
RELACIONAMENTO
INTERPESSOAL
Estudos Brasileiros

AGNALDO GARCIA
(ORG.)

VITÓRIA - 2006

Coletânea de Textos
Mini-Congresso do IARR

International Association for Relationship Research
1 a 3 de Julho de 2005

Vitória, Espírito Santo - Brasil



CAPA e EDITORAÇÃO ELETRÔNICA
Edson Maltez Heringer

REVISÃO
O autor

IMPRESSÃO
GM Gráfica & Editora Ltda.

27 3323-2900  |  gmgrafica@terra.com.br

Relacionamento interpessoal - estudos brasileiros / Agnaldo Garcia (org.).
– Vitória : UFES, Núcleo Interdisciplinar para o Estudo do
Relacionamento Interpessoal; Vitória - ES, 2006.

136 p. : 21cm

Inclui bibliografia.
ISBN  85-99510-02-9

1. Relacionamento Interpessoal. 2. Psicologia Social.  3. Psicologia do
Desenvolvimento. I. Garcia, Agnaldo.

CDU 149.922

1ª Edição – 2006

Dados Internacionais de Catalogação-na-publicação (CIP)
(Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, RJ, Brasil)

É proibida a reprodução total ou parcial desta publicação, para qualquer finalidade,
sem autorização por escrito do organizador. Reservados todos os direitos de publicação em língua

portuguesa ao Núcleo Interdisciplinar para o Estudo do Relacionamento Interpessoal da UFES.



SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO ................................................................................................. 5

1. Núcleo de Estudos e Pesquisa das Relações
Interpessoais em Enfermagem - NUPRI ..................................................... 7
Antonia Regina Ferreira Furegato

2. Relações Interpessoais: Espaços Contínuos ou
Fronteiras Delimitadas entre Trabalho e Família? .................................. 22
Marilene Olivier e Ricardo Roberto Behr

3. O Relacionamento entre a Criança e o Animal de Estimação
e a Amizade com outras Crianças: Uma Análise Comparativa .............. 49
Lorena Queiroz Merizio e Agnaldo Garcia

4. Psicologia da Amizade na Infância:
Uma Investigação Empírica na Cidade de Vitória, Brasil ...................... 67
Maria Tereza Bragança Boreli e Agnaldo Garcia

5. Deceit in the construction and
maintenance of social relationships ........................................................... 82
Rosana Suemi Tokumaru, Elizabelle Corradi Pergentino,
Fernanda Barreto Monteiro, Suzana Maria Gotardo,
Thais Costa Jesus e Wanessa Poltronieri Mota

6. Psicoterapia Interpessoal e Funcional Analítica
dos Relacionamentos Interpessoais ........................................................... 87
Elizeu Borloti

7. As Amizades dos Idosos vivendo em Ambiente Familiar
e dos Idosos vivendo em Instituições: Uma Análise Comparativa ........ 105
Rodrigo dos Santos Scarabelli e Agnaldo Garcia

8. Qualidade de Vida e Bem-Estar na Velhice:
A Função dos Relacionamentos Interpessoais ........................................ 122
Dolores Pinheiro e Elizeu Borloti



.



APRESENTAÇÃO

A realização do Mini Congresso da International Association for
Relationship Research (Associação Internacional para a Pesquisa do
Relacionamento), em Vitória, no ano de 2005, representou um marco
histórico para a pesquisa sobre o relacionamento interpessoal em nosso
país. Este livro, que traz textos de participantes do evento, mostra um
pouco da riqueza do tema, quanto à diversidade de áreas que lidam com
relações interpessoais.

O livro tem início com um capítulo sobre o Núcleo de Estudos e
Pesquisa das Relações Interpessoais em Enfermagem – NUPRI, de au-
toria de Antonia Regina Ferreira Furegato. Passando da Enfermagem
para a Administração, o segundo capítulo trata do problema da conti-
nuidade nas relações interpessoais entre trabalho e família, de Marilene
Olivier e Ricardo Roberto Behr.

Os dois capítulos seguintes abordam relações de amizade na infân-
cia. O primeiro compara o relacionamento entre a criança e o animal de
estimação e a amizade com outras crianças, de autoria de Lorena Quei-
roz Merizio e Agnaldo Garcia. O seguinte apresenta os resultados de
uma investigação empírica em Vitória, procurando descrever diferentes
aspectos da Psicologia da Amizade na Infância, de Maria Tereza Bra-
gança Boreli e Agnaldo Garcia.

Segue um capítulo sobre enganação na construção e manutenção de
relações sociais, de Rosana Suemi Tokumaru, Elizabelle Corradi Per-
gentino, Fernanda Barreto Monteiro, Suzana Maria Gotardo, Thais Costa
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Jesus e Wanessa Poltronieri Mota e outro sobre Psicoterapia Interpesso-
al e Funcional Analítica dos Relacionamentos Interpessoais, de Elizeu
Borloti, representando, respectivamente, diferentes abordagens ao estu-
do das relações interpessoais.

Os dois capítulos finais tratam dos relacionamentos de idosos. O
primeiro compara aspectos das amizades dos idosos vivendo em ambi-
ente familiar e em instituições, de Rodrigo dos Santos Scarabelli e Ag-
naldo Garcia. O segundo discute a função dos relacionamentos inter-
pessoais na qualidade de vida e bem-estar na velhice, de Dolores Pi-
nheiro e Elizeu Borloti.

Agradecemos a todos que, de uma forma ou outra, contribuíram para
a elaboração deste livro, em especial ao CNPq (Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico), à administração central da
Universidade Federal do Espírito Santo e ao Programa de Pós-Gradua-
ção em Psicologia desta universidade e a todos que apresentaram traba-
lhos e participaram da Mini-Conferência da IARR em Vitória.

Esperamos que o presente livro desperte o interesse dos leitores para
as relações interpessoais e que também seja um estímulo para o avanço
das pesquisas sobre o tema em nosso país.
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1

NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISA
DAS RELAÇÕES INTERPESSOAIS

EM ENFERMAGEM – NUPRI

Antonia Regina Ferreira Furegato

O enfermeiro de saúde mental, acompanhando os movimentos só-
cio-políticos e técnico-científicos, responde através de sua atitude pro-
fissional sempre tendo por base o modelo de sua profissão. Ou seja, os
princípios que regem a profissão estão presentes no desempenho do
enfermeiro de saúde mental, acompanhando as intensas transformações
que têm ocorrido nos últimos anos.

O enfermeiro é um participante ativo neste processo de transforma-
ção nos diferentes espaços interdisciplinares de ação, de decisão e de
formação.

O cuidado em saúde mental não se limita mais ao espaço manico-
mial estando o profissional em contato com o transtorno mental em
todos os níveis de assistência e nas mais diversas especialidades do
sistema de saúde.

O conceito de transtorno mental tem passado por diferentes questio-
namentos filosóficos, éticos e científicos. Não se concebe hoje o “lou-
co” como aquele desequilibrado, ou o inconveniente para a sociedade.
Não se concebe a “loucura” como algo que entranha na pessoa e a retira
da condição humana ou civil.

Os “diferentes” precisam ser reconhecidos como tal e a ciência, a
ética e a organização social buscam formas de aceitar a existência dos
transtornos mentais como manifestações humanas, passíveis de cui-
dados. Estudiosos como os de Pitta (1996), Basaglia (1998), Amaran-
te (1998) e Saraceno (2001) não podem deixar de ser citados neste
processo.
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Quando iniciamos os estudos sobre a atuação do enfermeiro, nos
detivemos nos aspectos técnicos da relação profissional-portador de
doença mental mesmo porque entre 1970 e 1980 a perspectiva de mu-
danças na psiquiatria brasileira não antevia muitas saídas para além dos
muros das instituições, nem muito menos a superação do modelo mani-
comial.

A partir das idéias bazaglianas, a democratização da instituição
tem passado pelo aprendizado da liberdade tanto dos pacientes como
dos profissionais e técnicos assim como pela experiência de revisão
dos esquemas autoritários e excludentes de funcionamento daquele
sistema.

Vive-se, atualmente, um período de transição de conceitos, precon-
ceitos e juízos social e historicamente determinados. Essa transição tem
no seu bojo as relações que se estabelecem com o usuário tanto nas
instituições abertas como nas fechadas. Elas têm a ver diretamente com
a concepção de doente e de doença mental; têm a ver com o modelo
sobre o qual se assentam as propostas terapêuticas; tem a ver com as
relações interpessoais que se dão entre portadores de doença mental e
todos com quem convive, desde a família, a instituição e os demais
segmentos da sociedade.

Esta renovação ampliou-se de tal forma que as relações interpesso-
ais não visam apenas a humanização do cuidado dentro dos “muros” da
instituição. As relações interpessoais adquiriram status de profundas
reflexões sobre todo o processo de saúde e doença mental e suas inter-
cessões com as unidades sociais implicadas com a vida emocional das
pessoas.

Nossa proposta de ensino das relações interpessoais, que foi inici-
almente inovadora, pois levava os enfermeiros a repensarem sua prá-
tica, ampliou-se para reflexões sobre as exigências de transformação
das funções que a sociedade espera do profissional, dentro e fora do
manicômio, sempre em contato com a pessoa, nos diferentes segmen-
tos sociais.

A visão da OPAS/OMS (1999) sobre os níveis de atenção aos trans-
tornos amplia a base dos serviços de saúde. O trabalho da enfermeira
adquire características de promoção da saúde mental além do já tradici-
onal papel terapêutico exercido nas instituições especializadas em do-
ença mental.
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O trabalho da enfermeira, na identificação dos sintomas e na abor-
dagem especializada, depende do seu preparo e do uso terapêutico de
sua pessoa nas relações que estabelece com os usuários. Nesses estu-
dos, questionam-se o desempenho do enfermeiro e os modelos que lhe
servem de suporte, questionam-se seus valores e as ambigüidades entre
seu discurso e sua ação.

Desde nossas primeiras experiências como professoras de enferma-
gem psiquiátrica temos passado por situações de ensino-aprendizagem
junto profissionais e equipes multidisciplinares, sempre utilizando re-
cursos de aulas teóricas e práticas, tradicionalmente focalizado no co-
nhecimento do professor.

No ensino voltado para o aluno, onde se introduzem valores huma-
nos na sala de aula, o estudante passa para o centro de atenção do do-
cente sendo, portanto, tratado com respeito e admiração pelas suas con-
quistas. Ele é estimulado a experimentar o aprendizado, segundo suas
capacidades e limitações. Além disso, ele é o próprio juiz de suas vitóri-
as e fracassos, o que aumenta sua responsabilidade e interesse em apren-
der (Rogers, 1978).

Temos adotado este tipo de ensino, iniciando pelo aprendizado pre-
dominantemente cognitivo (embora não deixe de ter o afetivo e o visce-
ral) e, no decorrer desta experiência, cada aprendiz tem a chance de
vivenciar plenamente uma ou mais interações dentro dos pressupostos
humanistas das relações interpessoais centradas na pessoa. Os estudos
rogerianos, bem como de enfermeiros teoristas como Patterson e Zde-
rad (1979), Travelbee (1982), Peplau (1993) e de outros estudiosos como
Rudio (1999), Waldow (1999) e Furegato (1999) dão suporte às discus-
sões dos conceitos teóricos e sua aplicação na prática.

O aluno também experimenta visceral e afetivamente interagir com
um ser humano que precisa de ajuda. Seus conhecimentos técnicos e
sua atitude compreensiva são a sustentação para a condução de um rela-
cionamento interpessoal terapêutico. A expectativa de desenvolver a
assistência de enfermagem sob um prisma humanizado favorece o re-
pensar de um novo modo de construir essa prática.

Neste modelo de ensino, segundo Rogers (1978), mesmo o profes-
sor percebido como figura de autoridade, deve ter suficiente segurança
pessoal e profissional em sua relação com os outros, para poder confiar
na capacidade das pessoas pensarem e aprenderem por si mesmas. A
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pessoa responsável pelo processo de aprendizagem funciona como fa-
cilitadora, provê os recursos necessários e uma atmosfera de autentici-
dade e de interesse compreensivo pelo outro assim como deve estar
preparado para lidar com os aspectos de deslocamento de poder e con-
trole para reparti-los com aqueles que aprendem. Além disso, o profes-
sor deve estar preparado para lidar com a ameaça que ele representa
para seus colegas que continuam ensinando no modelo tradicional (Ro-
gers & Rosemberg, 1977).

Muitos enfermeiros, embora preocupados em assistir à pessoa de for-
ma mais humana sentem-se despreparados e inseguros porque lhes faltam
conhecimentos, habilidades e treino que lhes confiram maior segurança
para atuar na prática e defender seu posicionamento humanista.

Olhar a prática dos cuidados de enfermagem como um conjunto de
ações de ajuda bem como refletir sobre essas interações pressupõe um
novo posicionamento de ensino/aprendizagem. Considerar a identidade
profissional como uma reconstrução contínua e refletir sobre o que fa-
zemos e como fazemos são atos de saúde mental.

Desde a década de 1990 o NUPRI (Núcleo de Estudos e Pesquisa
das Relações Interpessoais) tem realizado estudos e pesquisas produ-
zindo e reproduzindo conhecimentos nesta temática. Os estudos do re-
lacionamento interpessoal enfermeiro-paciente têm impacto na quali-
dade do cuidado de enfermagem, no ensino da enfermagem assim como
tem reflexos na formação do pessoal auxiliar e nas relações interdisci-
plinares na área da saúde.

Dessa forma, o Projeto de “Pesquisa e Ensino das Relações Inter-
pessoais em Enfermagem” apoiado pelo CNPq e pela FAPESP não se
limita a oferecer uma técnica, um modelo de ensino ou um modelo de
assistência. O trabalho reflexivo abrange conceitos e modelos com vis-
tas à prática terapêutica da enfermagem, através de suas relações profis-
sionais; abrange também os mecanismos individuais e socioculturais
que determinam o comportamento do individuo sadio ou doente.

São pesquisas realizadas por ocasião do desenvolvimento dos estu-
dos do Relacionamento Interpessoal enfermeiro paciente do NUPRI
(Núcleo de Estudos das Relações Interpessoais). São as oportunidades
de vivenciar, de forma sistematizada e com suporte teórico, as técnicas
de interação terapêutica centradas na pessoa que precisa de ajuda. Cada
Interação é analisada com base no registro da experiência (gravação em
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k7 ou vídeo) focalizando as técnicas de interação tanto no seu aspecto
terapêutico como no aspecto das técnicas utilizadas. A discussão tem
por base o conhecimento já produzido sobre a temática.

A avaliação da autonomia dos pacientes do CAPS utilizou como
instrumentos de coleta de dados a História de Identidade Social - ISS, a
Escala para Levantamento do grau de autonomia - ELGA e o Instru-
mento de Contextualização do Sujeito - ICS cujos resultados são anali-
sados pela Teoria Ego-ecológica de Zavalloni.

