Glass, 2009). Já no Brasil há poucos dados 

empíricos acerca dessa categoria de homicídio, visto que essa temática 

ainda não tem sido muito abordada pelos pesquisadores. 

Apesar do número limitado de estudos voltados aos agressores, os 

dados obtidos nos permitiram constatar que as circunstâncias que conduzem 

ao homicídio conjugal variam segundo o sexo dos agressores (Liem & 

Roberts, 2009; Shackelford & Shackelford, 2009; Dutton, 2001; Wilson et 

al., 1993). Os homicídios conjugais masculinos, isto é, aqueles perpetrados 

por homens, são descritos por Dutton (2001) como um ato reativo ao 

sentimento de abandono – geralmente representado pelo ciúme e pela 

separação. Já os cometidos por mulheres são frequentemente motivados por 

situações que demandam autodefesa, seja para a própria proteção, seja para 

a proteção de seus filhos. Segundo Liem e Roberts (2009), 3 em cada 4 

homicídios conjugais são cometidos por agressores do sexo masculino. 

Com base nos estudos consultados (Martins-Borges, 2010; Campbell 

et al., 2009; Shackelford & Shackelford, 2009; Dutton & Kerry, 1999), 

podemos verificar algumas variáveis presentes no gesto homicida: 

prevalência do ato por agressores do sexo masculino; motivação relacionada 

aos afetos de abandono; histórico de violência conjugal na relação; presença 

de transtornos psicológicos e de personalidade.  

Com o objetivo de mapear as pesquisas realizadas nos últimos anos 

sobre os homicídios conjugais e suas variáveis, apresentaremos um breve 

resumo dos principais estudos consultados e uma análise crítica dos 

mesmos.    

 

Variáveis abordadas mais frequentemente em relação ao homicídio 

conjugal 

 

Alicerçados nos estudos consultados, percebemos a presença 

recorrente de algumas variáveis implicadas nos homicídios conjugais, 

como: o homicídio seguido de suicídio do agressor; o meio utilizado para 

cometer o homicídio; a intoxicação por álcool ou por drogas; a ligação civil 

entre os cônjuges; a diferença de idade entre agressor e vítima; a violência 

conjugal e outros tipos de violência; e motivações para cometer o homicídio 

conjugal. 

 

Homicídio seguido de suicídio do agressor  

 

Uma das formas de homicídio conjugal pode ser representada por um 

homicídio-suicídio, isto é, um homicídio seguido pelo suicídio do agressor. 

De acordo com Liem e Roberts (2009), a tendência a este tipo de homicídio 

constitui uma característica mais masculina do que feminina. Entre 1947 e 
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1983, no Canadá, somente 7 mulheres dentre 248 (2,8%) se suicidaram após 

matarem seus cônjuges, enquanto 192 homens dentre 812 (23,6%) 

cometeram suicídio. Nos Estados Unidos, mais precisamente na Carolina do 

Norte, entre 1972 e 1977, dos 90 homicídios-suicídios, somente 6 foram 

cometidos por mulheres (Websdale, 1999). Ao encontro disso, Bourget et 

al. (2000) notaram que 40% dos 145 homicídios conjugais cometidos no 

Québec entre 1991 e 1998 seguiram-se de suicídio do agressor. Já Dutton e 

Kerry (1999) constataram que, no Canadá, dos 90 homicídios estudados, um 

terço dos agressores suicidou-se.  

O risco de homicídio-suicídio, para Bourget, Gagné e Whitehurst 

(2010), aumenta em agressores com idade acima de 55 anos. No Canadá, 

segundo os autores, 41% dos homicídios conjugais envolvendo vítimas 

acima de 65 anos foram seguidos de suicídio do agressor.  

No Brasil, constatamos que não há estudos estatísticos sobre 

homicídio-suicídio em nível nacional. Já em âmbito regional, verificamos a 

pesquisa realizada por Sá e Werlang (2007) na cidade de Porto Alegre/RS, 

no período de julho1996 a julho de 2004, com uma amostra de 14 casos. As 

autoras observaram que os agressores eram homens e as vítimas eram 

mulheres – em geral mais jovens que o agressor. Além disso, constataram 

que, no momento do homicídio-suicídio, agressor e vítima estavam 

separados ou em processo de separação: das vítimas, 25% eram ex-esposas, 

18,7%, esposas, 12,5%, ex-noivas, 12,5%, ex-namoradas, 6,25%, noivas e 

6,25%, namoradas. 

 

Meio utilizado 

 

Percebemos que na literatura sobre a temática do homicídio conjugal 

o meio utilizado no gesto homicida é bastante abordado, uma vez que é uma 

variável importante na compreensão da dinâmica do ato. Segundo 

Shackelford e Shackelford (2009), os homens tendem a utilizar métodos que 

requerem uma maior proximidade da vítima – incluindo aqueles que não 

necessitam do uso de armas, como estrangulamento e outros tipos de 

agressão física –, enquanto as mulheres tendem a utilizar mais 

frequentemente armas, com intenção de diminuir as desvantagens que 

possuem, em termos de tamanho e de força, em relação a seus cônjuges. No 

Canadá, em um estudo de Dutton e Kerry (1999), com 90 homens que 

cometeram um homicídio conjugal, um terço dos agressores utilizou suas 

próprias mãos (estrangulamento) para cometer o homicídio, e, quando uma 

arma foi utilizada, o instrumento mais comum para praticar o crime foi a 

faca. 

De encontro a esses dados, em uma população de homicídios 

cometidos nos Estados Unidos (dentre os anos de 1965 e 1989 em Chicago 

e dentre 1985 e 1994 em Houston), Paulsen e Brewer (2000) constataram 

que 45% das mulheres e 69% dos homens utilizaram uma arma de fogo,  
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enquanto em 1950 (Wolfgang, 1966) 19% dos homens utilizavam armas. 

Na amostra de Campbell (1995) dos homicídios conjugais ocorridos nos 

Estados Unidos, 64,3% dos homens e 55,4% das mulheres utilizaram arma 

de fogo, e 41,1% das mulheres e 14,3% dos homens recorreram a objeto 

contundente. Em um estudo com base nos dados do Federal Bureau of 

Investigation (FBI), polícia federal dos Estados Unidos, Shackelford e 

Shackelford (2009) analisaram 50.279 casos de homicídios conjugais, entre 

os anos de 1976 e 2001. Os autores verificaram que, quanto ao método 

utilizado, dos 31.970 homens agressores, 65% utilizaram arma de fogo; já 

no grupo das 18.309 mulheres, esse percentual foi de 60%. Quanto ao uso 

de arma branca, esse valor foi de 15,4% dos homens e 32,3% das mulheres. 

 

Álcool e drogas 

 

O consumo de álcool ou de drogas é outro fator frequentemente 

abordado nos estudos pesquisados. Diversos autores concordam que o 

álcool não constitui a causa dos homicídios, no entanto chamam atenção 

para o impacto do uso de álcool pelos agressores (Regoeczi, 2001; Boisvert 

& Cusson, 1999; Cusson & Boisvert, 1994) e pelas vítimas (O’Keefe, 

1997). Entre os 76 homicídios conjugais femininos estudados por O'Keefe 

(1997), nos Estados Unidos, 26,5% das mulheres agressoras haviam 

consumido álcool ou drogas, e esse percentual aumentou para 59,2% nas 

vítimas. No grupo de 105 homicídios femininos pesquisados por Roberts 

(1996), nos Estados Unidos, 62,5% dessas mulheres consumiam droga e 

67,7% consumiam álcool. Campbell (1995), Foster et al. (1989) enfatizaram 

também o perigo relacionado ao consumo de álcool ou drogas por parte da 

vítima. Segundo esses autores, parecem existir diferenças quanto à natureza 

do gesto homicida entre os homicídios cometidos por pessoas que haviam 

consumido álcool ou drogas no momento do crime e os cometidos por 

pessoas dependentes de álcool ou drogas. No primeiro caso, o ato pode ser 

considerado mais impulsivo que no segundo (Campbell 1995). 

Para Bifano (2011), a violência conjugal e a utilização de álcool ou 

drogas são duas variáveis frequentemente correlacionadas. Segundo a 

autora, a droga é compreendida como facilitador do comportamento 

violento, mas não como determinante. 

 

Ligação entre o casal 

 

O tipo de ligação entre o casal bem como a duração do 

relacionamento são aspectos importantes no risco da ocorrência de 

homicídio conjugal. No Canadá, segundo alguns autores (Boisvert & 

Cusson, 1999; Wilson et al. 1995), as pessoas em uniões estáveis 

apresentam um risco maior de sofrer um homicídio do que as pessoas 

casadas, sendo a taxa de homicídio em uniões estáveis até 8 vezes maior do 
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que em casamentos. Wilson et al.(1993) mostram-se de acordo com essa 

proposição, e frisam que os homens estão sob maior risco quando em união 

estável. De fato, nos Estados Unidos, em 56,2% dos homicídios conjugais 

femininos, o casal vivia em união estável (Roberts, 1996). Shackelford e 

Shackelford (2009) descrevem que os relacionamentos legalizados, como é 

o caso do casamento, aparentam ser mais estáveis, uma vez que são mais 

difíceis de terminar. Desse modo, para os autores, a falta de estabilidade em 

relações – uniões estáveis e namoros – levaria a uma hostilização da 

relação, que, quando extrema, pode levar ao homicídio conjugal. No 

entanto, cabe ressaltar que outros autores (Shackelford & Shackelford, 

2009; Cazenave & Zahn, 1992) observam que as mulheres tendiam a 

cometer o homicídio quando ainda se relacionavam com o parceiro, 

enquanto que os homens, quando separados. 

No Brasil, Blay (2000) realizou um estudo, em 1998, na cidade de 

São Paulo, com uma população de 310 vítimas de homicídio. A autora 

constatou que 254 (82%) eram mulheres e 56 (18%), homens. Da categoria 

dos homicídios cometidos contra mulheres, entre os anos de 1990 e 1998, 

na mesma cidade, cuja autoria era conhecida, 49% dos agressores eram 

companheiros da vítima e 17%, ex-companheiros. Ou seja, em 66% dos 

casos, a mulher foi morta por um homem com quem ela tinha estado – ou 

ainda estava – em relação íntima. 

O estudo mais representativo em âmbito nacional é o Mapa da 

Violência 2011 (Waiselfisz, 2011), que, apesar de não tratar 

especificamente dos homicídios conjugais masculinos, fornece dados sobre 

as taxas anuais de homicídios de mulheres no Brasil. Entre 1998 e 2008, 

segundo esse relatório, a taxa de homicídios foi de 4,25 para cada 100 mil 

mulheres, o que representa uma média anual de mais ou menos 3.800 

homicídios de mulheres. 

Quanto à ligação entre a duração do relacionamento afetivo e o 

homicídio conjugal, O’Keefe (1997), em estudo nos Estados Unidos, 

verificou que a duração média da relação conjugal de um grupo de 76 

homicídios conjugais femininos foi de 8,2 anos. Ao encontro desses dados, 

Foester et al. (1989) observou que dos 12 casos que investigou, 66% dos 

homicídios ocorreram nos primeiros cinco anos do casamento. 

 

Idade e diferença de idade 

 

A idade e a diferença de idade constituem outra variável pertinente 

nos estudos do homicídio conjugal. Kalichman (1988) observou que de uma 

população de 20 homicídios conjugais, os homens homicidas tinham em 

média 37 anos (38 anos na amostra de Campbell (1995)). Segundo Bourget, 

Gagné e Whitehurst (2010), o risco de homicídio conjugal masculino 

aumenta em concomitância ao aumento da diferença de idade entre agressor 

e vítima. Já entre as mulheres, as mais jovens também estavam mais 
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suscetíveis de cometer um homicídio conjugal que as mulheres mais velhas 

(Shackelford & Shackelford, 2009; Wilson et al, 1993). No estudo realizado 

por O’Keefe (1997) nos Estados Unidos, com uma amostra de 76 

homicídios conjugais femininos, as mulheres homicidas tinham em média 

39,9 anos. A média de idade das mulheres foi, dentro do grupo de Foster et 

al. (1989), 38 anos, de Kalichman (1988), 36 anos e de Campbell (1995), 

34,1 anos. Para Browne (1987), em geral, as mulheres homicidas são mais 

velhas que suas vítimas. 

 

Violência conjugal e outros tipos de violência 

 

A violência conjugal é a variável mais encontrada nos estudos acerca 

de homicídios conjugais, tanto naqueles cometidos por homens quanto 

naqueles cometidos por mulheres (Wilson et al, 1993). Dentre os casos de 

homicídios conjugais masculinos, o homem é muitas vezes o instigador da 

violência no relacionamento, enquanto que, em homicídios femininos, a 

mulher é vítima da violência (Ewing, 1997; Wilson et al., 1993).  

Alguns autores consideram o homicídio o último gesto de violência 

conjugal (O’Keefe, 1997; Ewing, 1997; Wilson et al., 1993). Em muitos 

casos, as mulheres já haviam denunciado à polícia as agressões sofridas, 

com a intenção de pôr um fim à violência exercida pelo seu cônjuge –  ou 

ex-cônjuge (Ewing, 1997; Roberts, 1996). No que diz respeito a crimes 

praticados antes do homicídio, 20% das mulheres, no estudo de O’Keefe 

(1997), haviam realizado registro criminal. Segundo Bifano (2011), os 

delitos conjugais podem representar uma última possibilidade de atuação 

preventiva por parte da família e de agentes de saúde formais e informais.  

No Brasil, segundo estatísticas obtidas nas DEAMs (Delegacias 

Especializadas em Atendimento à Mulher) do Estado do Rio de Janeiro, 

77,6% dos casos de “lesão corporal”, “ameaça”, “estupro” e “maus tratos” 

foram cometidos pelo próprio cônjuge – ou ex-cônjuge – da vítima. Além 

disso, em mais de 70% dos casos, há ocorrências anteriormente registradas, 

o que denota uma violência recorrente (Soares, 1999 apud Bifano, 2011). 

 

Motivações para o homicídio conjugal 

 

A motivação que culminou no gesto homicida representa, por fim, 

outro elemento fundamental quando se estuda a temática do homicídio 

conjugal. Em pesquisa realizada em Montreal, entre 1985 e 1989, Cusson e 

Boisvert (1994) constataram que, dos 77 casos de homicídio conjugal 

ocorridos, a possessividade (54,5%) e a discussão/conflito (23,4%) 

constituíram os dois motivos predominantes que levaram ao ato. Segundo 

os autores, o risco de homicídio conjugal masculino aumenta quando a 

mulher é suspeita de infidelidade. Shackelford e Shackelford (2009) 

também ressaltam o papel da infidelidade – imaginada ou real. Para os 
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autores, o homicídio refletiria um sentimento de raiva e seria um ato 

espontâneo em razão dessa infidelidade. 

Cazenave e Zahn (1992) e ressaltam a predominância de 

determinadas características no homicídio conjugal masculino, como o 

ciúme sexual e o sentimento de posse. Segundo Bifano (2011), o sentimento 

de posse representa as inseguranças do agressor na relação conjugal. Para 

Ewing (1997), com a separação, ou com a possibilidade de uma separação, 

os homens vivenciam o sentimento de perda de controle sobre sua parceira, 

o que muitos deles não aceitam. Assim, para Bifano (2011), a possibilidade 

de um distanciamento da vítima representaria um perigo à própria 

sobrevivência do agressor. 

A separação – separação de corpos, de fato ou divórcio –, enquanto 

uma ruptura da relação íntima, é um fator de risco do homicídio conjugal. 

No entanto, os autores (Boisvert & Cusson, 1999; Cusson & Boisvert, 1994; 

Wilson et al., 1993; Cazenave & Zahn, 1992) não estabelecem uma relação 

de causalidade entre a separação e o homicídio conjugal. A partir disso, 

Dutton (2001) afirma que, ao contrário do que muitos pesquisadores 

defendem, não foi a separação o fator desencadeador do homicídio conjugal 

masculino, mas o afeto de abandono sentido pelo agressor durante a 

separação ou ante a iminência dessa.  

Nos casos de homicídios conjugais femininos, os autores tendem a 

enfatizar que o gesto foi cometido muitas vezes em uma situação de 

legítima defesa (Campbell et al., 2009; Shackelford & Shackelford, 2009; 

Wilson et al., 1993; Cazenave & Zahn, 1992; Browne, 1987; Wolfgang, 

1966), embora não tenha, sistematicamente,  ocorrido após ameaças de 

morte ou de atos de violência por parte do parceiro (Ewing, 1997). A 

experiência da escalada da violência parece representar um fator importante 

dos homicídios conjugais cometidos por mulheres vítimas de violência 

conjugal (O’Keefe, 1997; Browne, 1987), de modo que matar o parceiro 

violento tornou-se uma alternativa ao perigo de ser assassinada (Roberts, 

1996). 

Quando a motivação para cometer o homicídio foi relacionada a 

interesses financeiros (seguros de vida, etc.), notou-se que não houve 

diferença quanto ao sexo do agressor (Cazenave & Zahn, 1992). E quanto 

aos pactos de suicídios, O’Connor (1993) mencionou que eram bastante 

raros nos casos de homicídio conjugal. 

 

Considerações finais 

 

Os impactos causados pelos homicídios conjugais tem instigado 

muitos pesquisadores (estudos internacionais), a investigar essa temática. 

As pesquisas, em sua maioria, tem como foco a vítima ou variáveis factuais 

do homicídio conjugal. No contexto brasileiro, verificamos um número 

limitado de pesquisas e poucos dados sobre o homicídio conjugal. 
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No que se refere às variáveis abordadas neste capítulo, percebemos 

que o papel da violência conjugal e de outros tipos de violência é 

frequentemente  relacionado com o gesto homicida, uma vez que o ato é 

compreendido como uma consequência da violência conjugal. Quanto às 

motivações que levam ao homicídio conjugal masculino, podemos destacar 

os afetos de abandono – expressos pelo ciúme e pela separação. Os 

homicídios conjugais femininos aparecem relacionados à autodefesa. Essa 

revisão de literatura aponta para a importância de se estudar a temática do 

homicídio conjugal no Brasil, na tentativa de identificar variáveis 

precursoras e motivações do gesto homicida, o que levaria a uma melhor 

compreensão da dinâmica das relações violentas.  
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A IMPORTÂNCIA DO RELACIONAMENTO FISIOTERAPEUTA-

PACIENTE SOB O OLHAR DOS ACADÊMICOS DE 

FISIOTERAPIA DA UFES 

 

Marina Medici Loureiro Subtil 

Universidade Federal do Espírito Santo 

 

Desde a legalização da profissão de fisioterapia no Brasil em 1969, a 

grade curricular dos cursos de graduação passam por readequações quanto 

às ementas de suas disciplinas. Pode-se observar nos últimos anos uma 

mudança do modelo de ensino predominantemente cartesiano e biomédico, 

focado na doença e na atenção terciária, para um modelo de ensino focado 

no indivíduo como um todo, que considera os aspectos relacionais e 

preventivos do processo de reabilitação.  

A proposta de conhecer melhor os aspectos envolvidos no 

adoecimento do paciente é responsável pela efetiva promoção da saúde, ao 

considerar o enfermo em sua integridade física, psíquica e social e não 

somente de um ponto de vista biológico (Wulff, Pedersen & Rosemberg, 

1995).  

Dessa forma, a construção atual da formação em fisioterapia deve ter 

tem como eixos educacionais principais as questões técnico científicas 

ligadas ao tratamento fisioterapêutico, bem como os aspectos pertinentes às 

interações humanas construídas ao longo da intervenção fisioterapêutica 

(Subtil, 2010). 

Os atendimentos fisioterapêuticos a nível terciário, que são os mais 

comuns na prática clínica diária da profissão, contemplam o surgimento de 

uma relação paciente-fisioterapeuta próxima e muitas vezes com durações 

prolongadas, ao passo que o tratamento ocorre semanalmente, com duração 

média de uma hora, de duas a três vezes por semana. Em situações crônicas 

e degenerativas, as relações se perpetuam por anos. Esse cenário possibilita 

a criação de vínculo entre os envolvidos: paciente, fisioterapeuta e em 

muitos casos, familiares do indivíduo reabilitado. 

A partir da prática profissional, pode-se observar que, à medida que 

os pacientes se envolvem no tratamento fisioterapêutico, relações 

interpessoais marcadas pela afetividade se desenvolvem, as quais podem 

afetar o curso e a qualidade do tratamento em questão. A reciprocidade 

citada como aspecto inerente dessas relações, também favorece as 

aquisições de habilidades interativas, bem como a evolução de um conceito 

de interdependência (Ribeiro, Moraes & Beltrame, 2008). Segundo Moreira 

e Araújo (2004) a reciprocidade pode gerar uma motivação capaz de levar 

os indivíduos a prosseguirem e acelerarem suas atividades, melhorando o 



127 

 

padrão de aprendizagem e consequentemente os quadros de saúde física e 

mental.  