A avaliação da violência que sofre a mulher teve por base o perfil da
população e a Escala de Auto Estima de Janis e Field e os resultados
foram analisados com base no modelo ecológico da OMS.

A avaliação da interdisciplinaridade vem sendo feita através de ques-
tionários semi-estruturados e analisados com base nas novas diretrizes
da educação.

Os estudos de conceito e atitudes sobre saúde e doença mental são
efetuados junto à população de usuários dos serviços (portadores, acom-
panhantes e profissionais) com instrumentos testados e validados em es-
tudos anteriores (muitos já divulgados). Os resultados passam por análi-
ses estatísticas correlacionando com dados demográficos e clínicos, dis-
cutindo-os com base nos conceitos teóricos da reforma psiquiátrica.

Os significados do cuidar entre enfermeiros e estudantes foi testado
através de instrumento construído, validado com base na teoria de Mor-
se e da filosofia para análise dos resultados.

A avaliação do conhecimento do aluno de enfermagem e do enfer-
meiro sobre os transtornos afetivos tem como instrumentos: Questio-
nário sobre os conhecimentos básicos de transtornos afetivos (ACA-
TA); Inventário sobre conhecimento do enfermeiro sobre depressão -
QCD (OPAS/OMS); Pontos de vista sobre depressão (OPAS/OMS);
Inventário de Beck; Escala de Zung; Avaliação da qualidade de Vida -
WHOQOL e Escala de auto-estima de Janis e Field. Têm sido feitos
estudos correlacionais e avaliativos com análises estatísticas e quali-
tativas descritivas.

Todos os projetos foram aprovados por Comitês de Ética e Pesquisa
atendendo à Resolução da CNS 196/96. Cada uma das pesquisas arrola-
das neste projeto tem seu respectivo Termo de Consentimento Esclare-
cido constando em linguagem simples a pesquisa, seus objetivos, estra-
tégias metodológicas e demais esclarecimentos éticos.
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Os estudos do relacionamento interpessoal enfermeiro-paciente têm
impacto na qualidade do cuidado de enfermagem, no ensino da enfer-
magem assim como tem reflexos na formação do pessoal auxiliar e nas
relações interdisciplinares na área da saúde.

Os resultados da pesquisa que fez uma avaliação das relações inter-
pessoais e do impacto da formação humanista na atuação da enfermeira
mostrou seus efeitos no ensino, na prática na pesquisa e até em suas
relações pessoais.

Os estudos da Comunicação nas relações interpessoais, dos estudos
de representação social na enfermagem e dos conceitos e atitudes em
relação à saúde e a doença mental e de depressão qualidade de vida e
auto-estima realizados no período estão sendo objeto de divulgação e
publicação nacional e internacional.

Os resultados da produção estão divulgados em livros, periódicos
nacionais e internacionais, em apresentações durante eventos e cursos
de curta duração. Vários trabalhos produzidos pelo grupo foram premi-
ados em eventos da categoria.

A disseminação do Conhecimento das relações interpessoais e das
estratégias de pesquisa desenvolvidas no NUPRI, através dos orien-
tandos (do Brasil e do exterior) de Doutorado, Mestrado, Especializa-
ção e de graduação em enfermagem, privilegiam temas da área de saú-
de mental.

Avaliando a produção de conhecimento das relações interpessoais e
o impacto da formação humanista na atuação da enfermeira, os resulta-
dos mostraram que:

· A disciplina Relacionamento Interpessoal foi ministrada na Pós
graduação (Senso Stricto) em Enfermagem Psiquiátrica, para 22 turmas.
É uma disciplina de 120 horas, aberta aos profissionais da área; Também
tem sido ministrada desde 1992 para alunos de pós-graduação “Lato Sen-
su” com 45 horas dentro do Curso de Especialização só para enfermeiros.
Dentre os alunos que freqüentaram as aulas de relacionamento interpes-
soal, várias teses e dissertações usaram este referencial teórico.

· Foram apresentados resumos, palestras e vários trabalhos na ín-
tegra em eventos nacionais e internacionais bem como foram publica-
dos 56 trabalhos pelos membros do NUPRI em periódicos nacionais e
internacionais. Outros 8 estão em processo de análise para publicação
(ANEXO).
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Reflexões Finais

Esperamos estimular a formação de grupos de pesquisas e incre-
mento do ensino, revertendo em melhor qualidade no cuidado de enfer-
magem.

A enfermagem atual, influenciada pelo referencial das relações hu-
manas, deixa de atuar sob o enfoque físico/biológico passando a consi-
derar a pessoa num contexto integrado que reflete a complexidade dos
indivíduos.

Segundo Fraga (1998), um dos principais desafios para a atuação em
saúde mental é a formação de seus agentes incorporando a nova filosofia.

Devemos nos preocupar com o enfermeiro desde a sua formação. O
estudante precisa ter conhecimentos científicos e técnicas assim como
precisa conhecer-se e estar bem consigo mesmo para oferecer um cui-
dado ético e de qualidade, em consonância com os pressupostos de hu-
manização propalados por Rogers (2001).

Por este motivo, temos nos preocupado com a melhora do ensino
dos conteúdos sobre os transtornos mentais, sobre as transformações no
sistema de atenção à saúde do individuo como um todo e principalmen-
te sobre a importância da atuação do enfermeiro como instrumento tera-
pêutico (Furegato, 1999).
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ANEXO
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em Enfermagem
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2

RELAÇÕES INTERPESSOAIS: ESPAÇOS
CONTÍNUOS OU FRONTEIRAS DELIMITADAS

ENTRE TRABALHO E FAMILIA?

Marilene Olivier
Ricardo Roberto Behr

Introdução

O advento da modernidade, de modo geral, trouxe uma série de be-
nefícios para a sociedade e para as instituições. No entanto, as mudan-
ças ocorridas no ambiente afetaram sobremaneira os indivíduos, pois as
circunstâncias sociais não são separadas da vida pessoal (Giddens, 2002,
p. 18). Assim, desde a Revolução Industrial, tudo o que está vinculado
às empresas vem passando por grandes transformações. As relações
implicadas no uso generalizado da força material e do maquinário nos
processos de produção têm imposto ao ser humano sérios agravantes
em termos de problemas de pessoais, incluindo aí suas relações, quer
seja no trabalho, quer seja na família. Em vários aspectos a contempora-
neidade apresenta descontinuidades com culturas e modos de vida ante-
riores gerando a dialética do local e do global, num intenso conjunto de
transformações na natureza e na vida cotidiana. Nesse contexto as es-
truturas e relações familiares também sofreram alterações, pois se no
passado tinham como ponto central a figura da mulher como dona-de-
casa e do homem como o provedor da família, hoje a tendência está na
consolidação do modelo de família de duplas profissionais, onde ambos
os cônjuges contribuem para o orçamento doméstico, podendo-se en-
contrar ainda casos em que a mulher é a chefe de família e única prove-
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dora de recursos. De acordo com Dimitrius & Mazzarella (2000), na
vida moderna a deterioração tanto da relação quanto dos valores huma-
nos é nítida. Cresce continuamente a solidão nas grandes cidades, tor-
nando-se motivo de sofrimento para muita gente. De outro lado, os va-
lores terminais da humanidade (a beleza, a verdade, o amor) parecem
perder sua importância, oprimidos pela tecnologia e frieza de uma certa
ciência fundamentada num cartesianismo já quase obsoleto. Como de-
corrência desse processo, percebe-se um aumento dos níveis de ansie-
dade, que as convenções comuns do dia-a-dia e das exigências organi-
zacionais tentam manter sob controle, desviando o olhar dos sujeitos de
sua própria segurança ontológica.

Diante desse contexto buscou-se identificar que aspectos das rela-
ções dos sujeitos com a as instituições (ambiente do trabalho) estão
presentes nas relações e no ambiente familiar e que elementos destas
últimas interferem nas primeiras. Embora num processo intuitivo seja
possível inferir algumas situações, aventou-se a hipótese de que a pes-
quisa, ainda que de natureza qualitativa, pudesse trazer contribuições
ao senso comum. O trabalho de campo, foi realizado em duas grandes
empresas, uma do setor siderúrgico e outra mineradora, ambas de ex-
pressão nacional e com representatividade no mercado internacional. O
objetivo foi identificar quais aspectos da vida laboral são levados para o
espaço familiar e como isso repercute nas relações com os entes paren-
tais e nas relações interpessoais. Por outro lado, buscou-se verificar se
existem elementos que são levados do ambiente familiar para o local de
trabalho que possam interferir no próprio desempenho do trabalhador.
Portanto, trata-se de dois fluxos que interagem e perpassam as relações
do ser humano. A abordagem utilizada foi qualitativa, tendo-se recebi-
do o depoimento de 50 colaboradores, sendo 25 trabalhadores de cada
empresa, que participaram de entrevistas gravadas e transcritas para
análise posterior. Os dados coletados foram categorizados para melhor
compreensão do conteúdo, uma vez que, em muitos casos, só é possível
falar em categorias após a realização do tratamento e análise da fala dos
entrevistados. É importante registrar que após 18 entrevistas, elas pode-
riam ter sido encerradas dada a repetição das informações. No entanto,
uma vez que já havia sido solicitado às pessoas sua participação na
pesquisa, optou-se por concluir as entrevistas agendadas em função do
desejo de colaboração dos participantes.
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Discussão Teórica

O desenvolvimento tecnológico da atualidade permite ao ser hu-
mano entrar em contato com as pessoas do outro lado da cidade, do
outro lado do país, ou até mesmo do outro lado do mundo, mas esse
contato normalmente não é pessoal. Os avanços na tecnologia apre-
sentam uma dialética traduzida por benefícios e custos individuais,
pois fizeram com que as conversas cara a cara passassem a ser relati-
vamente raras. Em nome da economia de tempo, pessoas num mesmo
espaço (sala, prédio) deixam de se falar pessoalmente fazendo essa
comunicação por meio de e-mail, chat ou intranet. Tudo está baseado
na palavra estéril e gerada eletronicamente, sem o beneficio de ver a
pessoa ou de falar com ela. Esses mecanismos citados a título de exem-
plo refletem o carreirismo por meio do qual as pessoas acabam bus-
cando o crescimento profissional, estressando-se e se esquecendo de
valorizar o ser humano. “Muita gente nem cumprimenta o outro no
trabalho para ser mais produtivo ou, ao dar um bom dia consegue ape-
nas um “bão” de volta” (Lievore, 2000, p. 33).

Algumas idéias têm surgido no sentido de minimizar ou solucionar
essa angústia cada vez maior com que se depara o ser humano, ou seja,
o equilíbrio do deslocamento tempo-espaço provocado pelas transfor-
mações no ambiente de produção e no ambiente social. As exigências
em relação ao empregado têm aumentado tanto, que o momento requer
uma releitura sobre as relações do trabalhador com a instituição e sobre
o papel das relações familiares como ponto de apoio e como elemento
de desenvolvimento da própria sociedade.

As evidências mostram que a unidade familiar tem mudado seu com-
portamento, aberto mão de seus direitos enquanto núcleo básico da so-
ciedade, alterando suas formas de relacionamento interpessoal, num
processo de adaptação, a fim de sobreviver às imposições das organiza-
ções sobre o trabalho. No caso das relações interpessoais, tal interesse
parece ter se configurado a partir das transformações do ambiente, prin-
cipal palco onde os atores sociais desempenham seu papel central, quan-
do se considera o volume de tempo despendido, mormente no caso dos
trabalhadores. Por decorrência, o ambiente familiar, que tem sido por
séculos o sustentáculo da própria sociedade, vem sendo reprimido em
suas manifestações, gerando uma relação conflituosa nos papéis exerci-
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dos pelos seres humanos enquanto pais, filhos e companheiros.
Dada a dificuldade emocional de se desvincular os diversos papéis

exercidos pelo ser humano, percebe-se que muito ainda se tem a estudar
sobre a relação intensa que existe entre o estado de felicidade ou não do
trabalhador decorrente da tríade: relações familiares, relações interpes-
soais e ambiente de trabalho. Já não se pode negar que existem efeitos
em ambos os sentidos (família-trabalho e trabalho-família), ou seja, que
as famílias sofrem as influências do ambiente de trabalho (não se faz
aqui juízo de valor) e que as relações com as organizações também são
afetadas pela natureza das relações familiares.

O que se percebe então, é um sofrimento do ser humano que luta
para permanecer em seu posto de trabalho, fazer-se provedor, manter as
relações familiares e sociais num looping do qual não consegue sair.
Com a necessidade de prover a família e se realizar ele busca o mercado
de trabalho. Este, por estar saturado, privilegia a posição da empresa
que faz um certo número de exigências em relação à sua dedicação e
comprometimento. Como o imperativo é auferir ganhos para prover a
família, de modo geral ele se submete a esse processo podendo até atin-
gir consistência e equilíbrio em relação a esse objetivo. No entanto,
diminui o tempo de convivência com a família e leva trabalho (ou preo-
cupações do trabalho) para casa. Por outro lado, se não está bem no
ambiente laboral leva também para o ambiente familiar sua frustração e
desequilíbrio. Com o desgaste das relações acaba por transferir para o
ambiente de trabalho as conseqüências desse processo. Neste contexto,
trata o presente trabalho de compreender a subjetividade, o sofrimento
e o gozo do atores sociais tanto no ambiente no qual a empresa é o
palco, quanto no ambiente familiar, que lhe serve como bastidores, en-
tendendo aqui que essas organizações reúnem e ligam em diferentes
combinações variáveis, dando-lhes prerrogativas no gerenciamento de
processos econômicos, sociais, políticos, culturais e psíquicos.

A expressão relações interpessoais refere-se a relações humanas e
tem sido empregada no sentido de relacionamento entre pessoas em
diversos níveis. Elas se desenvolvem a partir da interação existente nos
ambientes nos quais o homem está presente e constituem-se na base do
funcionamento de qualquer interação humana, uma vez que existe um
processo de dependência mútua, tanto no contexto organizacional como
no contexto social e familiar.
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Em situações de trabalho compartilhado por duas ou mais pessoas,
há atividades predeterminadas a serem executadas, bem como intera-
ções e sentimentos recomendados, tais como: comunicação, coopera-
ção, respeito e amizade. À medida que as atividades e as interações
prosseguem, os sentimentos despertados podem ser diferentes dos es-
perados inicialmente influenciando as interações e as próprias tarefas.
Assim, sentimentos positivos de simpatia e atração, de modo geral, pro-
vocam aumento de interação e cooperação, repercutindo favoravelmen-
te, ensejando maior produtividade. Sentimentos negativos de antipatia e
rejeição, por sua vez, tenderão a provocar diminuição das interações,
afastamento e menor comunicação, repercutindo desfavoravelmente, com
provável queda de produtividade. Os mecanismos de desencaixe des-
critos por Giddens (2000) atuam desqualificando muitos aspectos das
atividades cotidianas, fragmentando e dissociando o ser humano em suas
relações. Por outro lado, no ambiente de trabalho ele é arrastado na rede
da linguagem organizacional e sofre por não conseguir que a singulari-
dade da sua fala seja reconhecida, revelando um descentramento da sub-
jetividade, no qual as pessoas são confrontadas com a dificuldade das
relações, uma vez que as organizações as precedem, as determinam e as
inscrevem nas suas malhas e nos seus discursos, forçando a contração
de relações que, muitas vezes, sustentam sua própria identidade (Kaës,
1991). As principais conseqüências desse arrastamento aparecem na
forma de: distúrbios nas relações interpessoais, manifestadas também
por meio de depressão, suicídio, violência familiar, alcoolismo, mau
desempenho na escola e fracasso no trabalho. Além desses, outros pro-
blemas médicos podem ser citados como ataque cardíaco e ferimentos
em acidentes de trânsito, que são mais comuns naqueles com problemas
de relacionamentos (Lynch, apud Duck, 1991).