Neste panorama, o desenvolvimento de relacionamento entre 

fisioterapeuta e paciente apresenta-se como algo natural e muito provável de 

acontecer entre essas partes, visto que o tratamento em questão apresenta 

fatores favoráveis ao surgimento de um relacionamento interpessoal, tais 

como longo período de convivência, estímulos táteis prolongados e 

comunicação verbal em boa parte do atendimento fisioterapêutico (Subtil, 

Goes, Gomes & Souza, 2011)
 
. 

O papel do escutar que permeia o tratamento é destacado por 

Marinho (1995, 2005) como importante na relação terapêutica estabelecida, 

enfatizando  a importância da criação de um espaço na relação onde o 

paciente tem a permissão de expressar-se e ambos participam efetivamente 

do processo de cura. Neste caso, o paciente se sente aceito, compreendido, 

amado e sem culpa, criando experiências de grande importância para ele. 

Um dos fatores necessários para que a fisioterapia atue diretamente no 

desenvolvimento do paciente está na maneira como o paciente se relaciona 

com o fisioterapeuta e vice-versa.  

A preocupação acerca da formação integralizada dos acadêmicos de 

fisioterapia permeia todo o processo de entendimento e investigação das 

melhores formas de atender aquele que procura e necessita dos cuidados do 

fisioterapeuta. Apesar dessa preocupação, alguns cursos carecem de uma 

disciplina de psicologia aplicada às práticas desses alunos ainda na 

faculdade. 

 Considera-se importante, nos temas possivelmente abordados na 

disciplina em questão, o aprofundamento das questões psicossociais 

envolvidas no adoecimento físico e psicológico; as formas de enfrentamento 

por parte de quem cuida e quem é cuidado no tocante ao adoecer, às 

incapacidades funcionais transitórias, permanentes e à morte; a importância 

do vínculo terapêutico e seus limites éticos; os aspectos psicossociais do 

posicionamento profissional no mercado de trabalho; dentre outras 

temáticas. Embora o curso de Fisioterapia da Universidade Federal do 

Espírito Santo (UFES) ainda não apresente a disciplina de Psicologia em 

sua grade curricular, é importante destacar que a inclusão da mesma já foi 

vista como essencial para a nova grade curricular que entrará em vigor a 

partir de 2013. 

Dessa forma, o objetivo deste estudo foi investigar qual a percepção 

de alunos do curso de fisioterapia da UFES quanto à importância do 

relacionamento fisioterapeuta paciente no processo de reabilitação. 

 

Materiais e métodos 

 

O estudo seguiu um enfoque qualitativo (Cresweel, 2007), 

caracterizado como descritivo de acordo com seus objetivos e com 
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delineamento ex-post facto conforme seus procedimentos técnicos (Gil, 

2002). 

Participaram voluntariamente do estudo 45 alunos do curso de 

fisioterapia da Universidade Federal do Espírito Santo, do 2º, 3º e 4º 

períodos, que não tiveram contato prévio com pacientes. Os indivíduos 

foram solicitados a responder de forma escrita, qual o significado e a 

importância do relacionamento fisioterapeuta-paciente na fisioterapia. Os 

dados escritos foram submetidos à análise de conteúdo (Bardin, 1977).  

 

Discussão dos resultados 

 

As respostas dos 33 alunos foram previamente categorizadas em três 

grandes áreas temáticas: 1- o relacionamento como fator fundamental ao 

sucesso profissional; 2- o relacionamento como fator de incremento da 

adesão e do sucesso terapêutico; 3- a dificuldade em lidar com os aspectos 

emocionais do paciente. Segue abaixo a descrição e discussão das 

categorias temáticas. 

 

 

O relacionamento como fator fundamental ao sucesso profissional 

 

A relação entre paciente e fisioterapeuta foi vista como uma forma 

de aprimorar os conhecimentos acerca do melhor caminho de reabilitar e 

atender de acordo com a demanda do usuário de saúde, bem como uma 

maneira de alcançar a realização profissional.  

“ o bom fisioterapeuta é aquele que se importa com o que o paciente 

tem a dizer.” (aluno 27) 

“ ouço de alguns professores que os melhores profissionais são 

aqueles que vêem o ser humano de maneira integral”. (aluno 31) 

As falas sugerem a percepção de que a escolha e implementação de 

um tratamento fisioterapêutico adequado deva ser pautada do diálogo 

continuado e na adequada escuta durante a anamnese e o tratamento.  

“ se eu escuto o meu paciente, eu vou saber mais sobre ele e meu 

tratamento será melhor.” (aluno 4) 

 “ como pode um fisioterapeuta querer saber tratar se ele não 

conversa adequadamente com seu paciente? Grande parte do tratamento é 

decidido neste momento de anamnese”. (aluno 15) 

 

Concordando com os achados desta pesquisa, os estudos de Loyola 

(1984) e Ferreira (1993) já sinalizavam que os profissionais de saúde que se 

propõem a tratar o paciente precisam buscar o sentido e o significado da 

queixa que o cerca. A leitura parcial desse paciente representa, de certa 

forma, a fragilização da relação terapêutica quando desconsidera que a 

eficácia terapêutica depende de todos os atos que envolvem o encontro entre 
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o paciente e o profissional. O interesse em aprofundar essa temática tem se 

mostrado relevante e presente nos estudos atuais, que relacionam a boa 

qualidade da relação terapeuta-paciente ao incremento da qualificação 

profissional (Sanguin & Vizzoto, 2007; Subtil, Goes, Gomes & Souza, 

2011).  

Torna-se evidente a importância da abertura para a conversa sobre o 

assunto desde a formação superior. 

 

 

O relacionamento como fator de incremento da adesão e do sucesso 

terapêutico 

 

O relacionamento de qualidade estabelecido entre as partes favorece 

a adesão ao tratamento, a participação efetiva do paciente na reabilitação, a 

possibilidade de enxergar o paciente em sua totalidade, além da 

aproximação dos envolvidos através da comunicação de qualidade. 

 

“ a relação que eu vou ter com o meu paciente, se for boa, vai fazer 

ele aderir ao tratamento com mais confiança em mim e na fisioterapia.” 

“  a escuta fará eu enxergar ele como um todo”.  

 

O cuidado integral perpassa questões que envolvem a tomada de 

decisões tanto por parte dos terapeutas quanto dos pacientes. Cuidar 

integralmente de um indivíduo significa percebê-lo como um ser social, 

físico e emocional, que carrega consigo todos os medos, angústias e 

frustrações por estar doente naquele momento. O paciente é um indivíduo 

que apresenta uma história e uma personalidade únicas. Sua carga genética, 

assim como as suas experiências de vida, terá influência sobre a sua 

personalidade e sobre a forma como reage à doença. Está no próprio 

indivíduo o motivo de sua doença (Perestrello, 1996; Tahka, 1988) 

Segundo Leon (1973), para que o profissional da área da saúde seja 

bom é necessário priorizar a comunicação com o paciente. A relação criada 

pelo profissional com seu paciente, quando afetuosa e valorizada, favorece 

o desenvolvimento de estados emotivos positivos, que facilitam a 

reabilitação. 

Quanto mais o fisioterapeuta entende o paciente, maior é a 

possibilidade de ajudá-lo, tratá-lo e incentivá-lo a realizar todo o tratamento. 

Quanto maior é a compreensão das necessidades, das capacidades e desejos 

do paciente pelos profissionais da área da saúde, maior será o sucesso 

obtido no seu tratamento (Caprara & Rodrigues, 2004; Olivieri, 1985; 

Fishman, 1995).  
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A dificuldade em lidar com os aspectos emocionais do paciente 

 

Reduzido conhecimento para lidar com momentos específicos da 

relação, tais como: a morte do paciente; as doenças mentais e 

psicossomáticas associadas e que interferem no físico; as simulações; o 

apego e o momento da alta. 

“ tá certo que a gente aprende a importância do relacionamento 

fisioterapeuta-paciente, mas confesso que não sei o que fazer se um 

paciente que eu tiver morrer na minha frente.” 

“ até que ponto eu me apego ao paciente? Como não sofrer junto 

sem ser frio? É difícil saber os limites da relação.” 

“ os pacientes com fibromialgia tem problemas psicológicos também 

eu acho, mas eu não sei separar isso e saber o momento de chamar a 

psicologia para ajudar.” 

“ alguns professores dizem que tem paciente que finge, mas como eu 

vou saber identificar isso? Será que finge mesmo? Alguém precisa ensinar 

pra gente.” 

“ como um curso como o nosso não tem a disciplina de Psicologia? 

Também acho que a disciplina tem que ser aplicada às nossas 

necessidades, já vi alguns alunos de outros cursos de saúde reclamando 

que a matéria de psicologia não tinha nada a ver com a realidade deles”. 

(aluno 11) 

“ estou no quarto período mas confesso não saber como lidar com 

doenças físicas que tem causas emocionais, me preocupo com isso, 

precisamos ser orientados nesse sentido.” 

A dificuldade tanto por parte de fisioterapeutas quanto por parte dos 

pacientes em descrever e classificar o tipo de relacionamento que se 

estabelece entre eles parece indicar uma dificuldade dos primeiros em lidar 

com a informação psicológica, especialmente relacionada a estados 

emocionais (angústias, medos, frustrações, carências, entre outros), trazida 

pelos últimos à fisioterapia. Essa dificuldade perpetua o distanciamento 

entre quem trata e quem recebe a atenção, e reforça o receio dos 

fisioterapeutas em estabelecer vínculos afetivos que possam se tornar uma 

relação de dependência pelo tratamento e ou pela relação que o paciente 

estabelece com o profissional. Esse ponto de equilíbrio entre o vínculo 

saudável e o vínculo dependente é visto como um desafio aos profissionais 

de saúde de diversas áreas (Sanguin & Vizzoto, 2007). No caso da 

fisioterapia, parece fundamental compreender as características da relação 

que se estabelece entre quem trata e quem é tratado. O entendimento dessas 

questões deve iniciar-se no processo de formação profissional, sendo sua 

prática estimulada em todo o exercício da profissão. Sugere-se, com base 

em nossos achados, a busca por mais pesquisas que discutam os aspectos 

psicológicos presentes nas relações criadas no processo de reabilitação em 

diferentes áreas de atuação. 
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 Os resultados dessas pesquisas precisam deixar o mundo 

estritamente acadêmico e alcançar as equipes, os profissionais e os 

pacientes estudados. Que esses caminhos construam-se no sentido de 

perceber em profundidade em que medida o profissional pode usar a relação 

interpessoal como fator favorável ao processo terapêutico. 

 

Considerações finais 

 

Embora os alunos deste estudo sejam de períodos iniciais, sem 

nenhum contato prévio com pacientes, existe um conhecimento 

significativo dos aspectos envolvidos no processo de relacionamento que se 

estabelecerá entre eles, sugerindo qualidade no processo de formação. Pode-

se verificar uma formação superior preocupada com os aspectos de 

humanização em saúde e em integralidade.  

No entanto, as angústias, os medos e as dificuldades que os alunos 

demonstram ao lidar com possíveis situações durante as práticas 

acadêmicas, confirmam a necessidade da inserção da disciplina de 

psicologia aplicada como obrigatória na nova grade curricular. 

Recomenda-se a execução de novas pesquisas com um número 

maior de acadêmicos de fisioterapia. 
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PROGRAMA DE HABILIDADES SOCIAIS COM 

EVIDÊNCIAS DE EFETIVIDADE: MENOS REGRA E MAIS 

CONTINGÊNCIA 

 

Rafael Balbi Neto 

Universidade Federal do Espírito Santo 

 

Os estudos sobre Habilidades Sociais com populações de pacientes, 

no Brasil, foram desenvolvidos principalmente por Bandeira, investigando 

competência social de psicóticos (por exemplo, Bandeira, Barroso, Reis, 

Gaspar & Silva, 2004, Bandeira, Machado, Barroso, Gaspar & Silva, 2003, 

Bandeira & Ireno, 2002, Bandeira, Machado & Pereira, 2002). Outros 

estudos isolados também estudaram pacientes, como Wagner & Oliveira 

(2009) que investigaram adolescentes usuários de maconha. 

Em populações de não pacientes, existem diversos trabalhos na 

investigação de habilidades sociais, como estudado por Bartholomeu, Nunes 

e Machado (2008); Bandeira e Quaglia (2005); Villas Boas, Silveira e 

Bolsoni-Silva (2005); Oliveira e Duarte (2004); Del Prette e cols. (2004); 

Del Prette e Del Prette (2003); Furtado, Falcone e Clark (2003), Magalhães 

e Murta (2003); Bueno, Oliveira e Oliveira (2001), Bandeira, Costa, Del 

Prette e Gerk-Carneiro (2000); e Falcone (1999). Dos 11 trabalhos citados, 

5 apresentam objetivo de estudar os efeitos de intervenção em habilidades 

sociais (Villas Boas, Silveira & Bolsoni-Silva, 2005; Oliveira & Duarte, 

2004; Del Prette & Del Prette, 2003; Magalhães & Murta, 2003; Falcone, 

1999), 3 estudam correlações entre o repertório de HS e outros 

comportamentos (traços de personalidade e stress), 1 investiga situações 

sociais agradáveis e desagradáveis, 1 apresenta as qualidades psicométricas 

do Inventário de Habilidades Sociais (IHS) e 1 caracteriza o repertório de 

HS em estudantes de psicologia. 

De 1999 a 2005, houve a publicação de trabalhos sobre os efeitos de 

intervenção em habilidades sociais, todavia, nos últimos anos este tipo de 

trabalho se tornou escasso no Brasil. A seguir, descrevem-se os principais 

conceitos abordados nesta pesquisa, tais como Habilidades Sociais, 

Treinamento em Habilidades Sociais, Comportamento assertivo, passivo e 

agressivo. 
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Habilidades Sociais 

 

Segundo Caballo (2003) o THS mostra-se como uma das tecnologias 

mais potentes e mais frequentes no tratamento de problemas psicológicos
2
, 

principalmente no campo da saúde mental. Este procedimento apresenta 

ganhos na efetividade das relações interpessoais
3
 e na melhoria geral na 

qualidade de vida (Caballo, 2003). 

Na perspectiva da análise do comportamento, as habilidades sociais 

podem ser definidas como uma classe de respostas ou conjunto de 

comportamentos (unidades funcionais) utilizados em “contexto interpessoal 

que expressa sentimentos, atitudes, desejos, opiniões ou direitos [do] 

indivíduo de modo adequado à situação, respeitando [...]” (Caballo, 2003, 

p.6) os direitos dos outros, e que, normalmente, soluciona problemas 

imediatos ao mesmo tempo em que minimiza a possibilidade de problemas 

futuros, ou seja, tem como função “lidar de maneira adequada com as 

demandas das situações interpessoais” (Del Prette & Del Prette, 2001b, p. 

31). 

Além do conceito de habilidades sociais, relacionado com o 

desempenho social, é importante compreender e diferenciar o conceito de 

competência social, que se refere “a capacidade do indivíduo de organizar 

pensamentos sentimentos e ações em função de seus objetivos e valores 

articulando-os às demandas imediatas e mediatas do ambiente” social (Del 

Prette & Del Prette, 2001b, p. 31). O desempenho social designa as formas 

com que as pessoas se relacionam, podendo ser competente ou não; já a 

competência social trata de um desempenho social competente (Del Prette 

& Del Prette, 2001b). Além disso, a competência social é compreendida 

como avaliativa, pressupondo critérios para qualificar o desempenho social. 

Com isso, uma intervenção psicológica que amplia o repertório de 

habilidades sociais, necessariamente não melhora a competência social ou 

torna o desempenho social mais competente. 

 

Comportamento assertivo, passivo e agressivo 

 

O repertório de comportamentos assertivos está englobado entre os 

comportamentos socialmente habilidosos. Com isso, altas habilidades 

sociais não se resumem a elaborados repertórios de assertividade. Todavia a 

compreensão da funcionalidade dos comportamentos assertivo, passivo e 

                                                           
2
 A psicologia aqui é entendida como ciência do comportamento, dessa forma, todas 

as referências ao termo estão associadas à ideia de comportamento como proposto 

por Skinner (1953). 
3 O termo “interpessoal” neste trabalho é equivalente ao termo “social”. Preferimos 

o uso do termo interpessoal, que se remete a uma relação entre duas ou mais 

pessoas, ao uso do termo social, que diz respeito à sociedade. 
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agressivo é fundamental para bom planejamento e boa execução de uma 

intervenção em habilidades sociais (Del Prette & Del Prette, 2001b, 

Caballo, 2003). 

 

Comportamento assertivo 

 

O comportamento assertivo é a expressão direta dos sentimentos, das 

necessidades, dos direitos legítimos e das opiniões, sem ameaça ou castigo 

pelos demais, sem violação dos direitos dessas pessoas. A mensagem básica 

de assertividade é: “eu penso isto”, “eu sinto isto”, “dessa forma que vejo a 

situação” (Caballo, 2003).  

Na asserção há respeito por si mesmo e pelo outro, isto é, há 

expressão das próprias necessidades e defesa dos próprios direitos, bem 

como consideração pelos direitos e necessidades alheios. O foco da 

assertividade é possibilitar a comunicação respeitosa para ambas as partes. 

Assim, ninguém tem sua integridade básica ferida e ambos satisfazem suas 

necessidades, em parte ou de alguma forma (Caballo, 2003). 

 

Comportamento passivo 

 

O comportamento passivo ocorre diante da violação dos próprios 

direitos da pessoa, quando inábil para expressar honestamente seus 

sentimentos, pensamentos e opiniões, permitindo aos outros violarem seus 

direitos ou facilitando essa violação. A mensagem que geralmente esse 

comportamento passa é: “minhas opiniões não contam”, “meus 

pensamentos não importam, somente os seus”, “pode se aproveitar de 

mim”, “meus sentimentos não são importantes, somente os seus”, “eu não 

tenho valor, somente você” (Caballo, 2003).  

 

Comportamento agressivo 

 

A agressividade ocorre quando se faz valer os próprios direitos, 

expressando pensamentos, sentimentos e opiniões de tal forma que costuma 

ser desrespeitosa, desonesta, inapropriada, ou violando direitos alheios. Esse 

comportamento pode se manifestar por meio direto ou indireto. Por meio 

direto pode caracterizar-se como: 1) agressão oral, incluindo ofensas, 

insultos, humilhações, ameaças e hostilizações; 2) gesto agressivo ou 

ameaçador como: fechar os punhos, expressão facial de raiva ou ódio, e 

agressão física. Indiretamente, pode ser manifestado por: 1) comentários 

rancorosos, irônicos, sarcásticos, e murmúrios maliciosos; 2) gestos irônicos 

e debochados. Qualquer das ações pode ser dirigida aos outros ou a objetos 

(Caballo, 2003).  
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Treinamento em Habilidades Sociais 

 

Segundo Del Prette e Del Prette (2010) o Treinamento em 

Habilidades Sociais (THS) é um conjunto de procedimentos (e técnicas) 

“com o objetivo de aperfeiçoar ou ampliar o repertório de desempenhos 

interpessoais desejáveis e reduzir os comportamentos sociais não 

adaptativos” (pag. 127). Do ponto de vista da análise do comportamento, o 

THS visa alterar o repertório de HS com mudanças da frequência, da 

intensidade, da duração e da variabilidade das respostas a fim de que estas 

se tornem mais funcionais e mais reforçadoras, gerando a menor quantidade 

possível de consequências aversivas a curto, médio e longo prazo. 

Existem algumas premissas, confirmadas empiricamente em 

pesquisas nos últimos anos, que devem ser analisadas para se compreender 

a relevância do Treinamento (ou Intervenção) em Habilidades Socais: 1) Os 

relacionamentos interpessoais são de suma importância para o 

desenvolvimento psicológico saudável; 2) problemas nos relacionamentos 

interpessoais estão relacionados com problemas e transtornos psicológicos; 

3) certas classes de respostas são mais reforçadoras e funcionais que outras, 

em situações interpessoais específicas; 4) habilidades sociais podem ser 

verbalmente evocadas, ensinadas e aprendidas; 5) uma ampla variedade de 

respostas aprendidas aumenta a chance de comportamentos socialmente 

competentes; 6) uma alta frequência de comportamentos socialmente 

competentes está associada com relações interpessoais e profissionais mais 

produtivas, satisfatórias e duradouras, além de melhor saúde 

fisiopsicológica (Cabalo, 2003, Del Prette & Del Prette, 2001a, Del Prette & 

Del Prette, 2001b). 

Neste sentido, este trabalho teve por objetivo avaliar os efeitos de 

uma nova forma de intervenção em habilidades sociais em um grupo de 15 

universitários da Grande Vitória – ES. Para isto, descreveremos esta nova 

proposta de THS, a proposta clássica de intervenção (Caballo, 2003), bem 

como, conceitos teóricos fundamentais para compreensão das mesmas, a 

saber: comportamento controlado por regra, instrução, comportamento 

modelado por contingência e imitação. 

 

O comportamento controlado por regra e a instrução 

 

A regra, segundo Skinner (1980/1969
4
), é um estímulo 

discriminativo (Sd) verbal que descreve uma contingência, que pode 

mostrar (ou não) outros estímulos discriminativos, especificar as respostas 

(R) adequadas diante desses estímulos e apontar as consequências (C) da 

resposta. Por exemplo, a mãe fala para a filha: “Quando alguém lhe faz um 

                                                           
4
 A segunda data se refere ao ano de publicação do trabalho original 
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elogio [Sd], diga obrigada [R], as pessoas perceberão que você aceita o 

elogio [C]”. 

As regras, sendo verbais, podem ser ensinadas verbalmente (Catania, 

1999/1998, Skinner, 1953), isto nós chamamos de instrução: ensinar alguém 

por meio de regrar. Por exemplo, quando sigo o manual de um equipamento 

doméstico para montagem ou instalação, estou sento ensinado por regra, ou 

por instrução. Isto também acontece quando os superiores ou pares em uma 

empresa especificam verbalmente como o funcionário deve proceder, ou 

seja, descrevem a contingência com ordens, conselhos, instruções, etc., 

estabelecendo um controle do comportamento por regra. Por outro lado, não 

existem regras definitivas e manuais eternos para ser socialmente 

competente, já que habilidades sociais não garantem competência social, 

que é compreendida como avaliativa (Del Prette & Del Prette, 2001b). 

De acordo com Galvão e Barros (2001), caso a pessoa se coloque 

como seu próprio ouvinte, o seu comportamento verbal pode estabelecer um 

controle por autorregras. Por exemplo, falo para mim mesmo: “Quando 

quero [estou privado de] alguma informação [Sd], pergunto para alguém 

[R], e obtenho a informação [C]”. Outra característica da regra é de evitar, 

em muitas vezes, consequências aversivas, por exemplo: “Quando meu 

chefe está muito atarefado (Sd), e peço um benefício para ele (R), 

normalmente recebo novas tarefas (C)”. 

 

Comportamento modelado por contingência 

 

O comportamento controlado por regra é comentado, dirigido e 

instruído, depende do comportamento verbal de outra pessoa e sobre ele se 

consegue falar. Já o comportamento modelado pelas contingências surge 

sem instrução e sobre ele não se consegue falar; assim que se passa a 

descrevê-lo, ele pode se tornar controlado por regra (Baum, 1999/1994). 

Contudo, “estritamente falando, qualquer comportamento – até mesmo 

aquele controlado por regras – é modelado por contingências” (Baum, 

1999/1994, p. 156) já que as regras estão nas contingências e o 

comportamento de descrevê-las é aprendido em uma comunidade verbal. 

Essa afirmação ficou mais clara quando Skinner (1982/1974) afirmou que o 

comportamento não precisa da regra para ocorrer, já que existe 

comportamento antes do comportamento verbal: “não precisamos dizer que 

‘as regras são construídas pela mente no processo de aquisição do 

conhecimento’” (Skinner, 1982/1974, p.111), inclusive nos comportamentos 

interpessoais. 

Outra diferença importante é que o comportamento modelado pelas 

contingências mantém-se por consequências relativamente imediatas, 

enquanto o comportamento controlado por regras envolve sempre duas 

contingências: a contingência última, que será a razão primeira da regra, 

justificando o comportamento; e a contingência próxima, que contém o 
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reforço por seguir a regra, encorajando a emissão do comportamento 

(Baum, 1999/1994). Ou seja, além da consequência do próprio 

comportamento controlado pela regra existe o controle do mesmo 

comportamento pela consequência de seguir regras. No exemplo entre mãe 

e filha, além da atenção e dos sorrisos que a criança recebe ao dizer 

“obrigada”, diante de um elogio (reforço), recebe um “muito bem, foi isto 

que te ensinei” da mãe, consequência generalizada para o comportamento 

de seguir instruções. 

É importante atentar para o fato de que, sendo a regra verbal, esta só 

pode influenciar o comportamento caso o sujeito possa descrevê-la e usá-la 

de modo consistente, em outras ocasiões de generalização de estímulos 

(Martin & Pear, 2009/2007). Assim, se uma pessoa, por exemplo, não pode 

descrever a contingência que controla seu comportamento, este não pode ser 

tomado como sendo controlado por regra; idem se, ao ter aprendido uma 

regra em uma situação, seu comportamento não é controlado por essa regra 

em uma situação semelhante. 

 

A imitação e a modelação 

 

O processo de imitação ou modelação consiste na aquisição ou 

alteração de comportamentos por meio de modelos comportamentais. Em 

termos de análise do comportamento, ocorre reforçamento e modelagem 

indiretamente, ao mesmo tempo em que existe uma elevada chance das 

pessoas que imitam serem reforçadas pelas mesmas contingências que 

reforçam o modelo (Catania, 1999/1998; Derdyk & Groberman, 2004). Os 

termos imitação e modelação serão utilizados aqui apenas para diferenciar a 

pessoa que imita (processo de imitação) da pessoa que dá o modelo 

comportamental (modelação). 

Segundo Skinner (1991/1988, p.73) “A tendência a imitar 

presumivelmente se desenvolveu porque fazer o que o outro organismo 

estava fazendo frequentemente acarretava uma contribuição similar à 

sobrevivência”. Dessa forma, não restam dúvidas de que o processo de 

imitação é um recurso indispensável na intervenção psicológica com 

habilidades socais. A discussão desenvolvida mais à frente neste trabalho 

propõe maneiras de fazer a intervenção ter mais efetivos significativos. 

 

A Proposta Clássica de THS 

 

Caballo (2003) diante de uma coletânea de estudos sobre THS 

propõe uma intervenção que resumidamente se estabelece em quatro etapas: 

1) Desenvolver um sistema de regras que mantenha comportamentos de 

respeito pelos próprios direitos e pelos direitos dos outros; 2) Estabelecer 

distinção entre comportamento assertivo, passivo e agressivo; 3) Realizar a 

reestruturação cognitiva de maneira a pensar em situações interpessoais 
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concretas; 4) Realizar ensaio comportamental de respostas assertivas em 

situações específicas. As etapas não são sucessivas necessariamente, mas 

podem ser modificadas e adaptadas a fim de atender aos objetivos da 

intervenção.  

A proposta de Caballo (2003) apresenta um modelo de sessão que 

se inicia com instrução e segue com ensaio comportamental, modelado pelo 

terapeuta, e sendo o mesmo predominantemente modelo para os pacientes. 

 

Método 

 

Participantes - Neste estudo, os participantes foram 15 

universitários (14 mulheres e 01 homem), da região da Grande Vitória, 

cursando psicologia em instituição pública ou particular. A idade na 

amostra variava de 19 e 50 anos (M=25,73 e DP=8,75), sendo 04 casados e 

11 solteiros. Não houve distinção por períodos acadêmicos e na amostra 

havia participantes iniciantes (segundo período) e finalistas (décimo 

período). 

Instrumentos – (1) Inventário de Habilidades Sociais (IHS). Esse 

instrumento de autorrelato visa avaliar o repertório de habilidades sociais 

cotidianas, possui 38 itens, cada um correspondendo à descrição de uma 

situação. O participante atribui pontuação entre A (valor 0) a E (valor 4), 

conforme considere as situações descritas. Essas apresentam frequência de 

ocorrência entre “nunca ou raramente” (Pontuação A), até “sempre ou quase 

sempre” (pontuação E) (Del Prette & Del Prette, 2001a). Este instrumento 

possui cinco subescalas ou subinventários, denominados Fatores, assim 

elencados: Fator 1 – enfrentamento com risco; Fator 2 – autoafirmação na 

expressão de afeto positivo; Fator 3 – conversação e desenvoltura social; 

Fator 4 – autoexposição a desconhecidos ou a situações novas; Fator 5 – 

autocontrole da agressividade a situações aversivas. (2) Questionário para 

avaliação de efeito da intervenção psicológica - O Questionário para 

avaliação de efeitos da Oficina consiste em onze perguntas sendo quatro 

fechadas (com cinco opções em escala Likert) e sete abertas. Este inventário 

foi desenvolvido pelos autores, conforme sugestões de Pereira (1999), e tem 

por finalidade: 1) avaliar os efeitos da oficina sobre a vida do participante; 

2) avaliar a oficina sobre a percepção do participante; e 3) autoavaliação do 

participante. Nos resultados apresentaremos apenas os dados referentes os 

efeitos da oficina sobre a vida do participante fora das interações com o 

grupo. 

Procedimento - Os participantes se inscreveram voluntariamente 

para participar gratuitamente de um grupo vivencial em Habilidades 

Sociais. Não houve qualquer outro tipo de seleção prévia para participação 

no grupo, exceto ser graduando em psicologia na região da Grande Vitória. 

Não houve pagamento ou outras formas de indução aos participantes. Estes 

não correram nenhum tipo de risco físico, psicológico ou moral. Foi pedido 
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aos participantes que assinassem um Termo de Consentimento Esclarecido, 

em duas vias. 

 

Procedimento de intervenção 

 

Utilizou-se o modelo de vivência, em forma de grupo vivencial, 

conforme proposto por Del Prette & Del Prette (2001b). Todavia, os autores 

não deixam claro os procedimentos básicos de sessão, com isso, propôs-se 

abaixo um modelo de sessão, a fim de testar-se o estabelecimento 

espontâneo de contingências pelo próprio grupo. 

No modelo proposto neste trabalho não há instrução inicial sobre 

como se comportar de forma socialmente habilidosa, como ocorre no 

modelo clássico, mas apenas sobre como se comportar na sessão. Em cada 

sessão havia um tema a ser abordado e as discussões e vivências propostas 

foram conduzidas contingencialmente pelo psicoterapeuta. A escolha dos 

temas das sessões foi inicialmente arbitrária, mas outros temas foram 

acrescentados ou suprimidos conforme demanda dos participantes. 

As sessões normalmente foram iniciadas com uma vivência breve, 

que se relaciona com o tema que seria discutido no dia. Essa dinâmica tinha 

por objetivo evocar verbalizações sobre o tema (principalmente tatos, 

mandos e intraverbais) e ao mesmo tempo aumentar o valor do reforço dos 

comportamentos relacionados a dar e receber informações sobre o tema. 

Isto também criava uma subcultura grupal muito importante para as 

próximas sessões e para as próximas etapas da sessão, relacionada com o 

processo avaliativo dos comportamentos socialmente competentes. Neste 

primeiro momento não há instrução por parte do psicoterapeuta sobre o 

tema discutido, mas um reforçamento diferencial das repostas congruentes 

com o tema. 

Em seguida, propunha-se ao grupo uma situação problema, ou um 

grupo de sucessivas situações, entre as situações evocadas por eles na 

primeira parte da sessão, sempre relacionadas com o tema do dia. Cada 

situação problema era trabalhada por ensaio comportamental com 

modelagem e modelação (imitação) realizadas predominantemente pelos 

próprios participantes do grupo. A modelagem se dava pela própria 

interação com a contingência proposta e pelo feedback do próprio grupo. Os 

próprios participantes eram os modelos, os imitadores, os modeladores e os 

modelados. O grupo avaliava com base nas discussões anteriores o que se 

trata de comportamento socialmente competente ou não. 

A tarefa principal do psicoterapeuta era de organizar este processo de 

forma que ocorresse a aquisição ou mudança nas habilidades sociais. 

Esgotando-se as possibilidades de modelo e reforçamento diferencial do 

próprio grupo sobre ele mesmo, o psicoterapeuta intervia, servindo de 

modelo e modelando, mas sempre sob a avaliação do próprio grupo. Além 

do ensaio comportamental com situações problema também se utilizava 
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vivências mais longas conforme proposto por Del Prette e Del Prette 

(2001b). 

Ao fim da sessão, o grupo era solicitado a evocar verbalmente as 

contingências vivenciadas, e em seguida elaborar regras relacionadas com o 

tema da sessão e as contingências evocadas. Com isso, aumenta-se a 

probabilidade dos participantes ficarem sob controle de regras (e/ou 

autorregras) construídas em um contexto avaliativo e condizentes com as 

contingências que descrevem. 

Foram realizados 10 encontros de duas horas de duração cada um, 

com intervalos de uma ou duas semanas, totalizando 20 horas de 

intervenção em grupo, que teve os seguintes temas de trabalho: 1. 

Apresentar-se e falar em público; 2. Direitos humanos básicos nas relações 

interpessoais; 3. Diferenciando comportamentos (passivo, agressivo e 

assertivo); 4. Expressar desagrado, desgosto e incômodo; 5. Enfrentamento 

de crítica; 6. Fazer críticas construtivas; 7. Fazer e rejeitar pedidos; 8. 

Expressão de afeto positivo e Lidar com autoridades; 9. Trabalho em grupo; 

10. Avaliação final do processo de intervenção. 

 

Procedimento de avaliação dos resultados da intervenção 

 

O IHS foi aplicado antes do início da primeira sessão, e entre o nono 

e o décimo encontro, foram aplicados o Questionário para avaliação de 

efeito e novamente o IHS. Todas as sessões de intervenção foram filmadas. 

Foram tomadas medidas para assegurar a confidencialidade dos dados e o 

sigilo dos participantes.  

 

Análise de Dados 

 

O tratamento dos dados contou com o programa SPSS® (Statistical 

Package for the Social Sciences) para cálculo de dados estatisticamente 

descritivos e inferenciais. Para analisar diferenças estatisticamente 

significativas entre os resultados, foi utilizado o calculo, análise e 

interpretação do teste Wilcoson (Pestana & Gageiro, 2003). 

Em todos os casos de estatística inferencial, foram considerados 

resultados significantes os que tinham p menor ou igual a 5% (p ≤ 0,05), já 

que, normalmente, em estudos correlacionais, como este, usa-se este critério 

para análise do valor de p (Dancey & Reidy, 2006). 

As informações em formato de texto do questionário para avaliação 

de efeito foram analisados conforme os passos da fenomenologia semiótica 

(Gomes, 1998), isto é, compuseram temas emergentes, em uma descrição, 

foram reagrupados em uma síntese redutiva e, finalmente, foram 

organizados em uma síntese final, no qual se realizou um confronto crítico 

entre as etapas anteriores, a literatura sobre o tema e a intuição dos 

participantes. 
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Resultados e Discussão 

 

Houve diferenças estatisticamente significativas entre o início e o 

fim da intervenção para o escore geral do IHS e para o Fator 01. Por outro 

lado, não podemos afirmar que a intervenção não produziu mudanças com 

alguma relevância para os demais Fatores do IHS, pois estas diferenças 

podem ser evidenciadas em pesquisas futuras, revelando modificações 

comportamentais que requerem maior tempo para assimilação ao repertório 

individual. Com isso, os resultados apontam que os participantes ampliaram 

comportamentos assertivos, de enfrentamento com risco, e de autoestima. 

Houve um aumento da frequência das habilidades de: 1)controle da 

ansiedade diante das situações ameaçadoras dos direitos; 2) afirmação e de 

defesa dos próprios direitos. 

Do ponto de vista da estatística descritiva, houve um aumento da 

pontuação do escore geral e dos fatores F1, F3, e F4. Ocorreu uma leve 

queda do fator F2, indicando provável ausência de efeitos da intervenção 

sobre o fator. Houve também a redução do fator F5, que apesar desta não ter 

sido estatisticamente significativa, pode estar relacionada com a redução de 

comportamentos agressivos relatados pelos participantes ao fim da 

intervenção. 

 

Tabela 1. Média e desvio padrão do escore geral e escores fatoriais do IHS 

para pré e pós intervenção 

Variável Momento Média Desvio  

Padrão 

Escore geral* Pré 101,07 14,45 

Pós 106,26 19,99 

Fator 1 – enfrentamento com risco* Pré 2,30 0,58 

Pós 2,51 0,66 

Fator 2 – autoafirmação na expressão 

de afeto positivo 

Pré 3,22 0,64 

Pós 3,20 0,64 

Fator 3 – conversação e desenvoltura 

social 

Pré 2,71 0,51 

Pós 2,90 0,74 

Fator 4 – autoexposição a 

desconhecidos ou a situações novas 

Pré 2,43 0,78 

Pós 2,66 0,77 

Fator 5 – autocontrole da 

agressividade a situações aversivas 

Pré 2,28 0,68 

Pós 2,13 0,53 

Nota. * Diferença significativa a 0,05. 

 

Comparando o resultado desta pesquisa com pesquisas anteriores, 

podemos inferir que os resultados da intervenção foram satisfatórios, já que 
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seus efeitos produziram mudanças significativas no aumento de frequência 

de comportamentos assertivos e nos comportamentos socialmente 

habilidosos de uma maneira geral. 

Provavelmente, a ausência de diferenças significativas para os 

fatores já listados pode estar relacionada com o pequeno número de sessões, 

nove, quase metade do número de sessões proposto por Del Prette e Del 

Prette (2003), que foram dezessete. Estudos futuros podem verificar os 

efeitos da intervenção para um número maior de sessões. 

 

Questionário para avaliação de efeito da intervenção psicológica 

 

Os participantes apontaram quatro unidades temáticas emergentes 

sobre as mudanças e os efeitos da intervenção sobre a vida acadêmica, 

profissional e pessoal: 1. Efeitos específicos nas relações interpessoais; 2. 

Efeitos generalizados nas relações interpessoais; 3. Outros efeitos relatados; 

4. Falta de percepção sobre os efeitos. Abaixo descrevemos resumidamente 

cada tema. 

 

Efeitos específicos nas relações interpessoais 

 

Os participantes relataram mudanças específicas nas suas relações 

interpessoais, citando tipos de situações em que perceberam efeitos 

positivos e aumento de comportamento assertivo. Os participantes 

descreveram os efeitos específicos em seis subcategorias: 1) Fazer e receber 

críticas, 2) Expressar desagrado; 3) Falar em público; 4) Efeitos na 

percepção sobre as relações interpessoais; 5) Efeitos sobre a empatia; 6) 

Rejeitar pedidos. 

 

Efeitos generalizados nas relações interpessoais 

 

Os participantes relataram mudanças generalizadas nos 

comportamentos interpessoais, apontando mais assertividade, menos 

conflitos nas relações, relações mais saudáveis com as pessoas. 

Outros efeitos relatados  

Os participantes relataram outros efeitos indiretamente ligados às 

relações interpessoais, estes sendo subdivididos em três subcategorias: 1) 

Aumento do autocontrole; 02) Aumento de produtividade; 3) Aquisição de 

conhecimento. 

 

Falta de percepção sobre os efeitos 

 

Os participantes relatam também não perceber os efeitos da 

intervenção sobre a sua vida de nenhuma forma. 

Discussão dos resultados qualitativos 
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Os resultados qualitativos do questionário para avaliação de efeito da 

intervenção psicológica evidenciaram que os participantes perceberam 

como benéficos os efeitos da intervenção, identificando claramente as 

modificações comportamentais a partir do trabalho proposto. Também foi 

descrito que a intervenção pode ter efeitos de modificação comportamental 

a médio e longo prazos, uma vez que os participantes relataram que o 

trabalho continua, mesmo depois de encerrados os encontros. Outra 

constatação que os dados qualitativos evidenciaram tem relação com o 

reconhecimento de que a duração da intervenção poderia ser maior, 

contando com maior número de encontros, com o objetivo de consolidação 

das modificações adquiridas ao longo da intervenção. Finalmente, a falta de 

percepção sobre os efeitos pode se relacionar com os diferentes graus em 

que os participantes se envolveram com o grupo, o que se explica pela 

maior liberdade contingencial proposta na intervenção. Tal liberdade teve 

como benefício uma aquisição mais rápida e duradoura de novos 

comportamentos para alguns participantes, mas também uma aquisição mais 

lenta e menos duradoura para outros.  

 

Conclusão 

 

Os resultados permitiram realizar uma analise dos efeitos de uma 

intervenção em habilidades sociais, a partir de mudança significativa na 

frequência de comportamentos socialmente habilidosos, conforme a 

percepção dos participantes. De maneira geral a intervenção psicológica, 

mesmo sendo de curta duração (apenas nove encontros) e focada em temas 

específicos de trabalho, ocorreu de forma efetiva, produzindo mudanças 

substanciais nas vidas dos participantes.  

Considerando ainda a carência de estudos atualizados sobre os 

efeitos do THS no Brasil, os dados apontam que a nova proposta de 

intervenção pode ser adequada ao atual contexto brasileiro. Com isso, pode-

se presumir que outras intervenções psicológicas de curta duração e com 

temáticas específicas também poderão apresentar efeitos favoráveis. 

Sugere-se que pesquisas futuras podem confirmar ou refutar esta hipótese 

com o uso de outras metodologias de pesquisa além de comparar os 

modelos anteriores com esta nova proposta. 
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A FRATRIA NA VIDA ADULTA 
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As relações fraternas na vida adulta têm recebido menos atenção da 

teoria e pesquisa em psicologia do que as da infância. Somente a partir da 

última década do século XX é que apareceram alguns grandes estudos sobre 

a fratria na vida adulta e velhice (Cicirelli, 1995; Bank & Kahn, 1997), 

revelando como o relacionamento fraterno contribui para a qualidade de 

vida, promovendo um senso de segurança e bem-estar psicológico geral na 

velhice. 

O relacionamento com os irmãos não é escolhido, ao contrário, trata-

se de um status que se obtém por nascimento ou ação legal. Constitui-se, na 

maioria dos casos, em vínculo organizado em bases não-verbais, o que torna 

quase impossível seu rompimento, embora o nível de interação, a qualidade 

e a profundidade dos afetos variem ao longo do tempo.  