Esse ciclo “atividades–interações–sentimentos” não se relaciona di-
retamente com a competência técnica de cada pessoa, faz parte de um
sistema de vínculo do qual o sujeito é parte interessada e parte integran-
te. Para Kaës (1991, p. 21) trata-se de estar “[...] diante de uma organi-
zação do discurso que se determina em redes de sentimentos interferen-
tes, cada uma organizando de maneira própria as insistências do desejo
e as ocultações de suas manifestações.”

Por causa das dificuldades e dos interesses que sustentam as orga-
nizações percebe-se em seus gestores um esforço constante para cons-
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truir uma representação. No entanto, de modo geral, acabam apenas
por tratar superficialmente o problema da ferida narcísica, evitando a
angústia do caos. Assim vêem-se diante do imperativo de fornecer
representações e matrizes identificadoras: “dar um ‘status’ às relações
da parte e do conjunto, unir os estados não integrados, propor objetos
de pensamento que tenham um sentido para os indivíduos aos quais é
destinada a representação[...]” (Kaës, 1991, p. 21). Verifica-se então a
existência de acordos tácitos comuns sobre os quais as organizações
se apóiam para dar continuidade a si próprias e à matriz dos sentidos,
valendo-se também do discurso do papel dos grupos e das relações
interpessoais, sob a invenção de novas formas de vinculação e domi-
nação (panos de fundo psíquicos). O discurso de que a instituição é
feita pelas pessoas individualmente leva ao esforço do relacionamen-
to interpessoal em nome da harmonia, do trabalho cooperativo, em
equipe, com integração de esforços, conjugando energias, conheci-
mentos e experiências para se alcançar a sinergia. Como a instituição
precede o indivíduo, o introduz na ordem de sua subjetividade predis-
pondo-o às estruturas simbolizantes: pela apresentação das normas,
das regras; pela introdução da linguagem articulada; pela disposição e
pelos procedimentos de aquisição dos referenciais identificatórios.
Dessa forma, cada indivíduo consegue fazer coexistir e satisfazer exi-
gências econômicas, sociais e familiares das lógicas cruzadas do su-
jeito singular que tem seus próprios objetivos e que se atem aos obje-
tivos da cadeia à qual é submetido pela organização. No entanto, nem
sempre esse processo é inconsciente, podendo tornar-se tenso, confli-
tante, levando à desintegração de esforços e à deterioração do desem-
penho grupal, tendendo para um estado de entropia do sistema e, fi-
nalmente, para a dissolução do grupo. Nem sempre se consegue redu-
zir a distância e a dissonância cognitiva oriunda do privilégio do fun-
cionamento do todo, do conjunto, em que pesem os esforços das che-
fias, representantes dos interesses organizacionais, em estimular a si-
nergia de todos os elementos que produzem a ilusão da coincidência e
mantêm a relação isomórfica entre os indivíduos e seus grupos.

Na contemporaneidade parece pequena a capacidade das organiza-
ções empresariais tolerarem o funcionamento de níveis heterogêneos;
de aceitarem a interferência de lógicas diferentes da lógica de mercado;
de abrirem espaço para a constituição de vivências individualizadas cuja
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história de vida dos próprios atores (empregados) permeia a necessida-
de de cada um. Neste caso, percebe-se o surgimento de encaixes de
formação de grupos-instituição e indivíduos-famílias, cuja origem pare-
ce ser a própria necessidade da segurança ontológica do sujeito. Apare-
cem então duas possibilidades: romper com a instituição ou ser absorvi-
do, sugado por ela, não restando mais tempo para si e sua família. Cabe
aqui o conceito utilizado por Kaës (1991, p. 38) de contágio psíquico,
como elemento de compreensão do processo de subordinação das rela-
ções familiares e suas prioridades à relação do ambiente organizacio-
nal. Para o autor o agrupamento – como formação psíquica intermediá-
ria – é o que na instituição une os membros da instituição entre si, “numa
realização de tipo onírico e pela comunidade dos sintomas, das fantasi-
as e identificações, de tal forma que possam investir aí os seus desejos
recalcados e encontrar os meios deformados, desviados, travestidos, de
os realizar ou de se defender deles”.

É difícil compreender porque as instituições das quais o ser humano
faz parte e ajuda a construir não dispensa a todos proteção e benefícios,
se ele próprio cede uma parte de seus interesses (família e lazer) em
troca de segurança. Ou seja, ele abre mão de coisas que lhes são impor-
tantes, como por exemplo os relacionamentos interpessoais familiares,
para participar de uma organização, que limita suas possibilidades de
prazer. Parte desse comportamento pode ser explicado pelo fato de ter
consciência de que, como indivíduo isolado jamais conseguirá atingir
determinados objetivos, embora pudesse ter mais tempo e espaço para
sua convivência em família. As empresas só garantem aos indivíduos a
segurança da lei na medida em que eles assumem o próprio lugar e que
contribuem para a sua manutenção e desenvolvimento. Esse contexto
permite entrever uma dupla existência do indivíduo: uma que persegue
os seus objetivos (ligados às necessidades familiares) e outra enquanto
membro da organização à qual se submete sem uma escolha de sua par-
te, dado que ela representa a possibilidade de realização que ele sozinho
não conseguiria. Assim, busca o ser humano as relações nos espaços de
trabalho, de forma a se harmonizar com o que lhe é permitido ao abrir
mão de determinados desejos.

Duck (1991) procura desmistificar o senso comum de que relacio-
nar-se é fácil, mecânico e algo que “simplesmente acontece”. Na verda-
de, é um processo complicado e prolongado, com muitas dificuldades e
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desafios. Relacionamentos não acontecem simplesmente, têm que ser
construídos e preservados. E é em situações constrangedoras e difíceis
que as habilidades de se construir e manter relacionamentos são testa-
das até o limite. A perda ou ausência de pessoas íntimas ou amigos priva
o indivíduo de grande apoio para sua personalidade, que é essencial
para sua saúde psicológica. A falta de relacionamentos, indiretamente,
pode até causar estresse. Foi descoberto que solitários tendem a adotar
um modelo de trabalho que cria problemas de saúde, freqüentemente
trabalham demais e desenvolvem doenças que são conhecidas por deri-
var do estresse, enquanto os que mantêm estruturas de relacionamentos
fora do ambiente de trabalho têm nelas uma válvula de escape ou de
compensação para as pressões advindas do ambiente laboral. Não exis-
te dúvida que enquanto bons relacionamentos têm um poderoso efeito
positivo nas pessoas, relações pobres têm igualmente efeitos negativos
impressionantes. Portanto, o apoio dos familiares, de amigos e vizinhos
constitui-se em proteção contra estresse ocupacional, doenças psicoló-
gicas e momentos infelizes da vida, de onde se deduz a importância das
relações interpessoais na vida do ser humano.

A necessidade interpessoal de afeição significa sentimentos mútuos
ou recíprocos de amor aos outros e ser amado, ou seja, sentir-se amado.
Uma vez resolvidos os problemas de controle, os membros começam a
buscar integração emocional. Surgem manifestações de hostilidade di-
reta, ciúmes, apoio, afeto entre outros sentimentos. Cada um procura
conhecer as possibilidades de intercâmbio emocional e estabelecer li-
mites quanto à intensidade e qualidade das trocas afetivas. O clima do
grupo pode oscilar entre momentos de grande harmonia e afeto e mo-
mentos de hostilidade, insatisfação e tensão. Essas nuances são vistas
com freqüência no ambiente organizacional.

As relações familiares são baseadas no núcleo da estrutura social,
representado pelos cônjuges. Em sua forma histórica e tradicional a di-
ferença de gênero é a característica principal. No entanto, mudanças
nos relacionamentos vêm ocorrendo, como por exemplo, o casamento
entre homossexuais, que está sendo legalizado em alguns países, e as
famílias monoparentais, cujo núcleo é formado somente pelo pai ou
pela mãe. O que se verifica, porém, é que se muda a forma, os papéis
continuam os mesmos, ou seja, seu conteúdo intrínseco não mudou. Os
laços de sangue (ou de adoção equivalente) criam um sentimento de
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dever, isso justifica muitos casos de agregados. Evidentemente, não é
sempre assim. Muitos passam por dificuldades financeiras e doenças,
mas agregados podem vir a morar com cônjuges por afinidade, opção
ou falta dela. Segundo Zakabi (2005), responsabilizar-se por um agre-
gado não é uma tarefa difícil apenas para o chefe de família. Os filhos
também são atingidos, pois têm de dividir a atenção dos pais com o avô
ou avó doente. E quase sempre são os filhos que têm que abdicar de
espaços, atenção, horários e até poder de compra. Em pesquisa realiza-
da no final de 2004 pela filial brasileira da International Stress Mana-
gement Association (ISMA) (apud Zakabi, 2005), a principal queixa
desses chefes de família é o sentimento de culpa por não conseguirem
dar atenção ao cônjuge e aos filhos, por acharem que não estão se dedi-
cando ao parente doente quanto deveriam e também por terem de aban-
donar atividades de lazer e às vezes até o trabalho. Ainda segundo essa
pesquisa, 40% das pessoas que têm de cuidar de agregados se sentem
usadas e injustiçadas e 70% se desentendem com os cônjuges e os fi-
lhos por causa dessa responsabilidade. Quem tem de conciliar os cuida-
dos de agregados, filhos, cônjuge e trabalho, além dos conflitos emoci-
onais, sente mais dores de musculares, tem mais dor de cabeça, insônia,
problemas gastrointestinais e fadiga. No trabalho, encontram dificulda-
des para se concentrar, faltam com mais freqüência e apresentam queda
na produtividade. Além disso, existe ainda o caso daqueles que, por
passarem a noite acordados cuidando do agregado doente, acabam dor-
mindo no trabalho ou no volante.

Uma das conseqüências da modernidade foi a separação do ambien-
te de trabalho do ambiente familiar, que deu suporte para a formação de
ideologias em esferas separadas, ou seja, trabalho e família. Elas passa-
ram a ser distintas não somente em termos do espaço físico, mas cada
uma possui valores específicos e orientações psicológicas diferentes.
Enquanto o local de trabalho assume características do gênero masculi-
no, público, competitivo, o ambiente da família é privado, feminino,
acolhedor. Mas ao mesmo tempo, as transformações sociais e econômi-
cas que ocorreram no mercado, os avanços da informação, da tecnolo-
gia de comunicação mudaram não somente a natureza do trabalho, mas
tornaram possível acompanhar o trabalho o tempo todo e desempenhá-
lo fora dos locais tradicionais, fazendo surgir um novo contexto no qual
estão imbricados os papéis do sujeito enquanto membro de uma família
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e trabalhador. O intenso desenvolvimento de novas tecnologias permi-
tiu que o ambiente familiar fosse monitorado a todo instante e, também
que atividades do trabalho pudessem ser acompanhadas a distância pelo
profissional, o que resultou na ruptura da segregação das esferas traba-
lho-família delimitadas até então pelo capitalismo tardio. Telefones ce-
lulares, e-mail e mensagens instantâneas fazem parte das novas formas
de contato utilizadas pelas pessoas para conectarem os dois ambientes.
A idéia inicial era a de que poderia haver mais flexibilidade no desen-
volvimento da tarefa, permitindo o surgimento de um ambiente mais
tranqüilo na empresa. No entanto, o que se observa é que os avanços
tecnológicos não só aumentaram a velocidade da produção como inten-
sificaram o volume das tarefas, resultando na transferência de parte des-
sas atividades para o ambiente doméstico.

Porém, mesmo com o redimensionamento da organização familiar,
ainda existe um consenso nas funções que a família deve desempenhar
na sociedade como o desenvolvimento da sociabilidade, da afetividade
e do bem-estar físico dos indivíduos. Como afirma Dias (2000), a quali-
dade nas relações e funções conjugais, na relação entre pais e filhos ou
com outros familiares, resulta no maior ou menor grau de coesão entre
os membros da família.

O equilíbrio entre o trabalho e a família sempre foi foco de interesse
para aqueles que estudam a qualidade de vida no trabalho e a qualidade
de vida como um todo, porque se percebe a excessiva demanda sobre o
trabalhador e suas conseqüências sobre os familiares. O conflito traba-
lho-família pode ser conceitualizado como uma forma de conflito de
papéis nos quais a atividade laboral interfere e compete com as ativida-
des da família e vice-versa. Algumas teorias foram encontradas a res-
peito desse conflito, que são: Spillover Theory, Compensation Theory,
Boundary Theory e Border Theory.

De acordo com a Spillover Theory as emoções que emergem entre a
vida familiar e a vida profissional estão interligadas. Essa construção
teórica baseia-se no pressuposto de que as emoções (tanto positivas
quanto negativas) vividas no ambiente familiar extrapolam o ambiente
doméstico e também emoções vividas no ambiente organizacional inva-
dem o espaço familiar. Assim, as experiências vividas no ambiente de
trabalho e os estados emocionais delas decorrentes são levados para o
espaço familiar e acabam interferindo nas atividades do cotidiano, nos
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relacionamentos familiares e pessoais. Por outro lado, o mundo vivido
em casa pode também interferir na sua vida profissional (Crouter, 1984).

A Spillover Theory tem dado atenção especial ao caso das mulheres
que trabalham ou que possuem duplicidade de encargos (trabalho e fa-
mília). Guest (2001) identificou algumas variáveis determinantes desse
processo que são: as demandas do trabalho e a cultura do trabalho, as
demandas da família e a cultura (valores) do lar. Em termos individuais
tem-se: orientação para o trabalho, personalidade, energia, controle pes-
soal, gênero, idade, valores, estilo de carreira. Dentre os aspectos subje-
tivos estão: a falta de ênfase no equilíbrio, a família como o ponto cen-
tral do equilíbrio e o trabalho como ponto central do equilíbrio. Dentre
os aspectos objetivos estão: horas de trabalho, tempo livre e papéis da
família. As conseqüências ou impactos identificados foram: satisfação
com o trabalho, satisfação com a vida, saúde mental; bem-estar físico,
extrapolação do trabalho para a família, extrapolação dos aspectos fa-
miliares para o trabalho, comportamento ou desempenho no trabalho,
comportamento ou desempenho dos papéis de família, impactos sobre
outras variáveis do trabalho e impactos sobre outras variáveis da vida
pessoal. Morris, Knox e Gennetian (2002) e Callister (2003) mostraram
os efeitos negativos da dedicação excessiva ao trabalho e falta de moni-
toramento dos filhos, sobretudo no caso de mães que assumem a família
sozinhas e que se sentem muito mais pressionadas como provedoras do
que os homens. Como os filhos estão presentes em casa à noite e nos
finais de semana, está se tornando cada vez mais comum a flexibiliza-
ção do horário de trabalho e levar suas tarefas para serem desenvolvidas
nesse período, em casa. Isso permite aos pais monitorar, acompanhar,
orientar e auxiliar os filhos não só em suas atividades escolares como
também no processo de interação. Por outro lado, esse acúmulo de obri-
gações tem levado a uma negligência em relação ao trabalho domésti-
co, buscando-se, cada vez mais a alimentação semi-preparada ou os fast-
food, resultando em perda de qualidade de vida e problemas de saúde.
No caso dos Estados Unidos isso está evidenciado na obesidade que
ocorre até mesmo em crianças e adolescentes.

A Compensation Theory propugna que, quando o ambiente familiar
ou o ambiente organizacional de relacionamento está desestruturado;
provocando mal-estar, frustração, desmotivação, o ser humano tende a
focar sua atenção e dedicação no outro ambiente, com uma forma de
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compensação. Ou seja, aquilo que sente falta no trabalho deve ser obje-
to de intensa busca no ambiente familiar e o que não encontram na fa-
mília será procurado no ambiente de trabalho (Staines, 1980).

Tanto a Boundary Theory quanto a Border Theory falam da fluidez e
integração da fronteira entre família e trabalho. Essas teorias contribu-
em para o estudo da relação trabalho-família por meio da descrição das
condições sob as quais variam os graus de integração entre os dois seg-
mentos e a melhoria ou diminuição do bem-estar de cada pessoa. Am-
bas falam de como as pessoas constroem, mantêm, negociam e atraves-
sam as bordas ou fronteiras, as linhas de demarcação entre os dois
domínios(Ashforth; Kreiner; Fugate, 2000).

As fronteiras, os limites entre trabalho e vida pessoal são mais claros
e podem ser mais facilmente mantidos quando os papéis estão também
definidos e separados. Por outro lado, quanto mais integrados os papéis
desses dois segmentos, mais difícil torna-se a transposição porque as
pessoas podem confundir suas demandas, aumentando a probabilidade
de indistinção, de permeabilidade. A falta de delimitação entre traba-
lho-família e a ambigüidade entre as áreas de atuação podem ser defini-
das como uma experiência confusa ou dificuldade de distinção uma da
outra, sobretudo quando se desenvolve muita atividade do trabalho em
casa. A integração-segmentação não deve ser vista como um conceito
dicotômico, mas sim como um contínuo da Boundary Theory (Desro-
chers, 2002). A integração pode ocorrer por meio de dois mecanismos:
flexibilidade e permeabilidade. A flexibilidade refere-se à maleabilida-
de da fronteira entre dois ou mais papéis ou domínios que permite ex-
pandir ou contrair as atividades para atender a demandas de um domí-
nio ou de outro. Permeabilidade envolve a extensão com que a fronteira
psicológica ou comportamental de um papel ou domínio invade o outro,
no caso de um operador de call center, a quem não é permitido receber
chamadas pessoais ou visitas no ambiente de trabalho, diz-se que não
há permeabilidade na fronteira. Quando um ou mais papéis ou domíni-
os são flexíveis e permeáveis, diz-se que estão entrelaçados (Clark, 2000)
ou integrados (Desrochers, 2002).

A integração também depende da fronteira do trabalho. Nippert-Eng
(1996) fala de duas formas de fronteira do trabalho: o espaço, que deli-
mita territórios; e o transcendente, no qual o trabalhador pode entrar e
sair a qualquer momento. Porém há algumas profissões para as quais é
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difícil definir a fronteira, como no caso de padres e médicos, porque
eles têm pouco controle sobre o espaço físico e sobre a transcendência.
Um mecanismo que pode ser adicionado às duas variáveis é a transição
ritual, como por exemplo, vestir ou tirar a batina; usar ou não roupa
branca; carregar ou não a valise de médico, juntamente com comporta-
mentos específicos que identificam claramente os papéis profissionais e
os pessoais (Desrochers, 2002).

Nippert-Eng (1996) argumenta que quando as fronteiras são forte-
mente delimitadas (segmentadas) elas ficam espessas devido à presença
de distintos papéis, comportamentos e pessoas em seus respectivos do-
mínios, de modo que a transição de um domínio para outro requer um
esforço maior. Complementando, Ashforth (2001) afirma que a transi-
ção entre papéis exige a transposição dessa fronteira e ele faz uma dis-
tinção entre “macro papéis de transição” e “micro papéis de transição”.
Macro papéis de transição apresentam uma seqüência e freqüência de
saída de um papel e entrada no outro a todo tempo, como uma promo-
ção ou um rebaixamento de cargo. Micro papéis de transição envolvem
a assunção dos diversos papéis dentro de uma mesma atividade (Sar-
gent, 2001). Por exemplo, no dia a dia, um casal assume o papel de pais,
cônjuges e, em seguida, ao se deslocar para o trabalho assumem seus
papéis de profissionais.

Como resultado de seu trabalho Desrochers (2002) identificou três
itens para medir a ambigüidade entre trabalho-família. Ele encontrou que
altos níveis de ambigüidade estão associados com altos níveis de confli-
tos nas famílias, exatamente quando ocorria mudanças na empresa, com
trabalhos levados para casa e com o volume de horas necessárias para
cumprir suas obrigações junto à organização. Em outra vertente, Nippert-
Eng (1996) desenvolveu um estudo com base na Boundary Theory no
sentido trabalho-família. A autora procurou identificar como as pessoas
usam simbolicamente objetos pessoais (calendários, chaves, agendas,
dentre outros) e agem (tópicos de conversas, palavras ao telefone) para
transpor a fronteira do trabalho. Sua pesquisa mostrou que as fronteiras
são mantidas por meio de uma postura positiva, que é confrontada pelas
pessoas que desenvolvem parte de seu trabalho em casa. Além disso, elas
também diferem entre si na forma como concebem essa linha imaginária
entre trabalho e família. Alguns a têm de forma segmentada e outros den-
tro do princípio de integração, no final do contínuo. Finalmente, o estudo
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mostrou que esse conceito cognitivo é influenciado pelas características
estruturais do trabalho e do lar tais como o ambiente físico, o ambiente
social, a cultura e os valores de cada domínio.

Kreiner (2002) examinou a robustez ou não da relação na perspecti-
va da Boundary Theory. Os resultados apontam para a existência de
uma associação entre a preferência por trabalhos segmentados, a satis-
fação e baixos níveis de estresse. Ele também mostrou que a relação
entre saúde e estresse é parcialmente influenciada pelo conflito das re-
lações trabalho-família. Clark (2000), baseada na Boundary Theory,
concluiu que trabalhadores que freqüentemente enfrentam conflitos em
família, preferem trabalhar em empresas que lhes proporcione flexibili-
dade de tempo.

Pesquisadores como Thompson e Bunderson (2001) estão desen-
volvendo pesquisas longitudinais a fim de compreender melhor o ba-
lanceamento entre trabalho e família. Clark (2000) listou um conjunto
de fatores que se diagnosticados no início pode identificar um leque de
habilidades para se lidar com esse balanceamento. Dentre elas desta-
cam-se a flexibilidade, a permeabilidade e a interseção entre as frontei-
ras da comunicação trabalho-família, criando o que denominou Border
Theory. No entanto, a autora sugere que essas teorias ainda oferecem
pouco direcionamento em relação aos elementos capazes de identificar
os conflitos da experiência familiar ou apontar soluções para os proble-
mas que devem ficar sob sua responsabilidade para serem equilibrados.
Esta teoria está voltada somente para os domínios do trabalho e da fa-
mília. Seu foco de interesse é o equilíbrio entre trabalho e família, no
que se refere à satisfação e bom desempenho no trabalho e na família
com um mínimo de conflito entre os papéis.

Clark (2000) argumenta que as pessoas estão sempre se movendo en-
tre o espaço organizacional e o ambiente doméstico, o que abriu um veio
rico para se analisar a natureza da fronteira, sua permeabilidade, a facili-
dade ou dificuldade com que eles podem administrar ou se mover, dentre
outros. Questões interessantes podem surgir, por exemplo, para os casos
de pessoas que trabalham só em casa ou só meio período, bem como em
relação à natureza da atividades (fazendas, hotéis, hospitais, fast-food,
tecnológicos, etc). Além disso, questiona-se ainda a freqüência com que
as pessoas se movem nessas fronteiras pouco delimitadas e sob quais
circunstâncias. Em termos da análise do equilíbrio entre trabalho e vida
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pessoal estudar esses limites e sua extrapolação pode auxiliar na compre-
ensão do quanto o indivíduo tem domínio sobre sua vida, o que inclui
aspectos físicos e psicológicos. A ênfase dos trabalhos publicados tem
caído sobre a tecnologia e a competitividade e as conseqüências de traba-
lho mais volumoso, intenso e demorado sobre o trabalhador, mas pouco
se tem falado sobre a necessidade de harmonizar as relações humanas. A
Border Theory permite isso. Em outras palavras, ela abre um leque para
se estudar a construção social e as distorções cognitivas da indetermina-
ção dos limites que resulta na subjetividade do equilíbrio.

Ela difere da Boundary Theory por abranger não só os aspectos psi-
cológicos, como também as fronteiras do tangível que dividem tempo,
espaço e as pessoas que se dedicam mais ao trabalho ou a família. Mas
as duas teorias (Boundary e Border) compartilham um conjunto de pro-
posições (Ashforth; Kreiner; Fugate, 2000; Clark, 2000):

• Fica mais fácil administrar os elementos interativos do traba-
lho-família, se eles foram olhados e analisados em separado;

• A integração entre a família e o trabalho facilita a transição en-
tre esses dois domínios;

• Outra estratégia que pode ser melhorada é o bem-estar dos em-
pregados, o que vai depender das características de cada um; do
significado das idiossincrasias que eles levam para o trabalho e
a família (o quanto eles vêem seus papéis como similares); das
suas preferências por integração versus segmentação; dos fato-
res contextuais (as políticas e normas do local de trabalho para
a formação de grandes famílias, longas ou irregulares horas de
trabalho, ou suporte social dos supervisores, colegas de traba-
lho e família); da adequação entre suas preferências e das áreas
interligadas (trabalho e contexto social).

Tanto a Boundary Theory quanto a Border Theory podem ser aplica-
das a um leque de situações referentes a trabalho e família:

• Trabalhando em casa: enquanto o trabalho em casa pode ser
diminuído por se ganhar o tempo de deslocamento entre o lar e
a empresa, o nível de conflito aumenta substancialmente, pois
não existe delimitação entre os domínios. Isso significa que o
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profissional mistura a todo tempo os papéis do trabalho e da
família, numa transição onde não há fronteira, muitas vezes tendo
que parar o trabalho para atender um reclame familiar, ou dei-
xar de atender a uma necessidade de família para resolver pro-
blemas do trabalho. Por outro lado existe a compensação de
estar fisicamente próximo a filhos e agregados, facilitando o
desempenho de alguns papéis, sobretudo quando a prole ainda
se encontra em tenra idade. Porém, o lar deixa de ser o refúgio,
o local de aconchego após o trabalho, podendo transformar-se
em fonte de conflito e estresse.

• Trabalhando com a família: trabalhar com o marido ou a es-
posa ou outro membro da família como no caso de uma empre-
sa familiar ou na mesma organização pode significar um entre-
laçamento entre os dois domínios de forma que os resultados
bons ou ruins de um invadem o espaço do outro tanto no senti-
do físico quanto psíquico e emocional. As bordas desses dois
segmentos apresentam-se fluidas, como se fossem rendas que
permitem passar informações de um lado para outro, provocan-
do confusões e conflitos. Por outro lado, existe a possibilidade
de se encontrar um equilíbrio nessa situação porque ela permite
que se dê mais suporte um ao outro quando existe a demanda
dos papéis, conforme demonstraram Higgins, Duxbury e John-
son (2000).

• Trabalho flexível: enquanto trabalhar em casa ou trabalhar com
a família pode aumentar a flexibilidade e permeabilidade da
fronteira entre o trabalho e a família, o trabalho flexível pode
tornar maleável a fronteira, mas não permeável. É como se ela
fosse de material flexível que se esticasse ou encolhesse a cada
exigência, mas que não cedesse no seu contorno. Isso quer di-
zer que os domínios têm seu espaço delimitado, mas permitem
sair de um e ir para o outro sem interferência, ou seja, é possível
parar o trabalho para levar uma criança à escola, voltar e termi-
na-lo, desde que isso seja planejado com antecedência. Mas não
se admite levar a criança para o trabalho, pois não há superposi-
ção de papéis.
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• Tecnologia de comunicações móveis e outros aparatos: no-
vas tecnologias como notebooks, telefones celulares, pagers,
bip e outros pode ajudar a coordenar as atividades programa-
das e ganhar tempo, mas por outro lado deixa também o traba-
lho sempre acessível e o próprio trabalhador pode ser locali-
zado a qualquer hora, ficando portanto, em stand by em rela-
ção à empresa. Esse tipo de aparato induz as pessoas a pensa-
rem que podem assumir mais tarefas e que são capazes de
monitorar à distância suas atividades familiares. Ou seja, a
fronteira física fica rompida. Não há mais limites entre famí-
lia e trabalho.

• Cultura do local de trabalho: muitas organizações implemen-
tam uma política de aproximação com as famílias numa espécie
de tempo flexível, porque eles conseguem recrutar melhores
talentos, bem como aumentar a produtividade e reduzir o ab-
senteísmo. Mas como os gerentes exigem que as pessoas traba-
lhem muitas horas por dia, eles tendem a estender as fronteiras
temporais do trabalho, reduzindo o tempo junto à família. En-
tão, a cultura organizacional e a administração de recursos hu-
manos podem impedir ou inviabilizar o verdadeiro desempe-
nho no trabalho.

Clark (2000) mostrou que alta flexibilidade e baixa permeabilidade
estão associadas com os mais baixos níveis de conflito trabalho-família,
influenciado pelos valores e preferências dos trabalhadores.

Os pesquisadores das teorias sobre o equilíbrio entre a vida profissi-
onal e pessoal ainda estão tentando estudar a intensidade dessas influ-
ências, mas as teorias têm sido enriquecidas pelo estudo das diferenças
individuais. Aspectos da personalidade podem ajudar a compreender as
diferentes possibilidades da percepção sobre o conceito de equilíbrio, já
que cada ser humano possui um estilo de personalidade, uma história de
vida e um conjunto de valores que dará o significado desse equilíbrio
para ele.