No capítulo que se segue, traremos algumas considerações baseadas 

em pesquisa qualitativa de caráter exploratório que buscou compreender o 

papel e os significados associados à fratria na vida adulta intermediária 

(idades entre 40 e 59 anos) e tardia (entre os 60 e 80 anos), bem como 

analisar os fatores que contribuem para a proximidade e distanciamento 

entre irmãos ao longo de suas vidas.  

 

As particularidades da fratria 

 

O laço fraterno é um tipo específico de relacionamento interpessoal 

que supostamente dura tanto quanto a vida do indivíduo. Diferentemente do 

relacionamento com amigos e cônjuges, os irmãos biológicos compartilham 

uma herança genética e da cultura familiar. Biológicos ou adotivos dividem 

uma experiência cultural que contribui para que tenham valores e crenças 

semelhantes. Além disso, partilham uma história familiar, a despeito de não 

serem filhos do mesmo casal, e dividem, com frequência, as memórias da 

infância e as histórias da família. 

Segundo Bank & Kahn (1997) é fundamental considerar que a 

vinculação entre irmãos depende do que ele denominou ‘acesso’. A 

observação de irmãos de diferentes faixas etárias permite perceber que 

enquanto algumas díades ou tríades de irmãos são muito próximas, outros 

têm pouca influência, contato ou afetividade. Para estes autores, a baixa 

acessibilidade ocorre principalmente quando eles têm mais de 8 a 10 anos 
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de diferença de idade, o que produz uma experiência com pais em 

momentos bastante diversos de seu percurso pessoal e conjugal; têm poucas 

atividades, tempo e histórias compartilhadas; a convivência na escola é 

muito diversa e tende a haver poucos amigos em comum. Tem sido 

observado que, quanto mais cedo um irmão se torna acessível ao outro, e 

quanto mais prolongado é o envolvimento, mais intenso será o 

relacionamento quando ocorrer estresse relativo à separação, morte e 

competição social na vida futura. 

Ao contrário do que ocorre entre pais e filhos, as relações fraternas 

não comportam um caráter hierárquico e, mesmo que haja diferença 

significativa de idade, a maioria dos irmãos se relaciona sob um padrão 

igualitário, como ocorre nos relacionamentos entre amigos e colegas 

(Bedford, 1989; Brubaker, 1990; Cicirelli, 1995). 

Finalmente, a natureza ambígua da relação fraterna pode resultar 

numa variedade de abordagens de relacionamentos, havendo poucas 

expectativas sociais sobre como os irmãos devem agir uns com os outros na 

vida adulta, ou sobre quanto contato devem manter. Esta ausência de regras 

claramente definidas resulta amiúde em que a relação fraterna adulta seja 

voluntária (Van Volkom, 2006). 

A literatura (Bank & Kahn, 1997; Cicirelli, 1995; Riggio, 2000; Van 

Volkom, 2006) converge para o fato de que o relacionamento entre irmãos e 

seu significado mudam ao longo do tempo, mas, dado que sua organização 

se faz quando o indivíduo está extremamente imerso nos ditames familiares 

e tem parcos recursos desenvolvimentais para se diferenciar, conflitos, 

expectativas, rancores e mesmo proximidade/indiferenciação são de difícil 

conscientização durante a vida adulta o que, muitas das vezes, faz com que 

reproduzam características de interação que poderiam ser descritas como 

infantis (Bank & Kahn, 1997).  

Todas estas singularidades e ambivalências do relacionamento entre 

irmãos contribuem para um senso de continuidade por toda a vida, tanto 

pessoal quanto social.  

 

A fratria na família 

 

Embora a literatura psicológica tenha tratado extensamente do 

relacionamento entre irmãos durante a infância, e em nossa pesquisa 

tenhamos entrevistado adultos, alguns apontamentos sobre a vivência da 

fratria na família facilitam contextualizar muitos dos ressentimentos 

congelados que dificultam aos irmãos adultos exercerem uma função de 

apoio recíproco ao longo do tempo.  

Se a criança nasce em um contexto de expectativas e projeções 

parentais que lhe oferece condições identitárias mais ou menos rígidas e 

condizentes com suas possibilidades (sexo, aparência física, condições 

cognitivas), a relação fraterna nasce no campo da ativação mais ou menos 
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consciente dos conflitos fraternos vividos pelos próprios pais. Assim, ter um 

irmão ou irmãos traz a vantagem de distribuir as projeções parentais, 

produzindo proximidade, ou a desvantagem associada a não 

correspondência às expectativas, podendo conduzir a conflitos e rivalidade 

fraternos.  

A relação fraterna intermedeia, assim, a construção do eu no 

contexto familiar, confirmando ou não o próprio valor, e sendo elemento 

fundamental na construção da autoestima. Observa-se que, se a vinculação é 

forte durante a infância, tenderá a sê-lo ao longo da vida, quer o vínculo seja 

positivo ou negativo (Cicirelli, 1995; Bank & Kahn, 1997). O vínculo e o 

relacionamento são frequentemente acompanhados desta compreensão 

poderosa, visceral e inconsciente do eu e do outro, que permanece como 

uma lembrança e um legado inconscientes facilmente ativados, 

principalmente em situações de crise. 

Ainda segundo os extensos trabalhos de Cicirelli (1995), bem como 

os de Bank & Kahn (1997), os principais eventos transformativos do laço 

fraterno na infância são as crises familiares (morte de pais; grandes perdas 

econômicas, migração, adoecimento) e a entrada de um dos irmãos na 

adolescência. 

A adolescência é um período de luta pela diferenciação, de modo que 

se abrir para as opções identitárias fora do sistema familiar tende a ser o 

caminho para dar novos contornos à personalidade, traduzindo-se em um 

novo drama de proximidade-afastamento fraterno. Pares de irmãos de sexo 

oposto podem manter-se convivendo no contexto de turmas ou interesses 

amorosos, mas, com a diferenciação de caminhos, frequentemente os mais 

novos sentem-se deixados, traídos ou abandonados no mar dos ditames 

parentais, o que pode produzir uma condição na qual estes rancores se 

mantenham “congelados” por todo o futuro. 

Em geral, no início da vida adulta, a proximidade fraterna tende a 

declinar, quer porque definiram percursos próprios e ultrapassaram, em 

menor ou maior escala, os ditames familiares, quer em função do 

investimento em objetivos pessoais (carreira e relacionamento amoroso). 

Observa-se que as diferenças de gênero nas relações fraternas são mais 

marcantes na vida adulta do que na infância, e pares masculinos podem se 

tornar extremamente competitivos em relação a sucesso profissional.  

 

As relações fraternas na vida adulta intermediária  

 

A importância da família de origem quando os irmãos atingem a vida 

adulta intermediária (40 a 59 anos) decorrerá da maior ou menor demanda 

de cuidados e condição de saúde e vida dos pais. Neste momento do 

desenvolvimento os indivíduos em geral já estão com sua própria família ou 

decidiram-se por uma vida de solteiro, enfrentando a parentalidade e a 

estabilidade profissional e suas vicissitudes.  
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Se na infância as expectativas familiares intermediavam a qualidade 

da fratria, na vida adulta intermediária o relacionamento conjugal e o status 

parental atuam diretamente no balizamento da proximidade e 

distanciamento. Em nossas entrevistas confirmou-se o já indicado na 

literatura, que refere como entre irmãos casados a qualidade do 

relacionamento mantido com cunhados ou cunhadas afeta sobremaneira o 

convívio, e como cônjuges dos irmãos também podem contribuir para a 

(re)aproximação entre eles. Além disso, os adultos de meia-idade 

compartilham com os irmãos suas preocupações acerca das escolhas dos 

filhos, bem como com a transmissão dos valores familiares para a nova 

geração. 

As mulheres tendem a ter relacionamentos mais próximos com seus 

irmãos e irmãs, manifestando diretamente e com maior frequência seus 

sentimentos em relação a eles, o que é expressão das diferenças de gênero. 

No entanto, é necessário cuidado ao se concluir que homens não expressam 

seus sentimentos nas relações fraternas. O que ocorre é que, entre outros 

fatores, a masculinidade é constituída ao longo da vida em oposição à 

feminilidade e sob uma ordem heteronormativa, na qual a expressão dos 

sentimentos está associada ao feminino e, consequentemente, a partir do 

raciocínio expresso por esta ordem, à fraqueza e falta de controle. Sendo 

assim, a demonstração dos afetos pelos irmãos entre os homens costuma 

ocorrer, por exemplo, via fornecimento de ajuda material, como empréstimo 

de dinheiro ou pagamento de consulta médica.  

Ainda em relação à variável gênero, um dos aspectos a se ressaltar é 

que os irmãos do sexo masculino competem mais nos níveis de realização, 

por intermédio da formação e da ocupação profissional que atingiram ao 

longo do tempo. Conforme a literatura específica de gênero, exatamente 

porque a masculinidade é constituída entre outros fatores pela competição 

entre os homens, em suas relações com irmãos do mesmo sexo esta 

competição tende a ser ampliada e com poucas possibilidades de mudança 

na meia-idade. 

No que diz respeito aos motivos que contribuíram para o 

distanciamento entre irmãos na vida adulta, os que se destacaram na 

pesquisa foram as situações ocorridas na juventude, como, por exemplo, o 

adoecimento sem o suporte do irmão, crenças religiosas distintas, 

perpetuação da rivalidade e das brigas da infância e juventude, o casamento 

com cônjuges considerados inadequados, problemas relacionados à herança 

dos pais e a diferença de gerações (quando há uma diferença significativa de 

idade entre os mais velhos e os mais novos). 

Os motivos de reaproximação mais destacados na pesquisa foram 

incidentes críticos que alteram a estrutura da família de origem ou atual, 

como a saída de casa dos filhos jovens, divórcio ou morte do cônjuge, 

problemas de saúde ou perda de familiares, nascimento de netos e 

aposentadoria. Além disso, as mulheres se sentem muito mais próximas de 



152 

 

suas irmãs, a despeito da distância geográfica em que se encontram, e 

organizam estratégias de enfrentamento da oposição dos cônjuges, quando o 

relacionamento conjugal dos irmãos está em crise. 

Identificou-se que na vida adulta intermediária a fratria tem o 

significado de apoio emocional, que envolve poder contar com a 

ressonância afetiva e a boa vontade do irmão, e também de guia cognitivo e 

de conselhos, que diz respeito às trocas de informações pessoais e/ou sociais 

e ao esclarecimento de expectativas. Neste momento da vida, os irmãos 

também atuam como figuras especiais de apego. Embora nem sempre 

possam se encontrar com muita frequência, a maioria destes adultos acredita 

sinceramente que o irmão virá em seu auxílio numa situação de crise, 

independentemente de eles se darem muito bem ou não. Deste modo, os 

irmãos oferecem uma base segura que, embora pouco mobilizada no meio 

da vida, propicia uma sensação de proteção. 

De acordo com Cicirelli (1991), esta proximidade emocional entre 

irmãos adultos de meia-idade pode se manifestar de várias maneiras. Elas 

incluem a comunicação via telefone ou cartas, as visitas à casa do irmão e 

os esforços para se ver em reuniões familiares. Além disso, a identificação 

com os irmãos permite manter a ligação ao longo do tempo, especialmente 

quando há distância física entre eles. Finalmente, quando o apoio 

psicológico pôde ser encontrado entre irmãos adultos, ele esteve sempre 

relacionado com fortes laços emocionais. 

A necessidade de cuidar dos pais idosos ou dar conta de questões de 

herança pode ativar conflitos congelados. Quando mobilizados pela perda 

dos pais, os irmãos atuam psicologicamente de forma bastante primitiva, o 

que oportuniza a possibilidade de gerar uma nova base de relacionamento 

agora voluntária, dada a ausência da conexão parental. A dinâmica familiar 

do passado também parece influenciar os contatos que os irmãos vão 

estabelecer ao longo da vida, podendo favorecê-los ou dificultá-los.  

 

As relações fraternas na vida adulta tardia  

 

Na vida adulta tardia, a família pode diminuir por conta da morte de 

pais muito idosos e/ou irmãos mais velhos e cônjuges. Assim, as relações 

fraternas propiciam um vínculo e apoio importantes. Ainda que não tenham 

vivido muito próximos no início da vida adulta, a história familiar passada 

serve de referência para os irmãos idosos, já que o relacionamento envolve 

biografias e memórias compartilhadas. 

Há mudanças qualitativas nas relações fraternas da vida adulta tardia. 

Os irmãos tornam-se potenciais fontes de apoio financeiro, físico, 

emocional e psicológico. A literatura propõe como importante para a análise 

dos relacionamentos fraternos na vida adulta que os indivíduos mais velhos 

próximos de seus irmãos sentem-se melhor em relação à vida e preocupam-
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se menos com o envelhecimento, quando comparados àqueles que não têm 

irmãos ou não têm laços íntimos com eles (Cicirelli, 1989). 

Em nossa pesquisa verificamos que as interações entre as irmãs 

parecem funcionar no sentido do apoio emocional, do aconselhamento e 

compartilhamento de informações. No que se refere aos relacionamentos 

dos homens, geralmente envolvem questões de ordem material e financeira, 

caracterizando um modo masculino de expressão dos afetos e de 

preocupações para com as pessoas da sua rede próxima de relações.  

Relacionar-se com um irmão na velhice é colocar em perspectiva 

todas as fases da vida: sofrimentos, desejos, dificuldades e arrependimentos. 

A comunicação entre eles parece se tornar mais fluida e bastante centrada 

na discussão de eventos familiares e preocupações acerca do passado, que 

preferem discutir entre eles do que com os filhos adultos.   

A aproximação entre irmãos nesta fase ocorre em situações de 

fragilidade emocional, de adoecimento, separação e viuvez. Nessas 

circunstâncias, nossos entrevistados referem se sentir mais à vontade para 

expressar suas dores e mágoas para seus irmãos, nos quais consideram 

encontrar ressonância afetiva. A oportunidade de ter o irmão como uma 

fonte de apoio nestas situações também favorece e enriquece o próprio 

relacionamento. 

Quando a necessidade de apoio não é atendida, o distanciamento é 

definitivo. Nesses casos, o irmão é lembrado com mágoa. Já quando o 

distanciamento ocorreu no passado por conta do movimento próprio da vida 

adulta que envolve o casamento, mudanças geográficas ou o nascimento de 

filhos, a impossibilidade de ter um irmão por perto é entendida e justificada 

como parte necessária da vida. 

Ainda assim, aspectos relacionados à qualidade do vínculo na fratria 

mostram que, mesmo distante, um irmão pode se sentir acolhido. Ainda que 

não seja constante, o contato faz com que a relação seja fortalecida, de 

modo que um indivíduo idoso pode contar com seus irmãos e compartilhar 

seus anseios com eles.  

Ao longo da vida, o relacionamento fraterno implica no 

desenvolvimento de interdependência, comprometimento, confiança e 

intimidade fundamentais para o enfrentamento positivo das sucessivas 

perdas que inelutavelmente ocorrerão.  

 

Considerações finais 

 

Os resultados da pesquisa realizada indicam que ainda que não 

tenham convivido frequentemente quando adultos jovens, em sua maioria, 

os irmãos fornecem um amparo na vida tardia por conta das memórias e das 

biografias compartilhadas e como fonte de apoio social extremamente 

crítica.  
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Trata-se de um relacionamento com vários movimentos de 

aproximação e distanciamento desenvolvimentalmente previsíveis ou 

associadas às crises pessoais ou familiares idiossincráticas. Os atores que 

contextualizam a fratria ao longo do tempo também se modificam. 

Enquanto a qualidade do relacionamento fraterno é intermediada pelos pais 

na infância, na vida adulta sofre a influência dos próprios parceiros e dos de 

seus irmãos.  

Por conseguinte, a discussão aqui apresentada permite entender a 

relação fraterna como sendo extremamente importante na vida dos 

indivíduos na meia-idade e na velhice, embora haja muito a se conhecer e 

escrutinar sobre este tema de investigação, como indica Michele Van 

Volkom em seu artigo de revisão da literatura (Van Volkom,2006). 

Os resultados indicam importantes demandas de intervenção no 

sentido da solução de conflitos infantis e adolescentes congelados no tempo, 

de modo a favorecer o apoio mútuo. De fato, é preciso finalizar citando 

Bedford (1997), segundo o qual, para além do apoio social, a função 

primordial das relações fraternas ao longo da vida adulta é simbólica: a 

maioria das pessoas de meia-idade e idosas relata sentir-se muito íntima de 

seus irmãos, os quais representam figuras especiais de apego, garantindo 

sensação de segurança, continuidade e proteção. 
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Em decorrência do avanço tecnológico e das alterações no mercado 

econômico, político e social, as fronteiras territoriais estão se tornando cada 

vez mais difusas. Neste cenário, as empresas têm investido intensamente no 

mercado internacional e com isso o número de executivos realizando 

atividades internacionais, e designados para viver em outro país, cresceu 

muito. Neste processo, a necessidade de sucesso está proporcionalmente 

relacionada ao alto investimento e a complexidade envolvida. Segundo 

Bueno (2004), um investimento tão oneroso só será compensatório se os 

objetivos iniciais do projeto forem alcançados. 

Diante deste cenário, é possível perceber a crescente demanda de 

estudos e pesquisas que se dediquem a pensar acerca da adaptação destes 

executivos e suas famílias. Os estudos já realizados, e as experiências 

relatadas, comprovam a importância da família como fonte de apoio para a 

adaptação e o bom desempenho do executivo no exterior, e o consequente 

sucesso da missão empresarial, como um todo. Porém, poucos teóricos ou 

pesquisadores se dedicaram a entender as dificuldades e desafios desta 

vivência para o núcleo familiar. Este capítulo apresenta reflexões baseadas 

nos resultados da pesquisa que deu origem a Dissertação de Mestrado de 

Veneziano (2011), na qual foram realizadas entrevistas de história de vida 

com jovens adultos que acompanharam seus pais em designações 

internacionais durante a infância e adolescência, com o objetivo de 

compreender esta vivência, seus desafios e possíveis impactos posteriores. 

 

Multiculturalismo e Designação Internacional  

 

As nuances culturais são desafiadoras para aqueles que vivem em 

outro país e a adaptação positiva às mesmas é determinante importante para 

a sensação de bem-estar (Freitas, 2000).  

Os filhos que acompanham os pais em missões no exterior convivem 

intensamente com as diferenças culturais, com diferentes valores, idiomas e 

ritmo de vida. Um bom ajustamento cultural e a formação de novos 

vínculos são aspectos fundamentais para que esta experiência não interfira 

de modo negativo no desenvolvimento bio-psico-social destas crianças e 

adolescentes.  
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Segundo Magalhães (2008), ajustamento intercultural é a habilidade 

que o individuo tem de se adaptar eficientemente a um ambiente cultural 

diferente, de forma a se sentir confortável e efetivo como se estivesse em 

seu ambiente cultural de origem.  

Já Tung (1998) refere o conceito de aculturação, que está 

relacionado a duas dimensões: em uma dimensão observa-se a preservação 

de aspectos culturais importantes do país de origem e adaptação aos 

aspectos culturais do outro grupo, em outra dimensão ocorre uma atração 

ativa por valores culturais do grupo hospedeiro, que geraria um processo de 

apropriação desta nova cultura.  

Percebe-se que ambos os conceitos tratam do processo de adaptação 

a uma nova bagagem cultural. Outro conceito importante que permeia essa 

discussão é o de choque cultural. Ele é considerado o resultado da diferença 

existente entre a cultura do país de origem e a do país de destino, sendo que 

quanto maior a diferença maior a complexidade do processo adaptativo 

(Tung , 1998).  

A revisão bibliográfica de Kato et al (2005) adverte que o 

ajustamento intercultural do executivo expatriado, pode ser considerado 

menos complexo que o da esposa e dos filhos uma vez que ele passará boa 

parte do seu dia na empresa, dando continuidade a sua vida profissional, 

mantendo-se em contato com os colegas do país de origem e ainda contando 

com o apoio da família quando chega a casa. Em contrapartida, a esposa e 

os filhos se deparam com uma interrupção de suas vidas e rotina pessoal e 

são quem realmente enfrenta o estresse do relacionamento com e na nova 

cultura, pois, rapidamente têm que construir um cotidiano sob estas novas 

expectativas e valores. 

Para Magalhães (2008), o processo de expatriação é um fator que 

pode desencadear problemas emocionais, relacionais e sociais, podendo até 

mesmo gerar doenças psicossomáticas. Já Freitas (2000), acredita que o 

contato com uma cultura diferente expõe o sujeito a riscos, à consciência de 

perdas, além de coloca-lo em confronto consigo próprio.  

Diante disso, é importante considerar os riscos que essa onda de 

mudanças pode representar para o individuo em formação, e cuidar para que 

essas crianças e adolescentes deixem de ser considerados apenas uma fonte 

de apoio a este processo, de modo que recebam o suporte necessário para 

superação dos desafios implicados.  

 

A Família  

 

Quando a família passa por uma designação internacional, precisa 

lidar com vários tipos de mudanças e sentimentos ambivalentes. Segundo 

Borba (2008), esta vivência traz emoções contraditórias como tristeza e 

alegria, perdas e restituições, ausência e presença. A família passa por um 
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período de elaboração interna coexistindo com um movimento de adaptação 

e busca no mundo externo.  