39

Relacionamento Interpessoal  –  Estudos Brasileiros

Resultados da Pesquisa

A análise dos dados permitiu sua categorização em dois grandes flu-
xos: família-trabalho e trabalho-família. No primeiro caso, as sub-cate-
gorias foram: o significado do trabalho, as relações com o cônjuge, o
acompanhamento dos filhos e agregados, as tarefas do cotidiano, os
valores pessoais, o papel do provedor, família e ambiente de trabalho.
No segundo caso, as sub-categorias foram: volume de trabalho, traba-
lho em escala e hora-extra, atividades pesadas ou perigosas, competiti-
vidade, reconhecimento e identificação com as tarefas.

As respostas obtidas mostraram claramente que o trabalho está in-
timamente relacionado com o papel do provedor, que ainda encontra-
se centrado na figura do cônjuge varão. De modo geral a preocupação
com a manutenção do posto de trabalho mostrou-se mais vinculada ao
sustento da família do que à realização em si. Estes aspectos por sua
vez, estão interligados com os níveis de oferta e demanda por postos
de trabalho que conduzem a uma postura submissa do trabalhador às
normas e regulamentos da organização, que atualmente não permitem
interferências (formais) dos aspectos familiares no ambiente organi-
zacional.

No caso de a esposa também ocupar um posto de trabalho a preocu-
pação é maior, pois as tarefas familiares ganham nova formatação e só
deixam de ser uma preocupação quando existe uma pessoa de confian-
ça em casa, quer seja numa relação de trabalho, quer seja na pessoa de
um agregado. No entanto, o que se verificou foi que é muito difícil
separar os dois ambientes, e que os trabalhadores preferem se manter
em empresas que permitem a flexibilidade e permeabilidade em certas
situações de necessidade familiar.

A preocupação com os filhos foi uma manifestação intensa, quer
seja em relação à própria criação, quando pequenos, quer seja com
seus valores e comportamento na adolescência. O sentimento de culpa
pela ausência no desenvolvimento dos filhos foi um ponto marcante
das respostas obtidas, fator que por si só mostrou-se suficiente para
causar impactos nas relações do ambiente de trabalho e no desempe-
nho das atividades. Além disso, quando sua presença é necessária,
porém impossível, a angústia e aflição tornam-se a bagagem levada
para a organização.
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As relações entre os cônjuges ocuparam lugar de destaque nas entre-
vistas, quando se trata das interferências sob o ambiente e as relações de
trabalho. As exigências referentes às tarefas domésticas e as responsa-
bilidades familiares são elementos que desgastam as interações entre os
casais e que, são transpostas para o ambiente de trabalho por meio de
preocupação, ansiedade, mal-humor, culpa, estresse, discussões, má-
vontade e irritabilidade.

As fontes pesquisadas mostraram claramente a importância da famí-
lia em suas vidas. A proposta dos textos e as respostas obtidas são coe-
rentes em termos do conteúdo e do significado do conceito. Existem
várias possibilidades para se ver a família, dependendo da história de
vida de cada um, ou seja, cada um traz os valores instituídos por sua
família e também constrói aqueles que absorveu de outras fontes. De
qualquer forma, a família continua sendo o centro da unidade social, o
ponto de apoio, o significado, a essência, o tudo. Por outro lado, foi
confirmada a concepção geral de que o trabalho é necessário e é uma
fonte de renda. Isso pode ser resultado da falta de identificação com as
tarefas exercidas e pela imposição de regras e valores da organização
com os quais o trabalhador não se identifica. A necessidade de auferir
proventos aliada à conjuntura do mercado de trabalho também faz com
que o trabalhador aceite as imposições da organização, por não ter outra
opção ou por medo.

Regras impostas e valores organizacionais são vistos como uma fer-
ramenta para delinear comportamento, para esquecer questões familia-
res no ambiente organizacional, levando os trabalhadores a assumirem
máscaras, escondendo seus sentimentos.

O significado do trabalho é influenciado pela escala de valores
instituídos pela família do trabalhador. Por isso, pode ser visto como
uma fonte de renda, status, poder e prestígio ou como uma realização
profissional, agregador de valor, desafio, destacando sempre que a
família vem acima do trabalho, com destaque para o caso de profissi-
onais do gênero feminino. O trabalho pode ser ainda uma fuga de
variáveis negativas como: saúde deficiente, familiares sofrendo de al-
guma doença, problemas familiares, problemas de relacionamento ou
de insatisfação com a vida, carência afetiva. Assuntos não resolvidos
no ambiente doméstico extravasam para o contexto organizacional,
podendo ser observados na forma de preocupação, discussões ao tele-
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fone, ausências não-programadas, se atrasar ou sair cedo.
Todos esses conflitos oriundos da relação com o cônjuge são carre-

gados para a organização e acabam sendo manifestados na forma de:
preocupação, ansiedade, mal-humor, culpa, estresse, discussões, má-
vontade, irritabilidade com algum colega, assim como descontar em
algum colega de trabalho suas angústias e preocupações familiares.
Momentos de alegria e satisfação também são levados para o ambiente
de trabalho.

Positivamente, os relacionamentos no ambiente de trabalho poderi-
am ser influenciados pela tranqüilidade, satisfação, alegria, pelos fortes
laços de amizade, honestidade e confiança, que são valores que os indi-
víduos receberam e continuam recebendo de suas famílias.

Com relação ao fluxo trabalho-família, pode-se constatar que, no caso
das duas empresas nem todos têm como fazer isso, pois a própria nature-
za da tarefa e dos equipamentos necessários impedem isso. No entanto, a
pressão do ambiente pelo aumento de produtividade, representada pelo
volume de trabalho foi considerada um fator que interfere na qualidade
do relacionamento familiar. Não conseguir finalizar uma tarefa ou cum-
prir a meta conduz a um estado de frustração, anseio e tensão, além do
cansaço e do estresse, que por si sós reduzem a tolerância para com o
cônjuge, filhos e agregados. Para os casos de atividades de natureza ge-
rencial, a tecnologia foi um elemento importante na determinação do ex-
trapolar desses limites, quando parte das atividades laborais são desen-
volvidas no ambiente familiar ou no tempo de lazer e descanso.

Um outro fator importante está relacionado ao fato de as pessoas
assumirem tarefas com as quais não possuem identificação, simples-
mente para garantir os proventos no final do mês. Esse fator acaba es-
tendendo suas repercussões sobre o próprio desenvolvimento pessoal,
traduzido nos cursos superiores para os quais se faz opção. Essa frustra-
ção em relação à carreira e à identificação com a tarefa diminuem o
grau de tolerância para com os relacionamentos familiares. Por se pro-
longar por um período de tempo relativamente longo, trabalhadores não
falam, não reclamam e adaptam-se ao que lhes é imposto. O maior exem-
plo encontra-se naqueles que são contratados para trabalhar por escala e
os que são obrigados a fazer um certo volume de horas-extras. Seus
horários de trabalho são variados, o que acaba desregulando seu relógio
biológico e afetando sua participação em eventos de tradição do país,
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religiosos e familiares. O horário de dormir, por exemplo, diferente dos
demais membros da família, acaba por impor aos filhos um comporta-
mento rígido e, não raro, fora de sua etária, para não incomodar o pai.
Por outro lado, o próprio trabalhador acaba privado de seu convívio
com a prole, afetando sobremaneira suas relações. Outro ponto impor-
tante diz respeito ao convívio social, pois seus horários são muito dife-
rentes dos horários da maioria, devido às escalas aos sábados e domin-
gos. Assim como no trabalho em escala, as exigências do mercado e das
empresas obrigam alguns trabalhadores a se exporem a atividades pesa-
das ou muito perigosas.

Percebeu-se o trabalho que expõe o empregado a riscos é prejudicial
não só ao trabalhador como também ao psicológico de seus familiares.
Esses se sentem muito desconfortáveis em saber que o filho ou o mari-
do estão correndo algum perigo ao saírem de casa para trabalhar, como
nos casos de viagens para cidades violentas ou de trabalhar com materi-
al perigoso, tóxico ou explosivo.

Por outro lado, a tensão emocional devido ao esforço para manter
uma relação não-conflituosa pode levar o trabalhador a um nível de
preocupação que, se não tiver apoio da família, poderá se transformar
em doenças psíquicas e até psicossomáticas. Em outra dimensão, o ex-
cesso de trabalho na busca do aumento da renda pode conduzir o em-
pregado a dependências químicas de diversos tipos de droga (lícita ou
ilícita), com as conseqüências da mudanças de comportamento e atitude
afetando a família.

Com relação ao reconhecimento pelo trabalho exercido, percebe-se
que se o ambiente de trabalho é competitivo e as oportunidades laborais
não são freqüentes. Assim, o desejo não realizado pode se tornar em
fator estressor e elemento de depressão, dificultando o relacionamento
familiar pela redução da auto-estima. Na busca pela identificação com a
tarefa ou atendendo aos apelos da competitividade interna, muitas ve-
zes o indivíduo procura um curso superior ou especialização, de modo
geral à noite. Esse novo compromisso acaba por se transformar em um
complemento da jornada de trabalho, obrigando-o a aumentar sua jor-
nada de trabalho; ficar longas horas sem higienização adequada; utili-
zar horário de almoço para estudos e trabalhos acadêmicos; fazer leitu-
ras com o veiculo em deslocamento; ingerir alimentos pesados e mal
preparados; deslocar parte de sua renda para o investimento acadêmico;
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valer-se dos finais de semana para colocar suas tarefas em dia, ausen-
tando-se do ambiente familiar. Ao longo de quatro anos as relações in-
terpessoais familiares acabam desgastadas devido às exigências do am-
biente de trabalho.

Como resultado das entrevistas realizadas e da análise de seu con-
teúdo foi possível chegar a três perfis presentes no ambiente de trabalho
envolvendo as relações do sujeito com as organizações; as relações in-
terpessoais no ambiente de trabalho e as relações familiares, que são:
sujeito institucionalizado; o mimético e aquele em ponto de ruptura.

O sujeito institucionalizado expressa em sua fala valores consisten-
tes com as normas e padrões da organização; têm suas relações guiadas
pela impessoalidade e por parâmetros técnicos; argumenta não se en-
volver em conflitos; valoriza poder e status; orgulha-se das relações de
trabalho; estão vinculados ao papel do provedor com baixa preocupa-
ção com as relações de família; falam dos filhos mas não têm tempo
para eles; suas relações sociais coincidem com as relações de trabalho;
vinculam lazer e trabalho por meio do uso do celular, do notebook e do
transporte que lhe é disponibilizado. Para ser considerado membro de
um grupo participa visivelmente dos eventos, de maneira adequada.
Compartilha valores comuns, confundindo interesses individuais e inte-
resses de trabalho. O orgulho pelo local de trabalho é exibido como
uma conquista. Neste caso a relação de filiação oferecida pela organiza-
ção transforma-se no elemento constituinte da auto-imagem, servindo
de referência à própria identidade do sujeito.

O sujeito mimético apresenta uma certa discordância entre seu siste-
ma de valores e os valores organizacionais; mostram-se “adaptados” ao
ambiente organizacional; sacrificam relações pessoais e familiares para
manter o posto de trabalho; apresentam insatisfação com as relações de
trabalho e com a própria organização; sofrem com a falta de tempo para a
família; justificam sua ausência junto aos familiares pela obrigação de
desempenharem o papel de provedor; não confiam nos superiores; fazem
uso de máscaras para o desempenho de seus papéis na organização; ten-
tam compensar a família com melhor padrão de vida social. Os sacrifícios
pessoais são contabilizados enquanto as relações com o trabalho mos-
tram-se recompensadoras. Quando surge a insegurança, a ameaça ou a
idéia da perda, a tendência é que os discursos comecem a apresentar as
cobranças e ressentimentos pelos sacrifícios realizados em nome da em-
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presa (trabalhos levados para casa, horas extras, viagens que interferiram
na vida familiar, dentre outros). Os valores encontram seus correspon-
dentes de forma a que as dimensões funcional e simbólica da organização
realizem seu encontro mais produtivo. A adaptação, no caso, não se faz
no sentido de aceitação passiva, mas de integração ativa e mediada: am-
bas as partes sofrem ajuste e sentem a presença e interferência um do
outro. Quando essa relação se estende por um tempo muito longo torna-
se difícil ao trabalhador decidir com clareza o que deve ser aceito e o que
deve ser rejeitado. Assim, não se mostram efetivamente, atuam mais como
espectadores, no sentido de esperar, assistir e receber.

Por sua vez os sujeitos em processo de ruptura apresentam vínculos
familiares fortes; dão importância à afetividade; revelam certa dificul-
dade nas relações de trabalho; manifestam falta de confiança na organi-
zação; apresentam incongruência de valores em relação ao ambiente de
trabalho; não são tão apreciados entre os pares; manifestam a importân-
cia da família por meio de símbolos; privilegiam o espaço e a vida fami-
liar; esperam o momento da ruptura. São profissionais que passam os
dias sonhando com relações diferentes daquelas que possuem; contan-
do as horas para a aposentadoria; relatando atividades diversas daque-
las que exercem. Apesar de apresentarem bom desempenho, vivem amar-
gurados pelo que deveriam ter e não têm em termos de qualidade de
vida e relacionamentos interpessoais e familiares. Suas obrigações la-
borais ocupam o tempo, o lugar do sonho e do desejo. Preferem ser
conhecidos por outras atividades e relacionamentos que possuem fora
do local de trabalho tentando explicar seu “estar ali” até para consigo
mesmo. As falas refletem uma insatisfação constante em relação à orga-
nização e às restrições que ela impõem ao sujeito. No cotidiano as pes-
soas até ameaçam, insinuam reações mais ou menos ousadas, mas não
passam disso.

Conclusões

Vive-se num paradigma em que as tecnologias são aprimoradas a
todo o momento. Cabe ao ser humano adaptar-se a mudanças impostas
pelo mercado ou então será ameaçado de perder seu posto de trabalho.
O homem contemporâneo convive com os temores da insegurança, com
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as confusas informações divulgadas como verdades, com a manipula-
ção midiática e com uma dolorosa desconfiança generalizada. Nesse
processo, a família é a mais atingida devido a essa necessidade de adap-
tação do ser humano, num processo onde o tempo deveria sobrar, mas
parece faltar cada vez mais.

Como o problema central desse trabalho buscou verificar essa possi-
bilidade de distinção entre os dois ambientes, pode-se dizer que o pro-
pósito da pesquisa foi atingido. A esfera familiar e a esfera organizacio-
nal não são independentes entre si, são interdependentes e concorren-
tes. O esquema imposto pelas organizações aos trabalhadores, de modo
geral, tende somente a agravar a situação, sufocando os relacionamen-
tos no próprio trabalho, afastando as forças vivas, anulando iniciativas e
sacrificando as relações familiares.

Verificou-se que para o ser humano é praticamente impossível, ten-
tar se desvencilhar de todos os papéis que desempenha fora da empresa
(papel de pai, filho, cônjuge) ao entrar no ambiente de trabalho. Não
existe uma distinção entre seus papéis e sim uma permeabilidade entre
eles. Esses múltiplos papéis afetam um ao outro, como foi destacado na
análise dos dados. Diante de condições gerais semelhantes, percebeu-se
a existência de três perfis que se posicionam e atuam de forma diversa.
Esta constatação indica a necessidade de se atentar para as forças inter-
nas que interagem produzindo subjetividades, mobilizações, indiferen-
ças, envolvimento ou apatias, ou seja, comportamentos que podem agir
contra ou a favor do próprio coletivo. Ao mesmo tempo, a forma como
cada um desses tipos vive seu cotidiano afeta não só os relacionamentos
na empresa, como também o próprio trabalhador, sua saúde e suas rela-
ções interpessoais e familiares.

Tanto em relação aos aspectos do ambiente familiar são levados para a
organização, quanto aqueles, pertencentes ao ambiente familiar que são
levados para as empresas, percebeu-se que o ser humano carrega consigo
seus variados papéis e com eles todas as obrigações, preocupações, senti-
mentos de culpa, problemas familiares, alegrias, emoções e valores pes-
soais. Nos dois ambientes isso se manifesta na forma de preocupação,
conflito, estresse, desgaste emocional, atritos, acessos de mau-humor,
angústia; e também positivamente em forma de amizade, honestidade,
tranqüilidade. Se o ser humano se vê diante de coisas e pessoas desprovi-
das de sentido em sua inter-relação imersa em uma cadeia de significan-
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tes, cujas práticas não produzem um adicional simbólico capaz de emoci-
onar e mobilizar, ele se isolará no ab-sense de um ambiente que não jus-
tifica investimentos pessoais, mas exige cuidado e desconfiança.

Percebeu-se que as relações familiares têm enfrentado mudanças,
tornando-se mais flexíveis. Mas o seu conteúdo intrínseco não mudou,
sendo a família ainda considerada a base e estrutura do ser. Se antiga-
mente as relações com sogros, sogras, cunhados era vista como uma
obrigação, hoje pode se ver gerações convivendo pacificamente, mes-
mo com a diferença entre elas. Já no relacionamento com os cônjuges,
as transformações acontecem devido à colocação da mulher no merca-
do de trabalho, o que leva o homem a dividir obrigações e tarefas do-
mésticas com a esposa, que até então se dedicava exclusivamente a ta-
refas da casa e cuidados dos filhos.

No tocante ao relacionamento com os filhos, os pais encontram-se
constantemente em conflito em que educação e valores transmitirem
aos seus descendentes, já que atualmente existe maior liberdade social e
um contexto completamente diferente do que viveram. Existe o dilema
de conviver pouco tempo com os filhos, tentando acompanhá-los do
ambiente de trabalho ou quando tem algum tempo livre. Mas se antes
estes relacionamentos eram distantes, atualmente são mais próximos e
também menos rígidos.

Os agregados geralmente são vistos como um dever, uma obrigação
devido aos laços familiares. Se os chefes de família já encontravam di-
ficuldades em conciliar trabalho, filhos e cônjuge; com a presença de
um agregado isso fica ainda mais difícil.

O trabalhador tenta por meio de horário flexível de trabalho, do ab-
senteísmo, da colaboração de parentes, agregados e empregadas domés-
ticas para auxiliar no acompanhamento de filhos e tarefas domésticas;
conciliar vida profissional e familiar. Às vezes encontram no trabalho
uma fuga para todas essas dificuldades.

O ser humano no ambiente organizacional, muitas vezes, tem que:
fingir ser alguém que ele não é; esconder algum defeito; esconder a não-
realização com o trabalho; concordar com decisões superiores; assimilar
valores e padrões de comportamento que não professa; fingir gostar de
alguém. Além de tudo isso ainda se vê pressionado a deixar para trás seus
problemas familiares, suas preocupações, seus papéis, sua história de vida,
que foi o foco principal desta pesquisa. O ser humano é levado a usar
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máscaras na organização, o que se não for bem controlado, pode deterio-
rar sua qualidade de vida e a essência do seu ser.

Quando a família está interferindo negativamente no trabalho o in-
divíduo não tem o seu desempenho máximo. A organização já está cons-
ciente disso. Programas de apoio à família estão sendo desenvolvidos,
no caso de uma das empresas pesquisadas. A maior flexibilização da
empresa em relação aos problemas dos trabalhadores é um exemplo
claro disso. O trabalhador sente-se importante e valorizado frente a essa
preocupação da empresa. Porém, nem sempre enxergam o interesse or-
ganizacional oculto por trás dessa preocupação, o que sugere até um
caráter de manipulação. Essa flexibilização e a demonstração de preo-
cupação com o ser humano por parte da organização é uma das formas
que a empresa pode se utilizar para ter um retorno positivo por parte de
seus empregados. O empregado, vendo essa preocupação com o ser
humano, com a sua qualidade de vida e principalmente com os mem-
bros de sua família, poderá se tornar mais comprometido, produtivo e
vestirá a camisa da empresa com muito mais orgulho e admiração. No
outro caso, a organização mostra-se mais rígida, com as bordas entre os
dois segmentos menos permeáveis.

O conflito família-trabalho e trabalho-família pode se tornar um ciclo
vicioso negativo, muitas vezes não sabendo em qual dos aspectos o con-
flito se iniciou. Problemas de família acabam sendo levados para o traba-
lho, que acabam originando outros problemas, que são levados para a
família. Dependendo da forma como é encarado e da própria estrutura
familiar e individual, pode comprometer a qualidade de vida do ser e de
quem está ao seu redor e, também, deteriorar o ambiente organizacional.
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3

O RELACIONAMENTO ENTRE A CRIANÇA E O
ANIMAL DE ESTIMAÇÃO E A AMIZADE COM

OUTRAS CRIANÇAS: UMA ANÁLISE COMPARADA

Lorena Queiroz Merizio
Agnaldo Garcia

1. Introdução

O estudo da amizade infantil tem revelado sua relevância para a vida
da criança, em seus aspectos emocionais, sociais e cognitivos. Amiza-
des proporcionam oportunidade para o desenvolvimento emocional, a
socialização, o desenvolvimento de valores éticos e morais, além de
representar um dos relacionamentos que maior satisfação traz à vida da
criança. Por outro lado, crianças estabelecem relações duradouras e in-
tensas com animais de estimação que também afetam seu desenvolvi-
mento como um todo.

A relação entre a espécie humana e seus animais de estimação é
antiga e complexa. Lorenz (1997) descreveu algumas propriedades úni-
cas das relações entre o homem e o cão. A relação estabelecida entre o
cão e o seu dono constitui uma rede complexa de emoções. Segundo o
autor, possuir um cão com uma personalidade que espelha a nossa con-
fere-nos um sentimento de equilíbrio, de tranqüilidade interior. O tipo
de cão que uma pessoa escolhe revela dados acerca dela mesma. Assim
como ocorre nas relações humanas, as semelhanças conduzem à satisfa-
ção de ambos os lados. Ainda de acordo com Lorenz, o cão deixou de
ser apenas um animal destinado à vigilância da residência, passando a
ocupar um lugar na instituição social e familiar. O cão associa-se ao
homem alterando seu modo de vida e sua esfera de interesses.
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O relacionamento entre as crianças e os animais de estimação tem
mostrado aspectos relevantes para a saúde e a socialização da criança. As
relações entre a criança e seu animal de estimação envolvem possibilida-
des terapêuticas (Garcia, 2000) e ainda revelam aspectos fundamentais
da socialização da criança que podem até ser interpretados como índices
de problemas comportamentais futuros, como é o caso da crueldade in-
fantil contra animais (Garcia, 1999). A interação estabelecida entre a cri-
ança e o cão possibilita o desenvolvimento da “capacidade para lidar
com aspectos não-verbais presentes no relacionamento social, ou seja,
aprender a observar e interpretar a linguagem dos gestos, das posturas e
dos movimentos, essencial no relacionamento criança-animal” (Garcia,
2000, p. 75). No relacionamento interpessoal entre a criança e o animal,
uma rede complexa de emoções diferentes está presente: o apego, a agres-
sividade, o medo, o nojo, entre outras (Garcia, 2001).

O relacionamento entre a criança e os animais tem sido tratado sob
diferentes pontos de vista, na literatura. Por vezes, esta trata das rela-
ções entre a criança e os animais em termos de atitudes ou comporta-
mento social (e.g., Ascione, 1992; DeViney, Dickert & Lockwood,
1983; Gage & Margnuson-Martinson, 1988). Por outro lado, estudos
clássicos sobre a amizade infantil têm revelado diferentes proprieda-
des dessa forma de relação social (Freeman & Kasari, 2002; Garcia,
2002; Garcia, no prelo; Ray, Cohen & Secrist, 1995; Schneider, Wie-
ner & Murphy, 1994; Wiener & Schneider, 2002; Gottman, Gonso &
Rasmussen, 1975, entre outros), além de trabalhos clássicos sobre
amizade infantil (Rubin, 1980; Erwin, 1993; Bukowski, Newcomb &
Hartup, 1996).

A presente pesquisa abordou a questão do relacionamento entre a
criança e o animal de estimação a partir do ponto de vista dos estudos
sobre o relacionamento interpessoal, particularmente dos estudos sobre
a amizade na infância, procurando investigar as semelhanças e diferen-
ças entre esta forma de relacionamento e uma amizade típica com outra
criança. O objetivo deste trabalho foi investigar e descrever o relaciona-
mento entre crianças de 7 a 10 anos com seus cães de estimação (10
meninos e 10 meninas) e comparar aspectos desse relacionamento com
as relações de amizade com outras crianças, a partir da literatura. Para
isto, foram obtidos os relatos das crianças, dos pais, além da observação
do comportamento das crianças em companhia dos cães.
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2. Metodologia

Participaram da pesquisa vinte crianças, entre 7 e 10 anos, sendo 10
meninos e 10 meninas, residindo e freqüentando escolas na Grande Vi-
tória, com um cão de estimação. Um dos pais (pai ou mãe) também
respondeu a um questionário (20 participantes). Interações entre a cri-
ança e seu cão (ou cães) de estimação também foram observadas de
forma sistemática. Os cães de estimação pertenciam às seguintes raças:
doze Poodles, dois Lhasa Apso, dois sem raça definida, um York Shire,
um Pincher, um Husky Siberiano e um Labrador. Podem ser considera-
dos cães mais dóceis, sociáveis e passíveis de adestramento, sem pro-
blemas maiores de comportamento agressivo, permitindo um contato
maior entre a criança e o animal.

Os dados foram obtidos através de três instrumentos complementares:
a) Entrevista semi-estruturada realizada com os participantes (cri-

anças) em ambiente escolar. As entrevistas foram realizadas com
o consentimento dos pais, da direção da escola e do professor
responsável. Cada entrevista foi realizada individualmente em
local separado / reservado. As entrevistas foram gravadas e trans-
critas;

b) Questionário respondido por um dos pais quanto ao relaciona-
mento entre a criança e o animal de estimação. Os questionári-
os foram encaminhados para as famílias, juntamente com os
termos de consentimento para participação na pesquisa pela
própria direção da escola. Estes também foram encaminhados,
depois de preenchidos, para a instituição de ensino;

c) Observação da criança interagindo com o cão (ao apresentar o
cão e responder algumas questões sobre o cão já em companhia
deste). Estas observações foram realizadas na residência dos
próprios participantes, após agendamento prévio. Nestas visi-
tas, foi possível um contato não apenas com as crianças, mas
também com os seus familiares que mostraram um grande inte-
resse pela pesquisa. Na residência, foram observados os seguin-
tes pontos: contato corporal (afagos, abraços, empurrões), co-
municação sobre o cão e voltada para o animal, brincadeiras
(formas de brincar envolvendo ou não objetos) e comportamen-
to agressivo por parte da criança e do animal (bater, morder).
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Os dados obtidos com as entrevistas, os questionários e as observa-
ções foram transcritos e organizados como dados da pesquisa, visando
descrever o relacionamento existente entre a criança e o cão de estima-
ção. Os dados organizados foram discutidos e comparados com os da-
dos da literatura sobre o relacionamento entre crianças.

3. Resultados

Os resultados apresentados a seguir foram obtidos através de entre-
vistas com vinte crianças, questionários para os pais e observações. Os
resultados foram organizados em sete itens: (1) a inserção do animal de
estimação no espaço doméstico; (2) atividades realizadas pela criança
com o cão (brincar, passear e conversar); (3) cuidados dispensados ao
cão; (4) comportamento agressivo; (5) dominância e obediência; (6)
comportamento amistoso e relacionamento afetivo; e, (7) o relaciona-
mento entre a criança e o cão como uma relação de amizade.

3.1 A inserção do Animal de Estimação no Espaço Doméstico -
Um aspecto importante nos relacionamentos é a proximidade entre as
pessoas. A proximidade, ao lado das semelhanças, exerce um papel de
destaque no estabelecimento de relações sociais. O mesmo ocorre em
relação aos animais de estimação. Neste sentido, buscou-se investigar a
inserção do cão no espaço da residência humana. Segundo os pais, a
maioria dos cães tem acesso ao interior da casa (ou apartamento) o tem-
po todo (n=16). Apenas três permaneciam foram de casa (no quintal ou
área de serviço). Em um caso, o cão tinha acesso à casa em alguns mo-
mentos. As crianças afirmaram que a maioria (n=12) dos animais podia
circular por todos os cômodos da casa. Havia também uma certa organi-
zação temporal, quanto aos locais ocupados durante o dia e à noite,
quando, por vezes o cão era mantido do lado de fora da casa (n=3). O
nível de proximidade entre o cão e a criança também foi evidenciado
pelo local onde o cão dormia à noite. Na maior parte dos casos, o cão
dormia dentro de casa ou do apartamento (n=16), geralmente em uma
cama própria (n=9), às vezes em almofadas (n=2). Em vários casos (n=6),
o cão chegava a dormir na cama da criança. A criança tinha oportunida-
de de interagir com o animal de estimação em diversos ambientes, como
o quintal, dentro de casa, na sala de TV, jogando vídeo-game ou no
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computador, no quarto da criança. Observações in loco comprovaram o
acesso da maior parte dos cães (n=12) e apenas poucos ficavam restri-
tos ao quintal (n=3). A ocupação do espaço da casa pelos cães de esti-
mação é um fator de proximidade em relação à criança que, assim, pode
manter contato com seu cão em praticamente todos os ambientes do-
mésticos. Essa ocupação também indica uma inserção do cão na intimi-
dade não somente da casa, mas também na vida diária da família, tendo
acesso a quase todo o espaço ocupado pela família.