O casal que vive esse período com muitos conflitos pode ficar pouco 

disponível para dar apoio aos filhos que também estão passando por perdas 

e mudanças significativas que poderão afetar seu processo de 

desenvolvimento.  

Os expatriados deixam para trás sua família de origem, amigos, 

hobbies e interesses. A esfera da vida pessoal se reduz e, 

concomitantemente, a profissional, no caso do executivo se amplia (Freitas, 

2000). O pai se distancia em um momento que a família está carente de 

apoio; quando acabou de romper com sua rede social e precisa se adaptar a 

uma nova forma de viver. Assim, é transferido para a família o maior 

impacto do choque cultural, pois seus membros precisam servir de apoio 

para o executivo expatriado e concomitantemente elaborando o rompimento 

de outras relações, enfrentando mudanças profundas em sua rotina e 

buscando se ajustar a nova cultura e as próprias mudanças dentro do núcleo 

familiar.  

De modo geral, em contextos múltiplos, a socialização é uma esfera 

importante no desenvolvimento humano, uma vez que permite ao indivíduo 

se tornar membro de uma sociedade. Sendo a expatriação uma circunstancia 

na qual as crianças e adolescentes rompem laços afetivos importantes e 

precisam se adaptar há uma avalanche de mudanças repentinas, o convívio 

social se torna ainda mais crucial. E a repatriação exige toda um novo 

complexo de ajustamentos. 

É papel dos pais proporcionarem aos filhos condições de 

socialização, ao oferecer-lhes cuidado, proteção e educação que garantam a 

satisfação de suas necessidades emocionais. Desta maneira, é importante 

que esta família consiga superar as dificuldades geradas pela diminuição do 

apoio social, somadas a alta demanda profissional vivida pelo executivo, 

para que os pais possam oferecer o suporte necessário aos filhos que 

também vivenciaram um afastamento de sua rede pessoal.  

A pesquisa realizada por Veneziano (2011) permitiu identificar, na 

perspectiva dos filhos, a dificuldade das esposas em lidar com a interrupção 

de aspectos importantes de suas vidas (profissão, rede de apoio), com a alta 

demanda de trabalho do marido e sua consequente ausência, além das 

demandas próprias de cada filho. Neste contexto, ainda segundo os filhos, 

não era incomum que as mães ficassem pouco disponíveis emocionalmente 

para cuidá-los e apoiá-los, enquanto o pai estava muito ausente, dedicando-

se a sua vida profissional. Foi descrito que as dificuldades infantis ou 

adolescentes, às vezes passavam de maneira imperceptível por esses pais, 

fazendo com que sofressem em silêncio em uma tentativa de poupar a mãe. 

Além disso, alguns passavam a desempenhar o papel de filho parental na 

busca da homeostase familiar.  
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A disponibilidade emocional dos pais é um determinante importante 

para a qualidade do desenvolvimento emocional de um indivíduo. No 

entanto, a disponibilidade interna de cada um pode ser influenciada por 

eventos importantes na vida familiar, sendo a expatriação um destes. É 

comum, no período inicial, que a vida familiar, ao invés de atuar como um 

lugar seguro e acolhedor para o bom desenvolvimento dos filhos funcione 

como um espaço onde sentimentos e demandas individuais entram em 

conflito, aumentando a chance de surgirem atritos entre os vários 

subsistemas.  

A família é considerada um ambiente imediato importante no 

desenvolvimento das crianças e adolescentes (Bronfenbrenner, 1996), de 

modo que se este ambiente estiver desfavorável, poderá prejudicar o 

processo de adaptação e principalmente resultar em comprometimentos 

desenvolvimentais.   

Outro aspecto importante que pode interferir neste período de 

aculturação é a importância da tomada de decisão. Falicov (2001) e Souza 

(2009) identificaram que a concordância com a designação internacional é 

um fator de proteção contra o estresse vivido diante das mudanças e ruptura 

do projeto de vida. No entanto, no caso dos filhos, raramente eles são 

consultados sobre o desejo de ir e, em muitas circunstâncias, principalmente 

com os adolescentes, acompanhar os pais gera o distanciamento e potencial 

ou real rompimento com pessoas importantes de seu circulo sócio-

emocional.  

É preciso considerar que, na adolescência, a relação com os pais 

sofre transformações, uma vez que os vínculos com outras pessoas tornam-

se muito importantes e a atração sexual começa a ampliar o quadro de 

relacionamentos, o que pode tornar esse período muito mais crítico para a 

expatriação do que quando se trata de crianças. Dependendo da dinâmica 

familiar, o filho adolescente que não deseja acompanhar os pais. Nestas 

circunstâncias, pode surgir mais dificuldade de adaptação e conflitos 

relacionais importantes.  

As crianças sofrem menos o impacto desta experiência. A 

flexibilidade, a pouca capacidade de previsão das dificuldades futuras e a 

menor compreensão do real significado e consequências das mudanças, ou 

seja, os limites cognitivos atuam  de modo favorável e auxiliam as crianças 

a aceitarem e iniciarem essa viagem com mais abertura e leveza.  

Para os jovens adolescentes, o impacto da expatriação se evidenciou 

maior, uma vez que estão vivendo um processo de transição dentro de sua 

própria transição desenvolvimental. O jovem nestas condições vê-se 

sobrecarregado com as demandas de adaptação à língua e a cultura, a um 

novo grupo e a um novo lugar na sociedade, sendo que, concomitantemente, 

precisa enfrentar perdas significativas, representadas pelo afastamento dos 

amigos, namorado/as e, essencialmente do grupo de identificação ao qual se 

sente pertencente.  
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Em vista de tudo isso, considera-se que para que a designação 

internacional promova aspectos mais saudáveis é necessário coesão e baixo 

conflito familiar para que os pais possam atentar-se e serem sensíveis às 

dificuldades e mudanças vividas pelos filhos. Para isso, é essencial que a 

família compreenda a amplitude que essa transição tem na vida deles e 

quais os desafios que representam em cada fase do desenvolvimento.  

 

A Escola 

  

A escola deve ser considerada um espaço importante para o 

desenvolvimento social das crianças e adolescentes e, além disso, contribui 

para o desenvolvimento de capacidades cognitivas.  

É na escola que se constrói parte da identidade e pertinência no 

mundo, local no qual a criança adquire princípios éticos e morais que 

permeiam a sociedade. A relação que a criança estabelece com o meio 

exterior favorecerá o desenvolvimento de confiança e segurança de acordo 

com as qualidades das relações interpessoais. O contrário disso poderá gerar 

relações de insegurança, o que influenciará nas relações construídas no 

futuro.  

É necessário que a escola dê uma atenção especial para essas 

crianças e adolescentes que vivenciam um período de instabilidade e 

mudanças em todos os aspectos de suas vidas. A escola será o palco onde 

ela pode se sentir aceita e isso favorecerá a construção de vínculos e um 

bom ajustamento cultural. Mas, em circunstâncias adversas, poderá se 

tornar um espaço de insegurança, problemas e sentimentos de exclusão.  

Além do papel socializador importante, a escola tem a função de 

transmissão do conhecimento. Neste sentido, é comum a criança enfrentar 

dificuldades decorrentes das mudanças curriculares e as dificuldades com o 

novo idioma.  

O que a pesquisa de Veneziano (2011) verificou é que as 

dificuldades de aprendizagem repercutiam na autoestima, pois essas 

crianças experimentaram uma situação até então incomum em suas vidas, 

na qual o sucesso escolar era comum. Porém, normalmente as dificuldades 

de aprendizagem e de aquisição de idioma eram superadas nos meses 

iniciais, dadas as particularidades de condição de desempenho dos 

entrevistados, o que alerta para o que possa ocorrer com as crianças e 

adolescentes mais vulneráveis em se processo educacional. 

De modo geral, a escola é um dos espaços com maior capacidade 

para favorecer a construção de novas relações, apesar de ser também um 

local que pode assumir um caráter perturbador, principalmente quando há 

preconceito e exclusão.  
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Amizade 

 

O amor romântico e a amizade são partes integrantes de um processo 

de vinculação afetiva construída pelo indivíduo ao longo do seu ciclo vital. 

A principal característica destas relações é a horizontalidade presente, ou 

seja, trata-se de relações igualitárias, por meio das quais a criança e 

adolescente podem desenvolver habilidades para lidar com a cooperação e a 

competição.  

As relações entre amigos propiciam a troca de ideias, expectativas e 

aspectos culturais, o que pode contribuir sobremaneira para a adaptação ao 

novo país.  

À medida que a criança vai crescendo, as relações com os iguais vai 

ganhando um espaço importante no seu desenvolvimento, sendo que a 

relevância e a intensidade do envolvimento social atingem seu ápice 

normalmente durante a adolescência. E é, novamente, neste sentido que o 

processo de expatriação pode gerar mais obstáculos e desafios para o 

adolescente, que precisa ter uma boa capacidade adaptativa para formar 

novos grupos e construir outros relacionamentos importantes. 

Diferentemente das crianças cujas relações de apego estão mais 

direcionadas para as figuras parentais. 

As amizades têm um grau de importância amplo na adaptação dos 

indivíduos, independente do período do ciclo vital. Contudo, o impacto da 

não construção de uma rede social pode ser maior na vida dos adolescentes.  

A pesquisa com os filhos de expatriados indicou que quanto maior a 

diferença cultural, maior pode ser a dificuldade de se inserir em novos 

grupos. Quando a sociedade hospedeira se mostra hostil e preconceituosa os 

desafios se amplificam, aumentando a dificuldade de se vincular e isso 

influencia de forma direta a adaptação. Mas, de modo geral essas crianças e 

adolescentes demonstram boa capacidade de formar novos vínculos e 

superar os obstáculos.  

 

Relacionamento Amoroso  

 

Reflexões acerca do significado do relacionamento amoroso na vida 

do indivíduo são fundamentais para a compreensão dos desafios que um 

processo de expatriação pode representar para a família expatriada, e 

principalmente para os filhos adolescentes.  

As relações horizontais tem um papel no curso do desenvolvimento e 

isso deve ser considerado pelos pais durante a tomada de decisões. A 

pesquisa realizada revelou que quando uma mudança de país representava o 

distanciamento ou rompimento de um vínculo amoroso isso parece interferir 

de maneira direta na aceitação e adaptação ao país hospedeiro.  

A mudança de país, de cultura, e de rede de apoio exige dos filhos 

flexibilidade e abertura ao novo, em um momento em que o adolescente 
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precisa elaborar a tristeza gerada pelo rompimento de um vínculo, além da 

insatisfação de se deparar com a falta de autonomia tão almejada nesta fase. 

Outro aspecto importante dentro desta questão são os namoros 

interculturais, que podem desencadear choque entre culturas, valores e 

regras sociais diferentes. Na pesquisa realizada por Veneziano (2011), 

surgiram relatos em que as diferenças acarretaram o fim do relacionamento, 

podendo provocar até mesmo processos de angustia e depressão.  

Porém, de modo geral a construção de novos laços afetivos, seja de 

amizade ou de relacionamentos amorosos, contribuiu para o bom 

desenvolvimento humano e consequente processo de aculturação.  

 

Considerações Finais  

 

As mudanças oriundas da vivência da expatriação adentram a vida de 

todos aqueles que cruzam as fronteiras, e isso não é diferente na vida dos 

filhos que acompanham seus pais.  

Segundo Papalia (2008), o desenvolvimento envolve ganhos e perdas 

e quando as pessoas ganham em uma área, podem, concomitantemente, 

perder em outra. Tal descrição traduz exatamente o efeito da vivência 

daqueles que, voluntariamente ou não, embarcam em um processo de 

expatriação.  

Acima de tudo, é importante que as crianças e adolescentes passem 

por este período de mudança amparados pelos pais, que se valorize e se 

compreenda o real significado que essas dificuldades podem representar em 

seu desenvolvimento naquele momento e suas implicações futuras.  

É fundamental que os pais se atentem às dificuldades vivenciadas 

pelos filhos, oferecendo a eles continência, acolhimento e apoio. Embora, 

essas mudanças possam se refletir na vida de todos os membros da família, 

na vida dos adolescentes o impacto das dificuldades pode ser ainda mais 

intenso.  

As principais dificuldades se concentram nos desafios que as 

relações interculturais agregam aos conflitos intrafamiliares, o risco no 

desempenho escolar e domínio de novo idioma, os preconceitos e exclusões 

vividos e a demanda de elaboração de rompimentos, principalmente de 

vínculos amorosos, que ocorrem durante as sucessivas expatriações.  

Por outro lado, os participantes da pesquisa, hoje na fase adulta 

jovem, ao fazerem uma retrospectiva da experiência vivida na infância e/ou 

adolescência, não se referiram a dificuldades e impactos negativos 

importantes. Este estudo indicou que as crianças conseguiram passar por 

essas transformações sem grandes prejuízos desenvolvimentais. Ao 

contrário disto, trouxeram em sua bagagem mais conhecimento cultural, o 

conhecimento de outros idiomas, mais flexibilidade e aceitação do estilo e 

valores alheios.   
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Enfim, o que se percebe é que os filhos podem sim enfrentar muitos 

riscos ao seu desenvolvimento, e que por isso é necessário que os pais, as 

empresas e as escolas se atentem para os desafios envolvidos, sejam capazes 

de identificar as crianças e adolescentes mais vulneráveis e, 

independentemente das vulnerabilidades pregressas, considerem as 

particularidades do processo e se responsabilizem por garantir um espaço 

mais seguro para o desenvolvimento saudável destas crianças e 

adolescentes.  

Porém, quando estes desafios são superados, o processo de 

expatriação pode favorecer o desenvolvimento de recursos importantes para 

o futuro destes filhos que crescem em um mundo globalizado e sem 

fronteiras, ajudando-os a se transformarem em adultos mais adaptáveis, 

tolerantes e respeitosos a diversidade do mundo. 
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Cíntia Gemmo Vilani 

Rosane Mantilla de Souza 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

 

Os preceitos existentes em cada sociedade cristalizam diferenças 

estruturais e funcionais no relacionamento conjugal. Trata-se, dentre outros, 

de normas jurídicas, médicas, psicológicas, pedagógicas, e principalmente 

religiosas, dada à influência que a religião exerce na formação, manutenção 

e transformação das regras morais e éticas presentes em diversos países. 

O Censo de 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE, 2012), revelou que a parcela do grupo religioso 

evangélico no Brasil corresponde a 22,2% da população, o que perfaz 

aproximadamente 42,3 milhões de pessoas. É necessário esclarecer que o 

IBGE considera em tal contagem todos os cristãos que se declarem 

membros de igrejas protestantes, pentecostais e neopentecostais. 

Considerando que a psicologia como um campo de pesquisa que 

estuda a construção da subjetividade, investigando tanto as dinâmicas 

pessoais quanto sociais e culturais, consideramos relevante investigar a 

interface entre a religião e a dinâmica conjugal na população evangélica 

brasileira, tema ainda pouco tratado na literatura psi.  

Observou-se que as conclusões das pesquisas internacionais acerca 

da influência da religiosidade na conjugalidade (Wolfinger & Wilcox, 2008; 

Marks, 2005; Wiliams & Lawler, 2001; O’Leary, 2001) divergem do 

entendimento que líderes religiosos e pesquisadores em Ciência da Religião 

possuem acerca do que influencia a qualidade do casamento cristão. Assim, 

o relato que se segue, apresenta alguns dos resultados da Dissertação de 

Mestrado no Programa de Pós Graduação em Psicologia Clínica da PUC-SP 

por Vilani (2010) que buscou identificar os temas associados a conflitos e 

satisfação conjugal entre pessoas casadas e evangélicas, a fim de obter 

material para orientação de casais e desenvolvimento de programas de 

qualidade de vida conjugal. 

Tratou-se de uma pesquisa quanti-quali, que fez uso da Escala de 

Ajustamento Conjugal (DAS) de Spanier (1976), adaptada por Norgren 

(2002), e por três questionários compostos por questões de múltipla escolha 

e dissertativas, elaborados pelas pesquisadoras, que cobriam informações 

demográficas, influência da religião na família de origem e no 

relacionamento conjugal. 
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Perfil da Amostra 

 

 A amostra foi composta por 16 homens (45,7%) e 19 mulheres 

(54,3%) com idade média de 36,8 anos e distribuídos em diferentes estágios 

da vida adulta: sete participantes (20%) tinham entre 20 e 30 anos, 22 

(62,9%) entre 31 e 40 anos, seis (8,6%) entre 41 e 50 anos e três (8,6%) 

acima dos 51 anos.  Em relação à religião professada, 16 (45,7%) 

afirmaram serem seguidores da corrente pentecostal, nove (25,7%) da 

corrente neopentecostal e 10 (28,6%) de igrejas tradicionais. 

 No que diz respeito ao nível educacional e financeiro, ao contrário 

do identificado nas décadas passadas (Cortella, 2010; Bohn, 2004), os dados 

da pesquisa revelam pessoas com nível educacional superior e boa condição 

financeira, o que pode ser um viés decorrente do método snowball utilizado 

para a captação de sujeitos, os quais direta ou indiretamente faziam parte da 

rede pessoal das autoras. A despeito disso, apontam para um novo perfil dos 

evangélicos brasileiros. 

 O tempo de namoro e idade de casamento também se alterou nos 

últimos anos, pois, assim como apontada pela literatura evangélica como 

um fenômeno mais recente (Chapman, 2008), a fase de namoro tem sido 

mais prolongada. Verificou-se que 77,1% dos participantes namoraram por 

até 5 anos antes de casar; 20% entre 6 e 10 anos e 2,9% entre 11 e 15 anos. 

E, conforme tendência encontrada em pesquisas internacionais (Heaton & 

Pratt, 1990), os jovens evangélicos brasileiros também tem se casado mais 

tarde. Dentre os participantes da pesquisa, 17,2% se casaram entre 15 e 20 

anos; 37,2% entre 21 e 25 anos; 31,5% entre 26 e 30 anos e 14,1% acima de 

30 anos. 

 

Satisfação conjugal 

 

A demanda de satisfação conjugal é uma das características centrais 

dos casamentos da atualidade. Considera-se que implica em um processo no 

qual os cônjuges sentem as próprias necessidades e desejos satisfeitos, 

assim como correspondem, em maior ou menor escala, ao que o outro 

espera, definindo um dar e receber recíproco e espontâneo (Norgren, 2002). 

 Segundo algumas pesquisas (Fincham & Badbury, 1987; Gottman 

& Silver, 2000; Sharlin, Kaslow & Hammerschmidt, 2000, Norgren, 2002) 

a satisfação conjugal pode variar em relação a gênero, evidenciando que os 

homens tendem a se sentir mais satisfeitos no casamento do que as 

mulheres. 

 Na amostra da pesquisa realizada, no entanto, os participantes 

exibiram um comportamento em relação à satisfação contrário às previsões, 

ou mesmo aos fatos mais gerais em que o peso das diferenças de gênero na 

conjugalidade é sentido com força maior pelo sexo feminino (Giddens, 

1993). 
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Os resultados revelaram que as mulheres da amostra (19 ou 54,3%) 

estão mais satisfeitas com o casamento do que os homens (16 ou 45,7%), 

devendo ser a religião um viés na análise de satisfação conjugal a ser 

considerado.  

Pesquisando as variáveis relacionadas à satisfação ou insatisfação, 

foi possível observar que as mulheres mais satisfeitas haviam se casado com 

idade acima dos 25 anos de idade, possuíam filhos em idade escolar ou na 

adolescência, trabalhavam em horário flexível ou meio-período e tinham 

tido alta influência religiosa dos pais na infância. 

Em relação aos homens, os critérios de satisfação estavam baseados 

unicamente no número de filhos, idade destes e influência religiosa parental. 

Os satisfeitos eram aqueles que tinham mais de três filhos, sendo estes 

adolescentes ou adultos e relatavam alta influência religiosa dos pais 

durante a infância. 

Provavelmente o regime de trabalho e o estágio de ciclo vital podem 

ser elementos que contribuem para a regulação da satisfação conjugal 

feminina, enquanto seriam necessários estudos qualitativos com os homens 

para melhor compreender as diferentes masculinidades e sua relação com a 

insatisfação.  

 

Princípios e preceitos religiosos  

 

Solicitou-se aos participantes que indicassem quais princípios 

religiosos exerciam maior influência em seu relacionamento conjugal. 

Verificou-se que todos os homens e todas as mulheres ressaltaram o 

princípio “a mulher deve ser submissa ao homem”, indicando a introjeção e 

manutenção do princípio fundamental da desigualdade de gênero do Novo 

Testamento (I Coríntios 11). Independente do sexo e do nível de satisfação 

conjugal, todos os participantes indicavam a concordância com o princípio.  

Notou-se também que os preceitos ‘fidelidade’ e ‘amor’ apareceram 

tanto nas respostas masculinas quanto nas femininas. Além disso, todos os 

homens se referiram a algum princípio, de fato religioso, que norteava sua 

vida conjugal, como ‘amor’, ‘respeito’ e ‘não trair’. Ao contrário, as 

mulheres indicaram elementos que não são obrigações para o cristão, e sim 

algo a ser adquirido e aprimorado por meio do relacionamento humano, 

como ‘mansidão’, ‘domínio próprio’ e ‘caráter aperfeiçoado pela Palavra’. 