Ainda conforme os pais, a criança ficava com o cão quando estava
em casa, ou seja, pela manhã e à noite, horários em que não estava na
escola (n=15). Outras situações indicadas se referiam a quando deseja-
va brincar, quando chegava da escola, quando estava assistindo TV ou
estava no computador. Em um caso, quando estava no sítio. Segundo os
pais, a criança ficava com o cão em todos os cômodos da casa (n=12),
no quarto, sala e varanda (n=4) e ainda na sala de TV, na área de lazer,
na cozinho e no quintal. Dessa forma, a criança estava em companhia
do animal praticamente durante todo o período que permanecia em casa.

De forma geral, os cães estavam bastante integrados ao ambiente
familiar, com a maioria tendo acesso à residência toda, o que possibili-
tava um contato permanente com a criança e a oportunidade de intera-
ção e relacionamento. A constante proximidade permitia que a criança
interagisse com o cão de forma intensa, facilitando o estabelecimento
de laços afetivos, assim como a realização de atividades em conjunto.

3.2 Atividades Realizadas pela Criança com o Cão - Crianças e
cães, assim como as crianças entre si, desempenharam algumas ativi-
dades em comum. Além de permanecerem próximos no interior do lar,
as atividades citadas com maior freqüência foram brincar, conversar e
passear.

3.2.1 – Brincar - Há diversas formas de brincar, tanto nos seres hu-
manos, quanto em outros Mamíferos. Os cães, como membros da or-
dem dos Carnívoros, apresentam um rico repertório de comportamentos
de brincar. O cão doméstico, conforme Lorenz (1997), ainda mantém,
mesmo na vida adulta, traços do filhote, o que ainda intensifica mais
seu comportamento de brincar. Entre as atividades desempenhadas con-
juntamente pela criança e pelo cão, o brincar foi a mais freqüentemente
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apontada. Dentre as diferentes formas de brincadeira, a mais comum
envolvia os objetos do cão (n=12), como jogar um objeto para o cão ir
buscar. Outras formas de brincar incluíam o correr (perseguir e ser per-
seguido), o brincar de pique e até dar biscoito para o cão. Apesar das
brincadeiras apresentarem um aspecto motor bastante claro, isso não
impedia a fantasia por parte da criança (uma informou que, ao brincar
com seu cão, ‘simulava’ uma situação). Brincar também foi apontado
pelos pais (n=16) e, entre as formas de brincar, citaram correr e jogar
objetos. Das formas de brincar observadas, as mais comuns foram com
objetos do cão (n=8) e de pique (n=7). A possibilidade de uma interação
lúdica entre a criança e o cão deve-se, provavelmente, a formas de adap-
tação originárias no período da evolução e mantidas ou transformadas
no tempo histórico. As brincadeiras citadas são geralmente de buscar
um objeto (ou disputar um objeto) ou correr (perseguir), que são brinca-
deiras que ocorrem entre filhotes de cão e entre crianças. A possibilida-
de da criança e seu cão brincarem conjuntamente reflete a existência de
um repertório comportamental semelhante, possivelmente em função
da atividade de caça de homens e canídeos, ainda que sofram influência
cultural. Neste sentido, constatar que o brincar é a atividade comparti-
lhada mais importante entre a criança e o cão apresenta semelhanças
com as relações de amizade entre duas crianças, nas quais o brincar é
também uma das principais atividades compartilhadas (Garcia, 2004).

3.2.2 – Passear - Passear é outra atividade que a criança faz com o
cão, apesar de ser raro (n=2, segundo as crianças e n=3, segundo os
pais). Os motivos indicados pela criança foram: para o cão fazer suas
necessidades e para ela mesma se ‘distrair’. Neste caso, já se estabelece
uma relação mais assimétrica, em que a criança tem uma maior respon-
sabilidade em relação ao cão. Passear, ou sair juntos, também é uma
atividade comum entre amigos (Garcia, 2004), ainda que, neste caso, o
relacionamento não tenha o caráter assimétrico (de cuidar do outro),
que aparenta ter em relação ao cão. Quando duas crianças (amigos)
saem juntas, as atividades desempenhadas tendem a ser simétricas, como
sair para ir ao cinema. No caso do animal de estimação, o sentido do
passear está mais voltado para o cuidado, ainda que também seja visto
como uma forma de distração. Neste sentido, há uma divergência entre
o passear com o cão e o passear com amigos.
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3.2.3 – Conversar - A comunicação entre diferentes espécies é sem-
pre algo difícil de ser alcançado. A comunicação entre a espécie huma-
na e outras espécies é ainda mais complexa pelo uso extenso da comu-
nicação verbal entre os humanos. A comunicação com os animais de
estimação, contudo, não se restringe à comunicação não-verbal. Falar
com o cão de estimação surgiu como uma prática comum, seja através
de uma comunicação mais direta, como chamar ou repreender, ou mes-
mo a conversa sobre temas diversos. A conversação envolvendo um
animal de estimação também é uma atividade freqüente, apontada pelos
pais (n=5) e pelas crianças (n=18).

Ao falar com o cão, as crianças falam sobre tudo (n=7), sobre as
atividades realizadas durante o dia (n=6), elogiam o cão (n=5), falam
para o cão aprender a se comportar, sobre como foi a chegada do cão na
casa, como era quando filhote. O fato do cão não dispor de uma lingua-
gem verbal parece não impedir que as crianças (e adultos) conversem
com eles. Em apenas dois casos, as crianças informaram não conversar
com os cães porque estes não sabem falar. Do ponto de vista da compre-
ensão por parte do cão, é mais comum que as crianças acreditem que o
cão entenda a conversa (n=8) do que o contrário (n=4). Segundo os
pais, a maioria das crianças se comunica verbalmente com os cães (n=14).
Ao serem observados, grande parte dos participantes conversou com o
cão (n=9), no sentido de falar sobre temas diversos e não apenas dar
ordens ou instruções. Possivelmente, todos os participantes envolvidos
apresentam alguma forma de comunicação verbal com seus cães (como
chamar pelo nome, dar ordens ou repreender). A possibilidade de ter o
cão como um ouvinte de conversas mais elaboradas também ocorre, o
que, por vezes já desperta na criança a questão da compreensão do cão.
Possivelmente, o falar humano exerce atração sobre o cão que, muitas
vezes se manifesta com movimentos de corpo, de cabeça, de aproxima-
ção, entre outros. O modo como as crianças e adultos falam de forma
extensa e elaborada com os cães é um tema que merece uma investiga-
ção mais profunda. A prática de falar com o cão (como se estivesse
conversando), contudo, indica uma semelhança em relação ao compor-
tamento em relação aos amigos, e mesmo quanto ao temas da conversa.
Certamente, a comunicação (conversa) estabelecida com um cão apre-
senta propriedades diferentes da comunicação com outra criança. Con-
versar foi apontado como uma das atividades mais comuns entre ami-
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gos (Garcia, 2004). O conteúdo das conversas também inclui de tudo,
como nas conversas estabelecidas com os cães.

3.3 – Cuidados Dispensados ao Cão - Os pais e as crianças concor-
dam que estas ajudam a cuidar do animal de estimação. A maioria dos
pais (n=16) confirmou que as crianças ajudam a cuidar do cão. Os cui-
dados mais freqüentes citados são alimentar e dar água (n=14) e passear
com o animal (n=8). Ainda mencionaram dar banho (sozinha ou em
companhia dos pais) e limpar os dejetos. Segundo as crianças, o cuida-
do prestado mais freqüentemente é alimentar (dar água e comida, n=15).
Outros cuidados relatados pelas crianças incluem dar banho, levar ao
pet shop, levar para passear, levar para fazer as necessidades, limpar os
dejetos, dar remédio e levar para vacinar. Alguns mencionaram acarici-
ar e brincar como cuidados, e alguns lembraram que é o adulto que
cuida do animal. Os cães, como animais domesticados, retêm muitos
caracteres infantis. A dependência em relação à alimentação é um deles.
Dos inúmeros cuidados dispensados ao cão, alimentar e dar água são os
mais freqüentemente desempenhados pelas crianças, possivelmente por
serem tarefas mais simples. Do ponto de vista do relacionamento entre
criança e cão, o fato de a criança participar de cuidados relativos ao cão
indica a participação em uma atividade assimétrica. Ainda que o cão
possa prestar serviços às crianças, como a proteção da casa, a depen-
dência para se alimentar e de outros cuidados indica um relacionamento
assimétrico. Deste modo, a participação da criança no cuidar do cão
distancia-se de um relacionamento típico de amizade, aproximando-se
mais de um relacionamento com um irmão mais novo, por exemplo.

3.4 – Comportamento Agressivo - Primatas e Carnívoros apresen-
tam uma gama de formas de comportamento agressivo em suas relações
com animais da mesma espécie. Os Canídeos, incluindo os cães, possu-
em ‘armas’ que podem provocar ferimentos significativos. O comporta-
mento agressivo, contudo, conforme Lorenz (1997), apresenta diferen-
tes formas de controle. As entrevistas com as crianças indicaram vários
episódios de agressividade do cão em relação à criança, ainda que ne-
nhum com conseqüências mais graves. Do ponto de vista das crianças,
as respostas indicaram que o cão nunca ficou agressivo (n=9), ou que
ficou agressivo com a criança porque se assustou, ou porque esta pegou
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um objeto seu, porque esta o incomodou (como sentar sobre o cão). Por
outro lado, a criança também se mostrou agressiva em relação ao cão
porque ele estragou algum objeto da criança, por ter feito algo errado
(como sujar o quarto da criança, fazer necessidades no lugar errado) ou
por não obedecer. O cão chegou a morder quando a criança pegou um
objeto seu ou por ter-se assustado. Grande parte das mordidas foi atri-
buída à situação de brincadeira (n=9), o que se daria em um contexto
diferente, não agressivo. Por outro lado, alguns nunca morderam a cri-
ança (n=8). As crianças também podem bater no cão, geralmente para
ensiná-lo (n=6), ou por ter ficado aborrecida com algo que o cão tenha
feito. De forma geral, os atos considerados agressivos pelos participan-
tes (seja do cão, seja da criança) são interpretados como algo justificado
por algum motivo antecedente.

Apesar de o comportamento agressivo estar presente, também indi-
cando conflito em algumas situações, este não impede que o relaciona-
mento entre a criança e o animal prossiga. Este ponto também está de
acordo com os estudos sobre a amizade na infância, ou seja, conflito e
agressividade são partes integrantes da amizade e há formas de se lidar
com essas áreas do relacionamento. No caso das amizades infantis, há
indícios de que o comportamento agressivo é uma das similaridades
que aproximam crianças e dão origem a amizades. Possivelmente, o
caráter agressivo pode ser um fator de atração nas relações com um
animal também. Não houve, contudo, nenhuma situação em que a agres-
sividade do cão, ou mesmo da criança, tenha gerado o fim do relaciona-
mento.

3.5 – Dominância e Obediência - A vida social entre os Canídeos
apresenta algumas semelhanças em relação à organização humana, como
as relações complexas de hierarquia social. Dar e receber ordens, do
ponto de vista do relacionamento interpessoal, aponta para um relacio-
namento assimétrico. Com relação à obediência, várias situações foram
apresentadas pelas crianças: o cão obedece à criança (n=6), o cão obe-
dece quando tem algo que o interesse (n=5), o cão obedece à criança de
vez em quando (n=3), o cão obedece à criança somente se esta falar alto
ou gritar e ainda o cão praticamente não obedece, ainda não obedece
porque é filhote, ou sempre obedece aos pais. Segundo os pais, o cão
obedece quando a criança fala (n=11), ou obedece às vezes, mas depen-
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de da ocasião (n=7), ou na maioria das vezes (1). Nos casos observados,
o cão obedeceu (n=5) ou não (n=2). Nos casos em que obedeceu, a
criança elevou a voz (n=2) ou havia algo que interessava ao cão (n=2).
As relações de dominância são uma forma de evitar o comportamento
agressivo. Do ponto de vista de uma relação de amizade, espera-se uma
maior simetria de comportamentos entre os pares. Apesar de alguma
assimetria ser observada entre amigos de idades diferentes (ou quando
uma das crianças da díade de amigos apresenta algum tipo de deficiên-
cia mental), não há uma relação nitidamente assimétrica. O tipo de rela-
ção em que há uma assimetria, no sentido da liderança da criança e da
obediência do cão, indica um tipo de relacionamento próprio, distinto
daquilo que se observa comumente em relações de amizade.

3.6 – Comportamento Amistoso e Relacionamento Afetivo - Cri-
anças e animais de estimação apresentam uma grande proximidade, in-
cluindo o contato físico. Esse contato, muitas vezes, se dá como afagar
ou acariciar. Os cães são animais que também procuram o contato físi-
co. A maioria dos pais apontou que a criança acaricia o animal (n=19).
O único caso em que a criança não acariciava o cão era pelo fato da
mesma não conviver diretamente com o animal. As próprias crianças
também informaram acariciar o cão constantemente (n=11). Em alguns
casos, disseram acariciar o animal quando não têm outra atividade para
realizar (n=4) ou fazê-lo somente quando o cão se aproxima (n=2). A
forma como a criança acaricia o cão inclui afagar o ventre do animal
(n=7), a cabeça (n=5), simplesmente passar a mão (n=6) e pegar o cão
no colo. De certa forma, afagar o ventre, usualmente quando o animal
se deita expondo sua região abdominal é uma mostra de submissão, de
modo que, ao mesmo tempo que a criança manifesta um vínculo afeti-
vo, aí também se expressa uma relação de dominância e submissão.

O relacionamento afetivo entre o cão e a criança é algo complexo,
uma vez que envolve seres de diferentes espécies, como uma história
evolutiva diferente, ainda que convergente em certos aspectos, especi-
almente quanto às relações sociais. O gostar do cão por parte da criança
também se manifesta em algumas ações específicas. Algumas crianças
informaram demonstrar afeto, gostar do cão, ao brincar com ele (n=3),
acariciá-lo (n=3), passear com o animal e mesmo “coçá-lo”. Por outro
lado, a criança também interpreta algumas formas de comportamento
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do cão como indicativas de um relação afetiva: deitar pedindo carinho
(n=9), lamber (n=8), pular quando vê a criança ou quando esta chega
em casa (n=7), ‘abrir‘ a barriga (n=7), e ainda brincar, pular, lamber,
latir, ‘sorrir’, ficar olhando, sondando a criança, abanar o rabo. Os pais
também interpretam que o cão gosta da criança ao deitar-se no chão,
com a barriga para cima (n=4), “fazer festa”, ficar “eufórico”, alegre
(n=6), pular no colo da criança (n=6), ficar sempre próximo à criança
(n=4), além de pular, latir, abanar a cauda, brincar e pedir carinho. Afa-
gar foi observado (n=11), assim como o cão fixar o olhar na criança
(n=10). De modo claro, o cão reage intensamente à presença e/ou apro-
ximação da criança. Pelos relatos, o cão pode se manifestar de modo
ativo (fica bastante agitado, saltando sobre a criança) ou mesmo de for-
ma passiva (ao deitar-se e expor a região abdominal). Os movimentos
agitados do cão foram interpretados como indicação de alegria pelo
contato com a criança. Os participantes também interpretaram o lamber
como gesto de carinho (possivelmente, o lamber pode ser um gesto de
submissão, oriundo do lamber a região do focinho da cadela para pedir
alimento, ou de cuidado, como quando a mão lambe o filhote). De qual-
quer forma, seja qual for sua origem, o lamber está relacionado a um
contato amistoso, normalmente visto entre mãe e filhote.