Estes dados podem ser sinalizadores da importância que a religião 

possui na vida conjugal, podendo servir como uma comunidade terapêutica 

conforme estudos anteriores indicaram (Bartkolwski, 2001), ou como 

recurso de enfrentamento, visto que as igrejas possuem um manual de 

atitudes e condutas a serem seguidas. 
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Conflitos Conjugais 

 

Os preceitos religiosos poderiam ser vistos como produtores de 

conflito entre os casais caso não tivessem um padrão de resolução de 

conflitos adequados. Entretanto, a maioria dos casais, independentemente 

de possuir ou não orientação religiosa, enfrentam conflitos e dificuldades 

conjugais (Cleavely, 1994). Por isso, o interesse de verificar quais os 

conflitos vivenciados por casais evangélicos e o papel que as posturas, 

princípios ou práticas religiosas exercem na abordagem e resolução dos 

mesmos. Para tanto, foi criada uma pequena história baseada em um tema 

de conflito frequentemente evidente na prática clínica com casais 

evangélicos. Solicitava-se que os participantes dessem a sua opinião acerca 

de diversos indicadores de resolução de conflitos, e, em seguida também era 

pedido que os casais se colocassem diante de um problema real vivenciado 

por estes. A vinheta elaborada foi: 

 

“Um casal juntos há seis anos e com um filho de três anos, 

passa a viver uma crise no casamento após a esposa receber uma 

promoção na empresa em que trabalha. Além de aumento do salário 

e uma série de benefícios, a promoção é vista pela esposa como uma 

ótima oportunidade de crescimento. Será necessária a mudança de 

cidade pela família e seu marido não concorda com isso, embora a 

mudança não acarrete interrupção em sua vida profissional, pois, 

seu excelente currículo permitiria conseguir trabalho semelhante em 

outra cidade”. 

 

Quando solicitados a avaliar a qualidade da vida conjugal do casal da 

vinheta, a maioria dos participantes respondeu que a vida do casal deveria 

ser bem feliz, não sendo obtidas diferença significativas entre a percepção 

de homens e mulheres (x²=0,767; gl=3; p>0,05). 

 Questionados sobre como deveria ser resolvida a situação 

conflitiva, a maioria das respostas masculinas (9 ou 56,3%) ia à direção de 

que a esposa da vinheta deveria aceitar a promoção e o marido iria 

acompanhá-la. As respostas femininas foram mais dispersas: 7 (36,8%) 

responderam que a esposa deveria aceitar a promoção e o marido iria junto; 

5 (26,3%) que a esposa aceitaria, mas o marido iria mais tarde e 4 (21,1%) 

que a esposa aceitaria, mas o marido pediria separação. 

 Investigaram-se também como os participantes imaginavam que 

seria a orientação recebido pelo marido e a esposa da vinheta, caso 

procurassem individualmente o pastor e a esposa deste em busca de 

aconselhamento. É importante esclarecer que o papel de conselheira por 

parte da esposa de um pastor é mais comum em igrejas tradicionais, sendo 

esse papel assumido por obreiras e diaconisas em igrejas pentecostais e 
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neopentecostais, mas, tal particularidade não parece ter influenciado ou 

dificultado responder a questão. 

 Na perspectiva dos participantes de sexo masculino, o pastor mais 

frequentemente diria ao marido para ‘aproveitar as oportunidades’ e 

‘deixar Deus agir’. Já na perspectiva feminina, o pastor mais 

frequentemente diria para ‘entregar nas mãos de Deus’ e ‘esperar em 

oração pela resposta de Deus'. No que se refere ao conselho da esposa do 

pastor, de acordo com os homens da amostra, ela diria para ‘ter respeito’, 

‘orar junto’, ‘pedir o dom da sabedoria’ e ‘respeitar a decisão do marido’; 

enquanto as mulheres sinalizaram uma orientação mais prática, voltada ao 

enfrentamento do problema: ‘era para analisar se valeria a pena’, ‘analisar 

prós e contra’, ‘ter um diálogo sincero’ e ‘buscar a direção de Deus’. 

 Por meio desta situação criada pelas autoras, ficou evidente que 

mesmo passando pelo mesmo conflito, o enfrentamento é independente do 

problema vivido e parece haver uma diferença em relação ao gênero. 

 Para investigar como a amostra resolveria seus próprios problemas 

conjugais, apresentou-se a estes uma lista com 16 itens dos quais deveriam 

selecionar o principal conflito conjugal já vivenciado. Não foram 

verificadas diferenças de gênero e os conflitos mais assinalados foram: 

administração do dinheiro familiar, relacionamento sexual, quantidade de 

tempo passado em conjunto e administração do dinheiro pessoal.  

 Destaca-se que estes tendem a ser os conflitos mais frequentes 

entre os casais da população em geral, segundo pesquisas realizadas 

(Hetherington & Kelly, 2003; Norgren, 2002; Hernandez, 2008), indicando 

que independentemente da orientação religiosa a realidade conjugal parece 

trazer conflitos recorrentes associados a sexo e dinheiro. 

Também foi solicitado aos participantes que descrevessem seu 

comportamento e o do cônjuge diante de um problema conjugal. As 

mulheres afirmaram que as situações geralmente se complicavam e que elas 

evitavam falar com o cônjuge ou, dependendo das circunstâncias, tentavam 

ajudá-lo. Já os homens, afirmaram em maioria que sempre diante de um 

problema sabiam que estavam certos e que a esposa atrapalhava. Alguns 

também acrescentavam que até tentavam compartilhar seus problemas com 

a esposa, mas, que ela só criticava. 

Em relação à visão do cônjuge, os participantes apontaram o 

comportamento emocional que este teria e não a compreensão provável. As 

mulheres afirmavam que os homens não compreendiam ou mostravam 

preocupação excessiva, enquanto eles afirmaram que a esposa chateava-se 

com tudo, ou era muito nervosa. De fato, reafirmou-se o já verificado na 

literatura (Souza, 2003). que os conflitos conjugais tendem a não ser 

considerados como realidades interpessoais a serem negociadas pelo casal, 

mas sim como temas pessoais a serem resolvidos individualmente. 

 Questionados acerca de quem normalmente os participantes 

procuravam para conversar ou ajudar no trato de problemas conjugais, 
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percebeu-se que os homens da amostra são mais restritos para compartilhar 

e tendem a resolver os conflitos sozinhos ou com a ajuda ou conselho de 

pessoas íntimas, com orientação religiosa. Ao contrário, as mulheres são 

mais expansivas desabafando com várias pessoas (mãe, amiga, vizinha, 

colega de trabalho, psicoterapeuta, massagista, manicure, pastor), além de 

buscarem a ajuda de todos os citados, indicando pouca ênfase para a via 

religiosa e ressaltando mais uma diferença de gênero no papel da religião no 

casamento. 

É interessante notar em relação aos homens, que estes são discretos 

em relação aos seus problemas conjugais, parecendo reproduzir a demanda 

de competência de gênero masculina (Maciel Jr, 2006). São mais 

reservados, porém são os primeiros a procurar ajuda espiritual para resolvê-

los. Inicialmente, recorrem a um entidade divina (Deus, Jesus Cristo, 

Espírito Santo) e em menor escala, ao representante desta entidade (pastor). 

Só esporadicamente buscam o próprio pai e até mesmo a esposa. 

Independente de o conflito vivenciado e do gênero, as respostas 

obtidas como recursos de enfrentamento foram: ‘buscar a Deus’, ‘conversar 

com Deus’, ‘orar a Deus’, ‘ter calma’ e ‘lembrar-se do lado bom do 

cônjuge’. Ou seja, independente de quem as pessoas procuram para ajudá-

las, a religião sempre aparece como o recurso mais frequente. 

Finalmente, perguntou-se como o conflito realmente vivido pelo 

casal se resolveu. Os participantes de sexo masculino disseram que somente 

por meio de aconselhamento pastoral e por meio de diálogo é que a situação 

foi resolvida. A maioria das mulheres, por outro lado, respondeu que a 

situação só foi solucionada com o passar do tempo, ou com o 

amadurecimento do casal ou ainda, após ela ter pedido perdão. 

Considerando que os recursos de enfrentamento são necessários para 

que ocorram relacionamentos saudáveis (Folkman, 1999), os resultados 

apresentados pela amostra são relevantes e apontam a necessidade de 

programas de orientação e intervenção neste sentido. 

 

Considerações Finais 

 

  A maioria dos participantes da pesquisa realizada (Vilani, 2010) 

eram seguidores da corrente pentecostal que acredita que ‘os filhos de Deus 

devem viver bem’ e neopentecostal que seguem a corrente da teologia da 

prosperidade, em que ‘a prosperidade é um dom divino e direito a todos’, o 

que pode ser motivador da busca de ascensão social, e por isso 

configuraram um novo perfil dos evangélicos brasileiros retrato nesta 

pesquisa. 

A análise realizada de forma quanti-quali nos possibilitou confrontar 

os resultados com aqueles produzidos e discutidos por pesquisadores da 

área da religião e por líderes religiosos. Foi possível identificar que a 

religião atua como rede de apoio, assim como elemento formador da 
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personalidade, determinante de posturas éticas e morais de um indivíduo, 

além de servir como um apoio interno para as resoluções de conflitos. 

Assim como relatado por outros pesquisadores, revelou-se que a 

filiação religiosa e não propriamente a orientação religiosa, foi um elemento 

importante para a qualidade do relacionamento conjugal, visto que a 

maioria dos participantes transitou da infância para a vida atual em diversas 

correntes evangélicas; porém, a influência dos preceitos religiosos é 

marcante no nível da regulação de satisfação, podendo ser, portanto, 

influência de uma comunidade que funcionaria como uma rede de apoio em 

momentos de estresse, conforme já verificado por Norgren, Souza, Kaslow, 

Hammerschmidt & Sharlin (2004). 

Verificou-se a forte influência da comunidade religiosa nos homens, 

no que se refere a conversar sobre os problemas pessoais e conjugais, ao 

contrário de entre as mulheres que tendem somente a recorrer à comunidade 

religiosa nos momentos de enfrentamento, sinalizando que este seria o 

último dos recursos. 

Talvez tal atitude das mulheres possa ser em decorrência dos 

próprios preceitos religiosos, visto que para as igrejas evangélicas, o 

casamento tem conotação de também servir como referência de condutas 

aos demais casais além de estar escrito na Bíblia que a mulher, com 

sabedoria, edifica o seu próprio lar. Recorrer à ajuda da comunidade 

religiosa poderia ser entendida como sinônimo de fracasso na administração 

conjugal. 

Finalmente, considera-se, que tendo realizado um levantamento de 

temas relacionados à satisfação conjugal e sua relação com os preceitos 

religiosos das crenças evangélicas, esta pesquisa contribuiu para fornecer 

subsídios, empiricamente fundamentos, para a construção de programas de 

promoção e intervenção à qualidade de vida conjugal, bem como a ser 

usado como recuso de atendimento a casais evangélicos. 
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 Expertos en las relaciones consideran que la interacción que se da 

entre dos personas es el tejido que brinda vida a una relación interpersonal (p.e. 

Berscheid y Reis, 1998). Dos personas están interactuando cuando la conducta 

de una influye la conducta de la otra y viceversa. Como esto se implica que la 

esencia de una relación es el ritmo oscilante de influencias mutuas constantes y 

que dan lugar a la creación de patrones de interacción únicos. Si dos personas 

nunca han interactuado, entonces no tienen una relación; si raramente 

interactúan, probablemente ellos no tienen mucho de una relación; pero si ellos 

frecuentemente interactúan y si la conducta de cada una de ellas está 

influenciada por la conducta del otro, entonces, ellos están en una relación 

mutua. Así, el concepto de relación se refiere a dos personas cuya conducta es 

interdependiente y que un cambio en la conducta de uno probablemente 

producirá un cambio en la conducta del otro. En congruencia, Guerrero, 

Andersen y Afifi (2007) distinguen a la relación cercana como aquella que se 

da cuando dos personas se encuentran en una relación interpersonal pero que 

se caracteriza por vínculos duraderos, apego emocional, necesidad personal de 

realización a través de éste y no reemplazable. 

 Así, una relación cercana, entonces, se caracteriza por la dependencia 

emocional, conductual y cognoscitiva que se genera entre los miembros de una 

relación (Kelley & Thibaut, 1978; Walster, Walster, & Berscheid, 1978). De 

igual manera se le ha visto como un vínculo emocional no parecido a ningún 

otro (Berscheid, Snyder, & Omoto, 1989) y en el cual ambos miembros se ven 

a sí mismos perteneciendo al otro (Aron, Aron, & Smollan, 1992) lo cual 

involucra cierta forma de interconexión y confusión entre sus yo´s ya que uno 

se encuentra incluido en el otro (Aron, Aron, Tudor, & Nelson, 1991).  

 Enraizada en este tipo de relaciones, se encuentra a la comunicación 

como un proceso simbólico y transaccional que hace uso de la vía verbal y no 

verbal que construye significados compartidos a través de la interacción, al 

mismo tiempo que profundizar en el conocimiento propio y de un interlocutor 

(Satir, 1986). Por ello, Guerrero et al. (2007) consideran que las relaciones no 

pueden existir a menos que dos personas se comuniquen mutuamente, si lo 

hacen bien, ello contribuye a que la relación se mantenga o se salve, si ésta es 

mala, puede producir problemas en las relaciones e incluso desencadenar la 

disolución de ésta. No obstante esto, la evolución de la comunicación 

interpersonal ha pasado por muchos momentos que en la actualidad culminan 

indicando que las relaciones son inherentemente un fenómeno comunicativo. 
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Aunque mucho de la comunicación consiste en mensajes verbales, la 

comunicación no verbal es al menos tan importante como la primera 

(Andersen, 1999). De hecho, algunos estudios sugieren que el 65% del 

significado en la mayoría de las interacciones es derivado de la conducta no 

verbal. Cuando se intercambian mensajes emocionales, más que nunca su 

significado puede ser atribuido a las conductas no verbales (Burgoon, Buller, 

& Woodall, 1996). Además, la comunicación no verbal se acompaña de una 

variedad de conductas incluyendo cinestesia (expresiones faciales, movimiento 

corporal y conducta de los ojos), vocal (silencio y la forma en que se dicen las 

palabras, incluyendo tono, muy fuerte o ruidoso o no y velocidad), proxémica 

(la forma en la que usa el espacio), tacto (el uso del contacto o el tocar), la 

apariencia (atributos físicos tales como altura, peso, atractivo así como la 

ropa), estímulos ambientales (tales como usar velas y música suave para crear 

un ambiente particular) y estímulos cronémicos (el uso del tiempo). 

Claramente estos tipos de conductas pueden enviar mensajes poderosos. Por 

supuesto la comunicación interpersonal también consiste en muchas formas de 

conducta verbal, incluyendo la auto-divulgación, pequeñas pláticas y el 

contenido verbal. 

Más particularmente, la comunicación relacional va dirigida a entender 

la expresión e interpretación de mensajes dentro de las relaciones cercanas, e 

incluye toda la gama de interacciones entre sus miembros y que van desde los 

mensajes mundanos sobre la convivencia cotidiana y hasta aquellos vitales 

para la relación (Guerrero et al. 2007). De esta manera, la comunicación 

representa el medio idóneo para que una persona dentro de su relación 

amorosa: 1) exprese apertura y obtenga a la vez retroalimentación acerca de sí 

misma, 2) exprese emociones positivas y negativas que brindan una 

perspectiva a cada uno de sus miembros acerca del estatus de la relación en 

términos de intimidad (Burgoon & Hale, 1984; 1987; Sánchez Aragón, en 

prensa), 3) genere pensamientos e interpretaciones de sus intercambios 

conductuales (Sánchez Aragón, Retana Franco, & Jiménez Rodríguez, 2012), 

4) emita ciertos comportamientos dirigidos tanto a brindar apoyo, aceptación y 

confirmación de que es un individuo digno para establecer una relación íntima 

exitosa (Andersen, Guerrero, & Jones, 2006), como otras conductas orientadas 

a organizar la relación (toma de decisiones, manejo de conflicto), pues a través 

de ella, se asignan funciones y papeles y con ello se crea una visión conjunta 

del mundo (Fitzpatrick, 1993).  

Dado que la comunicación cumple tantas funciones en las relaciones 

cercanas, es claro que dentro de todos los mensajes que envía los relacionados 

con las emociones, son de los más importantes (Sánchez Aragón, en prensa) ya 

que dan una noción del momento por el que el vínculo está pasando. Esto da 

cabida al concepto de comunicación emocional que se refiere a la expresión e 

interpretación de mensajes elicitadores de emoción (positiva o negativa) que 

emergen durante la interacción entre dos personas dentro de una relación 
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amorosa, que brindan a cada miembro sentimientos que van desde la intimidad 

hasta la hostilidad (Sánchez Aragón, 2011).  

Justamente en este contexto interpersonal permeado por la cercanía y 

enriquecido por la comunicación emocional, es en el que las relaciones 

amorosas se desarrollan y mantienen. Además independientemente de la 

calidad de ambos aspectos es que en forma automática se van generando 

evaluaciones en los miembros de la diada acerca de su pareja y su relación 

(Cortés Martínez, Reyes Domínguez, Díaz Loving, Rivera Aragón, & 

Monjaraz Carrasco, 1994), lo cual varía en grado de placer que cada miembro 

experimenta al respecto de los aspectos emocionales, la relación en sí misma y 

aspectos estructurales tales como la manera de organización y la forma en 

como se cumplen los acuerdos en la relación (Márquez Domínguez, 2011).  

Con base en esto, el presente estudio se encaminó a explorar las 

relaciones entre la  percepción de emociones comunicadas por la pareja, 

diferentes niveles de cercanía percibida y la satisfacción con la relación en 

hombres y mujeres con pareja de la Ciudad de México. 

 

Método 

 

Participantes - Se trabajó con un muestreo no probabilístico 

propositivo (Kerlinger & Lee, 2002) de 192 parejas heterosexuales de 18 a 

69 años (X=30.98), con escolaridad de preparatoria (37.2%), licenciatura 

(58.9%), Posgrado (2.9%), con un tiempo en la relación de 11 meses a 48 

años (X=8.5). De ellos, el 35.2% no viven juntos, el 48.4% viven juntos y el 

16.4% no respondió. En cuanto al número de hijos, el 21.4% no 

contestaron, el 33.1% si tienen y el 45.6 no. 

 

Instrumentos 

 Escala de Comunicación Emocional (Sánchez Aragón, en prensa). 

Consta de  104 reactivos en formato tipo Likert Pictórico que 

conforman ocho factores: amor  con 36 reactivos (p. ej., si mi 

pareja tiene detalles conmigo) y un α=.97, pasión con 17 ítems (p. 

ej., cuando mi pareja hace sugerencias sexuales por medio de 

claves que solo él (ella) y yo entendemos) y un α=.93, celos con 11 

enunciados (p. ej., si mi pareja pasa mucho más tiempo con otra 

persona) y un α=.88, miedo con 10 oraciones (p. ej., si mi pareja 

piensa y expresa que quiere dejarme) y un α=.89, tristeza con 10 

ítems (p. ej., cuando mi pareja no me dice lo que siente por mí) y 

un α=.89, enojo  con 11 enunciados (p. ej., si mi pareja husmea en 

mis cosas) y un α=.87, sorpresa positiva con 6 reactivos (p. ej., si 

mi pareja me lleva serenata) y un α=.80 y sorpresa con 6 ítems (p. 

ej., si mi pareja me propone algo que nunca ha pasado por mi 

mente) y un α=.71.  
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 Cercanía: se midió con la Escala de Inclusión del otro en el Yo 

(Aron et al. 1992, Sánchez Aragón, 1995) consistente en un único 

reactivo pictórico con formato de respuesta Likert  de 7 opciones 

(ver Fig. 1). 

  

Figura 1. Escala de Inclusión del Otro en el Yo 

 

 Satisfacción con la Relación. Se evalúo por medio de 5 reactivos 

en formato de respuesta tipo Likert de cinco puntos de respuesta 

que indican grados de agrado-desagrado con: la relación en 

general, con la atención y cariño que se recibe por parte de la 

pareja, el respeto que brinda y las actividades que comparten. 

 

Procedimiento 

 

Los cuestionarios fueron aplicados por 4 psicólogos que acudieron a 

lugares donde se podían encontrar a personas con una relación de pareja 

actual (plazas comerciales, casas, escuelas, oficinas, etc.), para que 

contestaran en forma voluntaria, anónima y confidencial a las escalas en 

cuestión. Ante dudas durante la aplicación se dio respuesta inmediata, 

asimismo se puso a disposición de los participantes sus resultados 

personales. 

 

Resultados 

 

Se realizó un análisis de correlación producto-momento de Pearson 

con el fin de responder al objetivo de esta investigación. Los hallazgos 

muestran en general correlaciones significativas entre las variables 

estudiadas tanto en hombres como en mujeres que apuntan hacia algunas 

semejanzas y diferencias entre ellos (ver Tablas 1 y 2). 

Y

Y

Y YY

YY

YO 

YO 

YO YO YO 

YO YO 

OTRO OTRO OTRO OTRO 

OTRO OTRO OTRO 

INSTRUCCIONES: Marque con una X la imagen que mejor 

describa su relación de pareja. 



177 

 

 

Tabla 1. Relación entre Comunicación  emocional, cercanía y satisfacción 

con la relación (hombres) 

  Amor Pasión Celos Miedo Enojo Sorpresa 

Positiva 

 

Cercanía .386** .280**  .176*  .149* 

S
at

is
fa

cc
ió

n
 

Con mi 

relación 

.231** .156*    .161* 

Con la 

atención 

que recibo 

de mi 

pareja 

.200**  -

.156* 

 -

.221** 

 

Con el 

respeto que 

me brinda 

mi pareja 

.186** .181*    .179* 

Con las 

actividades 

que 

comparto 

con mi 

pareja 

.245** .252**    .168* 

Con el 

cariño que 

recibo de 

mi pareja 

.203** .144*   -.182 .159* 
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Tabla 2. Relación entre Comunicación emocional, cercanía y satisfacción 

con la relación (mujeres) 

  Amor Pasión Miedo Tristeza Enojo Sorpresa 

Positiva 

 

Cercanía .381** .224** .153* .145* -.179* .145* 

S
at

is
fa

cc
ió

n
 

Con mi 

relación 

.327** .182*   -.168*  

Con la 

atención 

que recibo 

de mi 

pareja 

.338** .243**     

Con el 

respeto que 

me brinda 

mi pareja 

.389** .231** .155*   .200** 

Con las 

actividades 

que 

comparto 

con mi 

pareja 

.409** .266**     

Con el 

cariño que 

recibo de 

mi pareja 

.395** .254** .142*   .148* 

 

 

Discusión 

 

Las relaciones amorosas son consideradas el escenario ideal en el 

cual las emociones son intercambiadas, resultando en un gradiente 

particular de cercanía y satisfacción con la relación. Así, la presente 

investigación se enfocó en explorar las relaciones que existen entre dichas 

variables en hombres y mujeres con una pareja romántica de la Ciudad de 

México.  

Los resultados muestran que en general los coeficientes de 

correlación fueron superiores para las mujeres que para los hombres, 

asimismo, comparten parte del patrón de relaciones más también se 

evidencian diferencias entre ellos. Para empezar, tanto en los hombres como 

en las mujeres, se observa que  en la medida en que sienten amor (y pasión 

solo en ellas) a partir de los comportamientos que realiza su pareja (p. ej., 

favorecer la cercanía, besarse, abrazarse), perciben mayor cercanía con la 
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pareja así como mayor satisfacción con las actividades compartidas con la 

pareja, con el cariño, atención y respeto que recibe de ella así como con la 

relación en general. Esto se ve apoyado por la teoría triangular del amor 

(Sternberg, 1987) quien en su definición de amor señala que éste se basa en 

tres elementos de los cuales sobresale con particular importancia la 

intimidad o cercanía (Sánchez Aragón, 1995), ya que ésta se refiere al 

compartir sentimientos de calidez, entendimiento, comunicación y apoyo 

que guían a experimentar amor y que brindan sentimientos positivos, de 

agrado y gozo en la relación amorosa. De hecho, al considerar a la 

intimidad o cercanía como el núcleo de la relación en conjunto con el 

compromiso (otro elemento dicha teoría), se va formulando el amor de 

compañía (Hatfield & Rapson, 1993), definido como un amor cómodo, 

afectivo, lleno de confianza, basado en un sentido profundo de amistad e 

involucramiento que enriquece la compañía y el disfrute de actividades 

comunes, intereses mutuos y risa compartida (Grote & Friese, 1994). 

Debido a que la intimidad o cercanía es una condición bastante estable en la 

relación (favorecida por las manifestaciones de amor y con momentos de 

pasión) es que ésta variable muestra genuinamente mayor satisfacción en su 

relación (Hecht, Marston, & Larkey, 1994). Hay que señalar que la 

intimidad está correlacionada con la pasión (otro de los elementos del amor 

según Sternberg, 1987), por lo que aquellos quienes se expresan y sienten 

ambos ingredientes crean el ambiente propicio para incrementar sus niveles 

de cercanía, lo que a su vez motiva a la manifestación de la pasión, lo que 

en su conjunto brinda goce y bienestar mutuo (Brehm, Miller, Perlman, & 

Campbell, 2002). 

No obstante, en el caso de los hombres, la experiencia emocional de 

la pasión (a través de caricias, besos, abrazos y sugerencias sexuales por 

parte de su pareja) y la sorpresa positiva (teniendo detalles gratos) 

favorecen la cercanía percibida en la relación y la satisfacción percibida en 

torno a la relación en la mayor parte de los aspectos evaluados aunque con 

coeficientes de correlación bajos, excepto por la satisfacción con la atención 

que recibe de su pareja. El primer hallazgo resulta lógico, ya que es por 

medio de comportamientos que enriquecen la cercanía física que los 

participantes experimentan pasión, esa experiencia rica en intensidad 

(Sánchez Aragón, 2007), juega un papel determinante en la percepción de 

integración entre los miembros de la relación que les da un sentido de 

optimismo, auto-realización y perfección en armonía con el otro 

(Villanueva Orozco, 2004). En el caso del segundo resultado que indica que 

para los hombres el que su pareja les haga sentir pasión o sorpresa positiva, 

no corresponde con qué tan a gusto están con la atención que tiene, lo que 

hace a dichas experiencias emocionales independientes de la satisfacción 

con la atención percibida. Esto podría interpretarse como que el misterio y 

la novedad (propias de la pasión y la sorpresa) tienen mayor impacto en la 
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cercanía –como se vio con anterioridad- y no necesariamente en la atención 

que perciben de su pareja. 

 Cuando las participantes se sienten sorprendidas positivamente por 

su pareja por un regalo, flores o una serenata, ello contribuye a la 

percepción de cercanía con la pareja y a estar satisfechas en cuanto al 

respeto y cariño que su pareja le brinda. Esto podría explicarse 

considerando que los detalles en la cultura mexicana forman parte del 

proceso que va de la atracción y que culmina en el romance (Sánchez 

Aragón & Díaz Loving, 2010) y que son más importantes para las mujeres 

pues a través de ellos, los hombres las complacen y conquistan. 

En lo que respecta a las emociones negativas, el comportamiento de 

las correlaciones es bastante interesante. Por un lado, cuando el hombre 

experimenta enojo por faltas de respeto e injusticia por parte de su pareja, 

esto repercute negativamente en su satisfacción con la atención y el cariño 

que recibe de su pareja, mientras que en la mujer afecta negativamente en la 

cercanía percibida y en su satisfacción con la relación en general. Esto con 

sus excepciones, resulta irrebatible  ya que investigaciones recientes 

(Martínez Pérez & Sánchez Aragón, 2012) señalan que ante la experiencia 

del enojo, cuando hay más cercanía se tiende a concentrar la atención en el 

evento desencadenante y ello favorece respuestas negativas como la 

respuestas agresiva. Esto permeará la dinámica de la relación causando 

malestar y percepción de distancia. 

En los hombres, si se encontró correlación significativa y negativa 

entre la experiencia emocional de los celos debido a comportamientos 

sospechosos por parte de la pareja y la satisfacción con la atención que 

recibe de su pareja. Esto resulta obvio puesto que cuando la pareja platica o 

abraza a otra(s) personas ajenas a la relación, o bien si miente o hace 

comparaciones del participante con otras personas, entonces el hombre se 

siente desplazado y percibe desinterés y lo lleva a debilitar su gusto por su 

relación (Shettel-Neuber, Bryson, & Young, 1978 como se cita en Brehm et 

al. 2002). 

En la medida en que tanto hombres como mujeres experimentan más 

miedo porque la pareja termina la relación o da muestras de desear que esto 

suceda, así como expresar que su amor ha disminuido, su percepción de 

cercanía incrementa. Asimismo, también en ellas es en quienes se observa 

una correlación significativa –aunque baja- que indica que a más tristeza 

experimentada por muestras de desconfianza, molestia e indiferencia por 

parte de la pareja, las mujeres perciben mayor cercanía. En ambos casos, 

resulta natural de entender ya que ante la indiferencia de la pareja o la 

amenaza de perderla, la persona tiende a responder con estrés (Karney & 

Bradbury, 1995) en forma simultánea a ciertas cogniciones que enfatizan la 

negación de lo que está sucediendo, de tal manera que la persona reacciona 

hacia el acercamiento a un nivel más intenso (Valencia Toledano y Sánchez 

Aragón, 2008). 
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Para las mujeres, en la medida en que sienten más miedo por las 

razones mencionadas, también ven afectada (con coeficiente bajo pero 

significativo) positivamente su satisfacción con el respeto y el cariño que le 

brinda su pareja. Una posible explicación a este dato es que cuando ellas 

sienten miedo al abandono o falta de amor, lo justifican a partir de cierto 

nivel de bienestar en su relación por el cariño y el respeto recibido por sus 

parejas, así puede cobrar sentido el experimentar tal nivel de temor ante la 

posible pérdida de ésta (Festinger, 1957 como se cita en Harvey & Wenzel, 

2006). 

A manera de conclusión, se puede decir que –definitivamente- la 

cercanía se ve afectada tanto en lo positivo como en lo negativo por la 

comunicación relacional emocional que se genera durante la interacción de 

sus interlocutores, de tal manera que se abre una brecha de mayor 

exploración en torno a ello incluyendo otras variables que puedan contribuir 

al entendimiento de esta relación que –en ocasiones- da resultados que 

parecen contradictorios; así, por ejemplo cuando la experiencia del miedo y 

la tristeza por las conductas de la pareja, desencadenan mayor cercanía. En 

cuanto al vínculo de dicha comunicación con la satisfacción, se encontraron 

efectos fuertes y significativos cuando se trata del amor y la pasión –e 

incluso de la sorpresa positiva para los hombres- sin embargo en el caso de 

otras emociones, principalmente negativas, el efecto es mínimo en ellos 

(solo en los celos hay efectos negativos) y en ellas (solo en el miedo y los 

efectos son positivos). Esto representa otra oportunidad de incluir una 

medida más amplia de satisfacción con la relación que represente más 

certeramente la relación entre estos elementos básicos de las relaciones 

amorosas. 

El presente estudio constituye una contribución al estudio de las 

relaciones amorosas en su infraestructura al estudiar a la comunicación 

relacional de emociones a nivel interaccional en vinculación con la 

interdependencia o cercanía percibida en la relación y el gusto dentro de 

esta en el contexto de la pareja mexicana. 
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A cooperação internacional em atividades científicas pode ser 

melhor apresentada e administrada como uma rede de comunicações além 

do controle direto de agências financiadoras de pesquisa (Wagner, 2006). 

Fatores socioculturais, incluindo fatores econômicos, culturais, 

organizacionais e políticos, assim como as multicamadas centro-periferia na 

globalização da ciência encorajam a colaboração internacional (Hwang, 

2008). Wagner (2006) sugere uma mudança na organização da ciência 

durante a década afastando-se de um modelo centro-periferia para a 

emergência de hubs regionais em todo o mundo incluindo países periféricos 

em uma extensa rede global estendida. Estas redes criam links na ciência 

que aumentam as chances de troca de conhecimento em múltiplas direções, 

de países desenvolvidos para países em desenvolvimento e vice-versa. 

Links locais também aumentam a probabilidade de que a criação do 

conhecimento esteja focada em temas relevantes para países em 

desenvolvimento que em temas que interessem somente cientistas em países 

desenvolvidos.  

Newman (2001) investigou a estrutura de redes de colaboração 

científica e observou pequenos mundos nos quais pares de cientistas 

permanecem bastante próximos. Esta dimensão reduzida é um traço crucial 

de uma comunidade científica funcional. As redes são altamente 

concentradas em clusters, significando que dois cientistas terão uma 

probabilidade muito maior de colaborar se eles têm um terceiro colaborador 

em comum. Assim, um pesquisador apresentar seus colaboradores a outro é 

importante para o desenvolvimento de comunidades científicas.  Glänzel e 

Schubert (2004) propuseram três níveis para analisar a cooperação científica 

internacional: indivíduos, instituições e países. Colaboração entre 

indivíduos está pelo menos em parte sujeita a outras motivações envolvidas 

na colaboração entre instituições e países. O crescimento da colaboração 

internacional não é apenas uma expressão da big science mas também parte 

do processo de globalização na pesquisa científica. Segundo os autores, a 

colaboração pode promover a atividade de pesquisa, produtividade e 

impacto. Portanto, deve ser encorajada e apoiada por meio de administração 

de pesquisa e política científica.  
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Wagner e Leydesdorff (2005), com base em dados de 1990 e 2000, 

atribuíram o crescimento de coautorias internacionais à autoorganização 

baseada em apego preferencial (busca de reconhecimento e recompensa) 

dentro de redes de coautores. Eles consideraram links de coautores como 

uma rede complexa com uma subdinâmica envolvendo competição e 

cooperação. Os autores sugerem que o crescimento da colaboração 

internacional é mais provável de emergir no nível de subcampo mesmo sob 

restrições institucionais. De acordo com Wagner e Leydesdorff (2006), 

padrões na colaboração científica internacional podem ser considerados 

como efeitos de rede, uma vez que não há nenhuma instituição política 

mediando relacionamentos nesse nível. Como outros sistemas adaptativos 

complexos, sua ordem surge das interações de centenas de agentes 

buscando estratégias de autointeresse. Dois aspectos são importantes em 

relação à natureza e estrutura da cooperação científica internacional: (a) a 

importância da cooperação individual (envolvendo relações interpessoais); 

e, (b) a ausência de agentes reguladores gerais ou internacionais.  

 

Formas da Cooperação Científica Internacional  

 

A cooperação científica internacional não se restringe a uma única 

forma ou modelo de colaboração.  A cooperação se evidencia através de 

modalidades (Sebastián, 2000b, citado por Segundo Vílchez de Salazar e 

Flores Urbáez, 2004), como: formação de recursos humanos, execução de 

projetos conjuntos de investigação, publicações conjuntas, intercâmbio de 

investigadores (professores, estudantes), programas conjuntos de educação 

contínua e a distância, participação em redes de cooperação, participação 

conjunta em cursos de pós-graduação já criados e em programas 

internacionais de cooperação científico-tecnológica, entre outros. Silva 

(2007) trata a colaboração e a cooperação como modos diferentes de relação 

internacional. Considera a colaboração como não equitativa e assimétrica, o 

que implica a existência de um ator principal, responsável pelo 

projeto/programa e proprietário dos resultados mais interessantes do ponto 

de vista de aplicação estratégica, industrial e comercial, enquanto os outros 

membros são apenas coadjuvantes. Must (2008), ao tratar de cooperação 

internacional entre países, reconhece a existência de países equivalentes e 

de países colaboradores (geralmente entre países maiores e menores).  

  

O Processo de Cooperação Científica Internacional  

 

A cooperação científica internacional, como uma forma de 

relacionamento, é um processo que se estende no tempo e envolve diversos 

fatores de ordem pessoal, institucional e da organização do país. Segundo 

Vanz e Stump (2010), o pesquisador que intenciona colaborar precisa entrar 

em acordo com o parceiro quanto à visão da pesquisa, desde a definição de 
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objetivos, a atribuição de tarefas até o entendimento de conceitos e 

metodologias. Segundo as autoras, a boa comunicação entre os 

pesquisadores e habilidade social para conduzir o trabalho em equipe são 

características fundamentais da colaboração científica. Silva (2007) também 

apresenta alguns pré-requisitos para a cooperação internacional, como a 

escolha dos parceiros, a definição conjunta do tema da pesquisa ou do 

projeto; a divisão de trabalho; os objetivos a serem alcançados, entre outros. 

Manter a cooperação internacional exige comprometimento, confiança e 

respeito, cumprimento dos objetivos comuns e de tudo que foi acordado 

entre os parceiros. Para a autora, a cooperação internacional demanda um 

conhecimento prévio quanto à identificação do interlocutor/parceiro, a 

definição de áreas de interesse mútuo, seguida de missões exploratórias 

cujas recomendações subsidiam acordos bilaterais posteriormente. Segundo 

Must (2008), a colaboração em pesquisa é uma atividade de longo termo e, 

por vezes, ocupa todo o período produtivo do pesquisador, tendo 

acompanhado casos onde a colaboração entre pesquisadores sobreviveu à 

mudança de instituição, país e mesmo continente, de modo que quando 

coordenadores de projetos seguiram suas tendências de cooperação 

tradicionais.  

Redes de Difusão da Ciência na América Latina. Diversas iniciativas 

têm sido tomadas para aumentar a comunicação e a divulgação de 

informações sobre a produção científica latino-americana, o que pode 

contribuir não apenas para a difusão da ciência latino-americana, mas 

também para a formação de parcerias entre pesquisadores do continente. 

Segundo Sartori e Pacheco (2006), a América Latina, apesar de abrigar mais 

de 700 universidades e institutos de pesquisa, apresenta um cenário 

incipiente e heterogêneo quanto a redes de pesquisa. Como parte do esforço 

para a formação de redes de pesquisa no continente destaca duas iniciativas 

relacionadas à infraestrutura de comunicação e informação científica: a 

Rede CLARA e a Rede ScienTI. Atribui à Rede CLARA maior integração 

entre as redes nacionais acadêmicas e de pesquisa da região e à Rede 

ScienTI a perspectiva de formação de conteúdos, fontes de informação e a 

possibilidade de permitir conhecer os pesquisadores, grupos de pesquisa e a 

produção científica e tecnológica da América Latina. Torres Verdugo e 

García Colorado (2008) apresentam as características de bases de dados 

geradas na Universidade Nacional Autônoma do México (UNAM) sobre 

conhecimento científico publicado em revistas dos países de América 

Latina, Caribe, Espanha e Portugal sobre Ciências Sociais e Humanidades, 

como a IRESIE, sobre educação iberoamericana; CLASE (Citas 

Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades); PERIODICA, 

(Indice de Revistas Latinoamericanas en Ciencias) e LATINDEX, (Sistema 

regional de información en línea para revistas científicas de América Latina, 

el Caribe, España y Portugal), todas acessíveis de forma gratuita. 
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Especificamente na área de Psicologia, Sampaio (2009) discute a 

importância da organização e disseminação do conhecimento gerado nos 

países em desenvolvimento. Indica a existência de problemas similares em 

diferentes países da América Latina cuja solução já pode ter sido 

investigada e publicada, indicando a importância de se identificar e 

recuperar essa informação. Destaca o papel da União Latino-Americana de 

Entidades de Psicologia (ULAPSI) na integração da Psicologia latino-

americana, como a criação da Biblioteca Virtual de Psicologia da ULAPSI 

para organizar, disseminar, recuperar e compartilhar a produção científica 

em Psicologia gerada nesses países. Segundo a autora, a rede de Psicologia 

busca dar visibilidade ao conhecimento, promover a citação cruzada entre 

os autores da região e promover o uso da informação como instrumento 

para melhorias de qualidade de vida. 

 

Método 

 

A natureza e a estrutura da cooperação científica internacional 

referem-se aos fatores sociais e ambientais ou contextuais relativos à 

cooperação científica. A formação de uma parceria científica entre dois 

pesquisadores de diferentes países não se restringe aos indivíduos que se 

dispõem a cooperar, mas ocorre dentro de um contexto mais amplo que 

pode envolver outros investigadores, instituições de ensino e pesquisa, 

associações científicas, entre outros. O objetivo deste capítulo é 

compreender a participação de outras pessoas e instituições e seu papel nas 

parcerias científicas investigadas.  

A perspectiva adotada nesta investigação tem como foco os 

relacionamentos, vistos como relações que se estendem no tempo e 

compreendem uma série de interações. Neste sentido, partiu-se do 

pressuposto de que uma parceria científica que chegou ao ponto de ter um 

produto publicado é um relacionamento complexo, cuja estrutura e 

dinâmica social seriam importantes como objeto de investigação.  

Com vistas a compreender melhor a rede de relacionamentos 

envolvidos nestas parcerias e o seu conteúdo, buscou-se investigar os 

possíveis antecedentes ou relacionamentos anteriores ou mesmo paralelos a 

cada parceria, como relacionamento de colega ou orientador-orientando 

com outro parceiro. Do ponto de vista do relacionamento, também foi 

investigado como se deu o contato no período da cooperação. Entendendo 

que um relacionamento como uma cooperação científica não se dá 

isoladamente, procuramos investigar a rede social e institucional relevante 

para essa parceria (pessoas ou instituições) e outras cooperações com 

investigadores latino-americanos. Os dados nos quais o presente capítulo se 

baseia foram obtidos a partir de um questionário respondido por 100 

investigadores latino-americanos que já haviam cooperado com outro 

latino-americano. 
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Resultados 

 

Antecedentes da Parceria  

 

Cooperar de forma sistemática e continuada permitindo chegar a um 

produto complexo e altamente especializado como um artigo científico ou 

capítulo de livro revela um esforço de cooperação de grande envergadura e 

também complexo, principalmente se envolver pessoas provenientes de 

diferentes países. Assim, surgiu o interesse de investigar se relacionamentos 

como estas parcerias estariam ligados a outras formas de relacionamento, 

especialmente no âmbito científico-acadêmico. Assim, duas formas de 

relacionamentos possíveis que permitiriam um contato maior, mais longo e 

próximo, seriam o fato de ser colega em cursos de graduação ou pós-

graduação e o fato de ser orientador ou supervisor ou orientando em cursos 

de pós-graduação senso estrito (mestrado e doutorado) ou senso amplo 

(cursos de especialização). 

O primeiro ponto investigado foi o relacionamento anterior à 

publicação entre esses autores. Duas condições específicas foram 

investigadas: (a) se havia uma relação orientador-orientando entre esses 

autores ou se estes haviam sido colegas de graduação ou pós-graduação. Em 

apenas um caso o participante indicou que o parceiro havia sido colega de 

graduação ou pós-graduação e também seu estudante de mestrado ou 

doutorado. A Tabela 1 indica os casos em que uma relação de orientador-

orientando ou de colega de graduação ou pós-graduação antecedeu a 

publicação em questão. 

 

Tabela 1. Relacionamento anterior à Parceria 

Este(a) parceiro(a) foi seu(sua) orientador(a) de mestrado ou 

doutorado 

13 

Este(a) parceiro(a) foi seu(sua) orientando(a) de mestrado ou 

doutorado 

15 

Este(a) parceiro(a) foi seu(sua) colega de graduação ou pós-

graduação 

25 

Nenhuma das respostas anteriores 48 

 

Vinte e cinco autores reconheceram o coautor em questão como um 

ex-colega de graduação ou pós-graduação. Outros 15 indicaram que o 

parceiro em questão havia sido seu orientador de mestrado, doutorado ou de 

especialização (três haviam sido alunos de curso de especialização e um 

havia sido aluno de pós-graduação). Em 13 casos, o coautor indicado havia 

sido o orientador de mestrado ou doutorado (incluindo um que foi seu 

supervisor de curso de especialização). Outra forma descrita foi “Busquei 



189 

 

contato com este pesquisador porque trabalhava em área temática similar à 

minha” (35). 

Das 100 parcerias investigadas, quanto ao relacionamento anterior à 

pesquisa, houve relacionamento orientador-orientando em 28 casos (23 no 

sentido estrito e quatro em cursos de especialização, um aluno de pós) e 

relação como colega de graduação ou pós-graduação em 25 casos (uma 

sobreposição) enquanto em 48 casos não houve tais relacionamentos. 

Assim, em 52 das 100 parcerias analisadas houve um relacionamento 

anterior como orientador-orientando ou colega de graduação ou pós-

graduação. Estes dados indicam que a maioria dos participantes manteve 

um relacionamento mais extenso e próximo com seu parceiro, sendo 

possível supor que esta forma de relacionamento seja um fator positivo para 

possibilitar parcerias e a concretização de esforços de cooperação científica. 

 

Contato no decorrer da colaboração 

 

A cooperação interpessoal é um tipo de relacionamento que se 

prolonga no tempo e envolve uma série de interações. Desta forma, a 

cooperação prediz algum tipo de contato pessoal ou indireto. Neste sentido, 

em se tratando de pesquisadores de diferentes países, investigou-se qual 

forma de contato seria utilizada nestas cooperações: contato pessoal de 

curta, média ou longa duração ou se restringiria ao contato por meios de 

comunicação, como internet. A forma de contato relatada pelos 

investigadores está indicada na Tabela 3. Os participantes podiam assinalar 

mais de uma alternativa, uma vez que poderiam manter diferentes formas de 

contato. 

  

Tabela 3. Contato no decorrer da colaboração 

Contato pessoal de curta duração (menos de uma semana, como 

em congressos) 

13 

Contato pessoal de duração média (entre uma semana e um mês)  17 

Contato pessoal de longa duração (mais de um mês, como 

estágios ou visitas)  

55 

Contato pela Internet  45 

 

 

Apesar dos pesquisadores estarem vinculados a instituições de 

diferentes países, houve um grande número de investigadores (55) que 

mantiveram contato pessoal de longa duração, de mais de um mês com o 

parceiro de investigação. Este fato indica que mais da metade dos 

participantes investigados manteve um contato mais longo e próximo, o que 

facilitaria a comunicação e as ações voltadas para a colaboração na 

pesquisa. Estes foram principalmente contatos de longa duração (55 

pesquisadores), seguidos por contato pela Internet (45 casos), com contato 
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pessoal de duração média (17) e de curta duração (13). Outros cinco 

afirmaram que era parceria de muito tempo, contato de anos por amizade 

(19, 81, 87, 88) ou trabalho conjunto de investigação com visitas 

intercambiadas nas duas universidades (29). Pode-se supor que o contato 

pessoal de longa duração seja outro fator facilitador para a concretização de 

uma parceria científica. Os dados sugerem que estágios ou visitas, 

especialmente de duração longa (mais de um mês) deveriam ser 

considerados como elementos facilitadores para cooperação, relevantes em 

iniciativas para o fomento deste tipo de atividade. 

 

Pessoas e/ou instituições relevantes para a parceria 

 

Partiu-se do pressuposto de que, no contexto da ciência 

internacional, parcerias científicas não se formariam ou se manteriam de 

modo isolado, mas contariam com a participação de outras pessoas ou 

instituições. Neste sentido, buscou-se investigar que classes de pessoas e 

instituições eram consideradas relevantes pelos investigadores para o 

estabelecimento e manutenção de parcerias para cooperação em pesquisa. 

Os itens cobriram outros pesquisadores individuais e dois tipos de 

instituições: universidades e associações científicas. Tanto o nível 

individual quanto o nível institucional se mostraram relevantes para o 

estabelecimento e/ou manutenção das parcerias investigadas, o que está 

indicado na Tabela 4.  

 

Tabela 4. Pessoas ou instituições relevantes para a parceria 

Colega de sua instituição  22  

Colega de outra instituição no país  13  

Colega de outra instituição na América Latina  23  

Colega de outra instituição no exterior, exceto da América 

Latina  

10  

A administração central da instituição ou órgãos ligados a ela 

(pró-reitorias, comissão de relações internacionais, etc) 

10  

Departamento, divisão ou seção  4  

Programa de pós-graduação 25  

Associação científica nacional ou internacional  21  

Grupo de pesquisa nacional ou internacional  16  

Outro  2  

Nenhum 6  

 

 Um total de 72 pesquisadores individuais (da própria instituição, de 

outra instituição no país, de outra instituição na América Latina e de outros 

continentes) foram citados. Além dos 68 indivíduos listados na tabela 

acima, outras quatro pessoas relevantes incluíam um aluno, um participante 
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em mesa de tese doutoral, um professor e um colega (não especificados). Os 

dados indicam a participação efetiva de diferentes investigadores em 

parcerias científicas. A tabela ainda indica que estes investigadores podem 

estar vinculados a instituições em diferentes países, desde colegas da 

própria instituição, de outras instituições no país, de instituições na América 

Latina e inclusive de outras instituições no exterior, fora da América Latina. 

Assim, dois pontos se destacam: a ampla participação de outros 

investigadores para o estabelecimento e manutenção destas parcerias 

científicas e a diversidade e amplitude quanto à localização destes 

investigadores, revelando um padrão complexo de relações. Deste modo, a 

ampliação da rede de contatos individuais pode ser considerada como um 

fator positivo para facilitar relacionamentos que possam contribuir para 

novas parcerias. 

Além de pessoas, algumas classes de instituições também foram 

indicadas, especialmente universidades ou elementos da estrutura 

universitária (administração central, departamentos e programas de pós-

graduação), mencionados 39 vezes. No contexto da universidade, destaca-se 

a participação dos programas de pós-graduação (24 citações), possivelmente 

devido à associação entre o ensino de pós-graduação e a realização de 

pesquisa no contexto investigado. As referências à administração central da 

instituição ou órgãos ligados a ela (pró-reitorias, comissão de relações 

internacionais, etc) (10) também podem indicar um papel mediador destas 

instâncias. Outros setores, como departamentos, divisões ou seções foram 

pouco mencionados (4). O relevante papel dos programas de pós-graduação 

sugere que estes podem desempenhar papel central na estrutura universitária 

para fomentar cooperação internacional. 

Um segundo conjunto de instituições reuniu associações científicas e 

grupos diversos, citados 37 vezes. O questionário se referia a grupos de 

pesquisa nacional ou internacional, mas diversos outros tipos de grupos 

foram citados pelos participantes. Como exemplo de associação científica 

nacional ou internacional estão a SIP (Sociedade Interamericana de 

Psicologia), a Organization for Human Brain Mapping, a Association for 

Moral Education, a Sociedad de Análisis de Riesgos Latinoamericana, o 

Council on Anthropology and Education da American Anthropological 

Association (CAE AAA), a Latin American Society for Biomedical 

Research on Alcoholism (LASBRA). Neste sentido, pode-se apontar o 

pequeno número de associações científicas citadas como relevantes. 

Possivelmente, o papel de associações científicas para a cooperação 

internacional é algo que pode ser ampliado. 

Houve uma diversidade de outros tipos de instituições citadas. Como 

grupos ou redes de pesquisa podem ser citados o grupo Estudios em Ciência 

del Comportamiento, o Grupo Consolidado de Investigación en Psicología 

Social (Salud, Cultura y Educación), o Grupo de Estudio en Neurociencias 

Iberoamericano en Red – GENIAR, do Programa Iberoamericano de 
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Ciencia y Tecnología para el Desarollo – CYTED, a Rede de Antropologia 

da Educação, Rede de Educação Indígena, Red Iberoamericana de 

Evaluación de Propiedades Sensoriales de Alimentos del CYTED (Riepsa). 

Ainda foram citados como grupos locais, um grupo de neurociências, o 

Laboratorio de Comportamiento Interpersonal (UNC) e a Facultad de 

Medicina da UdelaR. Dentro da diversidade de entidades, pode-se destacar 

a possibilidade de criação de outras redes de cooperação. 

Organizações ou instituições de outra natureza também foram 

citadas, o que indica a complexidade de entidades consideradas relevantes 

para a construção e manutenção de parcerias científicas. Neste caso, não 

foram consideradas as instituições de fomento à pesquisa, item que foi 

sistematicamente investigado em outra parte da pesquisa. Estas diferentes 

entidades incluíam comissões internacionais como a CICAD-OEA, uma 

indústria farmacêutica, a equipe editorial de uma revista latino-americana de 

psicologia, centros de pesquisa, sindicatos, organismos internacionais, 

agências de cooperação internacional, além de projetos de cooperação 

internacional (FONDECYT e CONICYT).  

Os dados indicam a pluralidade e diversidade de entidades. Agências 

de cooperação internacional ainda são pouco presentes. O fomento à 

cooperação vem de diferentes fontes. Assim, outro fator relevante para o 

fomento de relações internacionais de cooperação na América Latina é a 

natureza decentralizada de ações para o fomento de parcerias científicas, 

podendo as iniciativas partir de diferentes pontos.  

Em suma, indivíduos e instituições se mostraram relevantes para o 

estabelecimento e/ou manutenção das parcerias investigadas, incluindo 72 

pesquisadores individuais, da própria instituição (22), de outra instituição 

no país (13), de outra instituição na América Latina (23) e de outros 

continentes (10). Elementos da estrutura universitária (administração 

central, departamentos e programas de pós-graduação) também foram 

citados 39 vezes, com destaque para os programas de pós-graduação (24 

vezes). Associações e grupos de investigação foram citados 37 vezes.  

Apenas seis participantes não reconheceram a relevância de terceiros para a 

parceria.  

 

Apoio Financeiro 

 

Vinte e seis por cento dos autores indicaram não haver contado com 

apoio financeiro (Tabela 5). Este foi oriundo principalmente de agência de 

financiamento no próprio país (47) ou no exterior (19). Em 15 casos o apoio 

estava ligado a acordo ou convênio sobre cooperação internacional. 
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Tabela 5. Apoio Financeiro 

Apoio financeiro de agência de financiamento no seu país  47 

Apoio financeiro de agência de financiamento no exterior  19 

O apoio estava ligado a acordo ou convênio sobre cooperação 

internacional 

15 

Sem apoio 26 

 

 

Cooperação com outros pesquisadores da América Latina 

 

Outro elemento da rede de relacionamentos científicos que foi 

investigado foram outras parcerias científicas dos participantes. Dos 100 

participantes investigados, 56 já haviam cooperado com outros autores 

latino-americanos em alguma investigação de caráter científico. Estes dados 

sugerem que parcerias não são fenômenos isolados, mas que uma vez que 

haja condições para que uma primeira parceria se estabeleça pode-se contar 

com outras parcerias científicas no contexto latino-americano. 

 

 

Discussão  

 

(1) A Natureza e a Estrutura da Cooperação Científica Latino-

Americana - Alguns autores, como Cuadros, Martínez e Torres (2008) 

apontaram como fatores que influem no sucesso dos grupos de investigação 

latino-americanos em programas de cooperação científica seu tempo de 

existência, a produção científica e tecnológica, a experiência em projetos 

interdisciplinares e as estruturas de informação e comunicação. Esta 

perspectiva parece restringir as possibilidades de parcerias a aspectos 

históricos, afirmando que o sucesso de hoje depende do sucesso do passado, 

não contemplando a possibilidade, necessidade e tendências de crescimento 

da cooperação. 

Na presente pesquisa, o histórico de relacionamento parece indicar 

que a convivência e o contato próximo favorecem as parcerias bem-

sucedidas, assim como o contato no decorrer da colaboração. Este contato 

parece estar relacionado ao contexto de formação dos pesquisadores de 

modo que relacionamentos são importantes. Segundo Must (2008), a 

colaboração em pesquisa é uma atividade de longo prazo e, por vezes, 

ocupa todo o período produtivo do pesquisador, tendo acompanhado casos 

onde a colaboração entre pesquisadores sobreviveu à mudança de 

instituição, país e mesmo continente, de modo que coordenadores de 

projetos seguiram suas tendências de cooperação tradicionais, o que revela 

um relacionamento de compromisso. 

Em relação à natureza e à estrutura da cooperação científica 

internacional investigada, os dados indicam uma ampla, diversificada e 
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complexa rede de agentes em comunicação. De acordo com (Wagner, 

2006), a cooperação internacional em atividades científicas pode ser melhor 

apresentada e administrada como uma rede de comunicações além do 

controle direto de agências financiadoras de pesquisa. 

Por outro lado, os dados também indicam a formação de grupos 

cooperando cientificamente dentro da América Latina, que foi o caso de 

todos os participantes, que ainda mantinham parcerias com outros latino-

americanos. O crescimento regional é uma tendência reconhecida por 

Wagner (2006) na organização da ciência durante a década afastando-se de 

um modelo centro-periferia para a emergência de hubs regionais, 

aumentando as chances de troca de conhecimento em múltiplas direções, de 

países desenvolvidos para países em desenvolvimento e vice-versa. Links 

locais também aumentam a probabilidade de que a criação do conhecimento 

esteja focada em temas relevantes para países em desenvolvimento.  

A dinâmica da cooperação científica internacional é complexa. Os 

pesquisadores têm papel importante, sem contar com uma estrutura mais 

ampla de controle. Wagner e Leydesdorff (2005) atribuíram o crescimento 

de coautorias internacionais à autoorganização baseada em apego 

preferencial (busca de reconhecimento e recompensa) dentro de redes de 

coautores. Eles consideraram links de coautores como uma rede complexa 

com uma subdinâmica envolvendo competição e cooperação. Os autores 

sugerem que o crescimento da colaboração internacional é mais provável de 

emergir no nível de subcampo mesmo sob restrições institucionais. De 

acordo com Wagner e Leydesdorff (2006), padrões na colaboração 

científica internacional podem ser considerados como efeitos de rede, uma 

vez que não há nenhuma instituição política mediando relacionamentos 

nesse nível. Como outros sistemas adaptativos complexos, sua ordem surge 

das interações de centenas de agentes buscando estratégias de autointeresse.   

Quanto à natureza e estrutura da cooperação científica internacional, 

a importância da cooperação individual (envolvendo relações interpessoais) 

pode ser percebida, assim como a ausência de agentes reguladores gerais ou 

internacionais.  

A cooperação científica internacional, como uma forma de 

relacionamento, é um processo que se estende no tempo e envolve diversos 

fatores de ordem pessoal, institucional e da organização do país. O contato 

entre pesquisadores individuais é fundamental. Segundo Vanz e Stump 

(2010), o pesquisador que intenciona colaborar precisa entrar em acordo 

com o parceiro quanto à visão da pesquisa, desde a definição de objetivos, a 

atribuição de tarefas até o entendimento de conceitos e metodologias. 

Segundo as autoras, a boa comunicação entre os pesquisadores e 

habilidades para conduzir o trabalho em equipe são características 

fundamentais da colaboração científica.  

 Newman (2001) investigou a estrutura de redes de colaboração 

científica e observou pequenos mundos nos quais pares de cientistas 
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permanecem bastante próximos. Esta dimensão reduzida é um traço crucial 

de uma comunidade científica funcional. As redes são altamente 

concentradas em clusters, significando que dois cientistas terão uma 

probabilidade muito maior de colaborar se eles têm um terceiro colaborador 

em comum. Assim, um pesquisador apresentar seus colaboradores a outro é 

importante para o desenvolvimento de comunidades científicas.   

Do ponto de vista de organização dos elementos relevantes para a 

cooperação científica latino-americana, surgem os três níveis propostos por 

Glänzel e Schubert (2004) para analisar a cooperação científica 

internacional: indivíduos, instituições e países. Colaboração entre 

indivíduos está pelo menos em parte sujeita a outras motivações envolvidas 

na colaboração entre instituições e países. O crescimento da colaboração 

internacional é parte do processo de globalização na pesquisa científica.  

Segundo Sebastián (2003), a maioria das universidades latino-

americanas não elaborara estratégias institucionais para sua 

internacionalização e responde a modelos passivos na cooperação 

internacional. Indica que a internacionalização da investigação nas 

universidades latino-americanas se produz de maneira espontânea através 

das relações dos pesquisadores com instituições estrangeiras em que se 

formaram ou especializaram, a partir de intercâmbios, a execução de 

projetos conjuntos e a participação em redes de pesquisa propiciadas por 

programas de fomento à cooperação.  

(2) A Dinâmica das Parcerias como Relacionamento – Os dados 

sugerem que parcerias científicas bem sucedidas estão associadas à 

convivência ou relacionamento próximo, o que ocorreu em 52% dos casos, 

quando o parceiro havia sido colega, orientando ou orientador. Além disso, 

55% informaram contato pessoal de longa duração durante a realização da 

pesquisa. Assim, estas parcerias têm o caráter de relacionamento de maior 

duração e proximidade, o que caracteriza mais de metade das parcerias 

investigadas, ocorrendo o mesmo no decorrer da colaboração. Elementos 

semelhantes aparecem nas considerações sobre o significado, quando os 

autores enumeram vantagens ou justificativas para alianças. O significado 

central é a ideia de ganho, de vantagem, através da ação no sistema de 

relação (formação e ampliação de redes e intercâmbio cultural), no 

conteúdo das interações que caracterizam um relacionamento de cooperação 

(compartilhar recursos, conhecimento, experiências e técnicas, comparar 

resultados de pesquisa, diversidade e validação de teorias, colaboração no 

ensino e eventos). 

(3) Redes e Cooperação – Pessoas e instituições diversas são 

relevantes para as parcerias científicas, como outros pesquisadores da 

própria instituição e de outras instituições no país e no exterior e instituições 

e associações científica ou grupos, redes e diversas entidades ou instituições 

locais, nacionais, regionais e internacionais. As parcerias envolvem um 

contato mais extenso, próximo e mediado ou influenciado por diversos 
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agentes. Cada parte da rede pode contribuir para o aumento da cooperação. 

Os principais elementos que atuam e afetam parcerias científicas na 

América Latina na área de ciências do comportamento são complexos em 

termos de diversidades de pessoas e instituições, sem uma coordenação 

central, permitindo que ações possam se originar e avançar em cada ponto 

dessa ampla rede.   

A estrutura das redes de cooperação e sua dinâmica necessitam de 

recursos (financiamento, tempo, de ordem administrativa) e ações 

necessárias (aproximações, compartilhamento) para a concretização de 

parcerias científicas.  

 

Considerações Finais 

 

A investigação científica é uma atividade coletiva com a participação 

de grande número de agentes sociais e institucionais. A partir dos dados 

obtidos, pode-se perceber a relevância de um contato próximo, de maior 

prazo como fator anterior ou no decorrer da realização da investigação. Do 

ponto de vista das pessoas e instituições participantes, há uma rede 

diversificada de agentes, sem a existência de uma coordenação central, de 

modo que as parcerias podem ser originadas e fomentadas a partir de 

diversos pontos. Pode-se concluir que o contato e as redes pessoais são 

fundamentais para a cooperação científica, tendo as organizações ou 

instituições um papel diversificado, com destaque para os programas de 

pós-graduação.   
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