Há um intenso relacionamento de contato entre o cão e a criança,
muitas vezes por iniciativa do próprio cão. Várias formas de comporta-
mento interpretadas pelas crianças e pelos pais como um gesto de cari-
nho parecem ter sua origem em posturas de submissão por parte do
filhote em relação a um animal adulto (apresentar o ventre), o que tam-
bém ocorre em animais selvagens. O lamber também faz parte do com-
portamento do cão em relação a seu filhote. Novamente, há uma adapta-
ção de um repertório da espécie que se estende para o convívio com o
ser humano que, por sua vez, interpreta esses comportamentos de acor-
do com seus relacionamentos com outros seres humanos.

As diversas manifestações de afeto por parte da criança e as diferen-
tes formas de comportamento do cão interpretadas como gestos de cari-
nho revelam uma grande interação afetiva. As crianças não apenas de-
monstram carinho, como interpretam o comportamento do cão como
também demonstrando carinho. Algumas destas formas de demonstra-
ção de afeto, possivelmente são oriundas de comportamentos de cuida-
do ou de submissão. Há, assim, uma possível assimetria entre as mani-
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festações do cão e da criança. Por outro lado, pode-se indicar que tanto
as crianças quanto os pais vivem essa relação como algo simétrico e
recíproco. Ambos interpretam o comportamento do cão e da criança
como recíproco. Há, aqui, uma particularidade que torna mais comple-
xo considerar essas relações como simétricas ou não, pelo fato de serem
manifestadas por espécies diferentes. Contudo, ainda que os comporta-
mentos exibidos por cães e crianças possam ter origens diferentes, as
crianças e os pais interpretam essas relações como mútuas ou recípro-
cas, com o estabelecimento de um forte vínculo afetivo entre o cão e a
criança. Assim, podem ser consideradas como semelhantes às relações
de amizade.

3.7 – O Relacionamento entre a Criança e o Cão – Uma Relação
de Amizade? - Uma relação de amizade tipicamente envolve duas cri-
anças, usualmente de idades semelhantes, e que compartilham uma sé-
rie de características em um relacionamento com alguma estabilidade,
atividades em comum e envolvimento afetivo. O relacionamento entre
o cão e a criança foi visto por todos os pais como um relacionamento de
amizade. Todos os pais consideraram o cão como amigo do filho. Entre
os motivos alegados, destacaram o fato de o cão ser boa companhia
(n=8), por brincarem juntos ou apresentarem boa interação (n=8), por
demonstrarem gostar da criança (n=4), por serem carinhosos (n=3).
Outros motivos incluem o fato da criança e o cão gostarem de estar
juntos, por um não ficar sem o outro (forte laço entre ambos), pelo cão
sentir falta da criança e pelo cão auxiliar na segurança da casa. De modo
geral, os motivos indicados como justificativa são, de fato, característi-
cas de amizades típicas (como companheirismo, brincar juntos, intera-
gir bem e gostar). Assim como os pais, todas as crianças consideraram o
cão como um amigo. Além de amigo, o cão ainda foi considerado, pelas
crianças, como um irmão (n=4) ou um membro da família (n=3). Não
há dúvida que o cão de estimação ocupa um lugar de destaque na estru-
tura da família. Vários foram os motivos alegados pelas crianças para
considerarem o cão como amigo, destacando-se o brincar juntos (n=14),
pelo fato do cão ser ‘legal’ (n=6), pela criança gostar do cão (n=5), pelo
cão fazer companhia (n=4), o cão gostar da criança (n=4), e ainda poder
conversar e desabafar com o cão (n=2), o cão ser carinhoso (n=2), fica-
rem juntos na cama (n=2), a criança sentir ‘pena ‘ do cão quando o pai
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briga com o cão (n=2), ou porque o cão não briga com ninguém, não
fica bravo (1), por gostarem de realizar atividades juntos (1), por ali-
mentar o cão (1). Grande parte dos motivos alegados também foram
indicados nas amizades com outras crianças (Garcia, 2004).

O fato de todos os pais e todas as crianças considerarem o cão como
um amigo é coerente com os motivos apresentados, uma vez que, geral-
mente, são os motivos para indicar a amizade com outra criança. Hou-
ve, também, por parte das crianças a inclusão do cão como membro da
família e, mais explicitamente, ocupando o lugar de um irmão. Do pon-
to de vista dos relacionamentos, a relação com um irmão seria mais
assimétrica do que aquela com um amigo (geralmente os irmãos têm
idades diferentes). Apesar das atividades comuns e de possíveis pontos
de similaridade, a criança provavelmente vê o cão como um irmão me-
nor, com o qual possa brincar em alguns momentos, mas, em outros,
deve ajudar a cuidar dele. Como diversas crianças indicaram participar
dos cuidados com o cão, possivelmente, isto também coopere para per-
ceberem o cão como um irmão, além de um amigo. Outro fator possível
é dividir a mesma casa e a mesma família, e ter uma convivência contí-
nua com o animal de estimação.

A companhia do cão foi considerada positiva pelas crianças. A mai-
oria (n=19) indicou estar mais satisfeita com o cão do que quando não o
possuía. Entre os motivos para a satisfação em ter um cão, apontaram o
brincar e divertir-se juntos (n=8), o cão fazer companhia (n=4), a vida
ter melhorado em diversos aspectos (n=4), por gostar muito do cão (n=3),
porque desejava ter um animal de estimação. Ainda porque conversa
com o cão, gosta muito dele e sente saudade do mesmo. Vários destes
motivos também são apresentados quando a criança se refere aos ami-
gos (Garcia, 2004).

4. Discussão e Conclusões

O estudo do relacionamento entre pessoas e seus animais de estima-
ção pode fornecer informações valiosas sobre o indivíduo e seus relaci-
onamentos com outras pessoas. A companhia dos cães costuma restrin-
gir-se ao espaço doméstico (raramente saindo para passearem, quando a
criança assume um papel assimétrico). Desempenhar atividades em co-
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mum é outra marca do relacionamento entre a criança e o animal. A
atividade mais freqüente é o brincar, geralmente com objetos do cão,
além de correr. O brincar em conjunto é um ponto de similaridade com
as amizades. As brincadeiras, contudo, podem ser mais assimétricas (bus-
car objeto) ou simétricas (correr e perseguir, com alternância de pa-
péis). Ainda que brincar seja uma atividade entre a criança e o cão, o
brincar com o cão é, aparentemente, mais assimétrico do que o brincar
com outra criança (o que, contudo, pode ocorrer na interação com cri-
anças mais novas).

Conversar é uma das principais atividades com os amigos. Apesar
das crianças também “conversarem” com seus cães, a comunicação apre-
senta propriedades diferentes da conversa com outra criança. Por outro
lado, a comunicação não-verbal também é muito importante. De qual-
quer forma, há uma comunicação intensa entre a criança e seu animal
de estimação, ainda que esta apresente uma natureza diferente da comu-
nicação com outra criança.

Do ponto de vista do relacionamento entre criança e cão, o fato da
criança participar de cuidados relativos ao cão indica a participação em
uma atividade assimétrica. Esta assimetria, contudo, também pode ser
observada entre irmãos, quando a criança participa dos cuidados com
um irmão menor, de forma assimétrica.

Existem interações agressivas entre as crianças e seus cães de esti-
mação. Usualmente, estas interações são vistas como justificadas e cau-
sadas por um motivo claro. A agressividade se dá dos dois lados: a cri-
ança e o cão. A existência de episódios conflitivos ou de agressividade
não impede que uma relação seja considerada como amizade.

As relações de dominância, que são muito comuns entre homens e
cães, apontam para um relacionamento assimétrico, em que um deles exer-
ce poder sobre o outro que obedece. Dar e receber ordens, do ponto de
vista do relacionamento interpessoal, indica um relacionamento assimé-
trico, que não seria típico de uma relação de amizade, ainda que amizades
entre crianças de idades diferentes possam apresentar elementos assimé-
tricos. O comportamento amistoso, na forma de acariciar, possivelmente
é mais intenso com relação aos cães de estimação do que com relação a
um amigo. Algumas posturas adotadas pelos cães nas interações físicas,
como de ventre para cima, indicam uma postura de submissão, assimétri-
ca. Contudo, há um intenso relacionamento afetivo e o gostar do cão é
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similar ao gostar de um amigo. O lamber também faz parte do comporta-
mento do cão em relação a seu filhote. Novamente, há uma adaptação de
um repertório da espécie que se estende para o convívio com o ser huma-
no que, por sua vez, interpreta esses comportamentos de acordo com seus
relacionamentos com outros seres humanos.

Do ponto de vista social, os pais consideraram o cão como amigo do
filho. Entre os motivos alegados, está o fato de o cão ser boa compa-
nhia, por brincarem juntos ou apresentarem boa interação, por demons-
trar gostar da criança, por ser carinhoso. Outros motivos incluem o fato
da criança e o cão gostarem de estar juntos, por um não ficar sem o
outro (forte laço entre ambos), pelo cão sentir falta da criança e pelo cão
auxiliar na segurança da casa.

O contato entre a criança e o cão, em comparação com as relações de
amizade com outras crianças, mostra algumas semelhanças notáveis. Um
dos pontos mais significativos das amizades infantis é o papel da ativida-
de comum como mediador das relações de amizade, especificamente o
brincar. Desta forma, quando a criança manifesta sua ‘amizade’ pelo cão,
pode-se destacar que ao brincar com seu animal de estimação, ela está
desempenhando a principal atividade que desempenharia com um amigo
humano (ainda que o brincar com o cão exiba padrões particulares de
atividades). O fato do cão e da criança participarem conjuntamente de
brincadeiras comuns, como perseguir, caçar, ir em busca de uma presa ou
brincar com o outro como se fosse uma presa também pode ser observada
entre filhotes de cães (entre filhotes de carnívoros em geral). Possivel-
mente, o cão brinca com a criança de forma semelhante a como ele brin-
caria com outro cão. Por outro lado, as crianças também participam de
brincadeiras que envolvem perseguição e comportamentos similares aos
empregados em contexto de caça. Desta forma, o cão e a criança conse-
guem brincar em conjunto pela similaridade do seu repertório geral de
brincadeiras. Isto é uma indicação de que os laços entre a criança e seu
animal de estimação, principalmente cães é, pelo menos, semelhante aos
laços de amizade que unem duas crianças. Outra dificuldade, de natureza
teórica, é que o arcabouço conceitual para explicar o comportamento so-
cial dos animais é de natureza diversa daquele utilizado para interpretar
as relações humanas. Isto é, em parte, resolvido com a aproximação dos
estudos sobre o comportamento animal e os estudos de Psicologia social,
como empreendidos por Robert Hinde (1979,1987,1997).
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As respostas dadas pelas crianças quanto a como se relacionam
com seus cães, os sentimentos e motivações envolvidos, também são
semelhantes àqueles que apresentam em relação a outras crianças que
consideram como amigos. Gostar, buscar a companhia, chamar, con-
versar aparecem nas duas situações. Já algumas formas de agir, como
cuidar da higiene do cão, acabam por ficar a cargo dos pais. Este com-
portamento está mais relacionado a cuidados parentais de modo que,
enquanto para a criança o cão ocupa o lugar de um amigo (e mesmo de
um irmão), para os pais ele ocupa a posição de alguém que necessita
de cuidados, como uma criança. Isto não impede que os adultos, even-
tualmente, também brinquem com seus cães, da mesma forma que brin-
cam com seus filhos.

Os estudos sobre o relacionamento interpessoal geralmente envol-
vem pessoas, de ambos os lados. Os estudos de relacionamento entre
seres humanos e outros animais tornam-se muito mais complexos, pelas
diferenças entre as espécies. Apesar dessas diferenças, não se pode
negar a existência de relacionamento entre uma criança e seu animal
de estimação. Uma das maiores dificuldades está em compreender
como esta relação se dá e sua natureza. Nesta investigação, procura-
mos interpretar o relacionamento entre a criança e seu animal de esti-
mação (no caso, cães), do ponto de vista de um relacionamento de
amizade. Há uma série de pontos de aproximação entre as amizades
típicas entre duas crianças e o relacionamento com o cão de estima-
ção, especialmente em atividades compartilhadas, como o brincar. Por
outro lado, o relacionamento envolve alguns cuidados ou relações de
dominância e outras formas de assimetria que não seriam típicos de
relações de amizades (o que não significa que não existam assimetrias
em amizades típicas). Ainda assim, poderíamos denominar o relacio-
namento entre criança e seu cão de estimação como uma relação par-
ticular de ‘amizade’, com alguns pontos em comum com a relação de
amizade com outras crianças e alguns pontos diferenciados. Possivel-
mente, outras espécies de animais de estimação mostrarão uma inser-
ção diferente na família ou na sociedade. O próprio cão, como animal
de estimação, possivelmente apresentará relações diferenciadas com
diferentes membros da família, o que, ainda poderá sofrer a influência
da própria raça do cão, assim como da estrutura familiar na qual está
inserido.
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4

PSICOLOGIA DA AMIZADE NA INFÂNCIA: UMA
INVESTIGAÇÃO EMPÍRICA EM VITÓRIA, BRASIL

Maria Tereza Bragança Boreli
Agnaldo Garcia

1. Introdução

A literatura sobre a amizade na infância é diversificada e apresenta um
maior desenvolvimento a partir dos anos 80. Entre os temas investigados
em relação à Psicologia da amizade na infância estão: a agressividade
(Brendgen, Vitaro, Turgeon & Poulin, 2002), o conflito (Hartup, French,
Laursen, Johnston et al., 1993; Schneider, Fonzi, Tomada & Tani, 2000),
a rejeição (Brendgen, Little & Krappmann, 2000), os preditores de ami-
zades (Dunn, Cutting & Fisher, 2002), amizades de crianças com necessi-
dades especiais ou deficiência física (Freeman & Kasari, 2002; Wiener &
Schneider, 2002; Mulderij, 1997), amizades entre crianças de idade pré-
escolar (Garcia-Werebe & Baudonniere, 1988), a dinâmica temporal da
amizade (Berndt, Hawkins & Hoyle, 1986; Parker & Seal, 1996), amiza-
de na infância e desenvolvimento emocional (Salisch, 2001) e amizade e
aceitação pelos colegas (Schneider, Wiener & Murphy, 1994).

Garcia (no prelo) empreendeu uma sistematização teórica dessa área,
empregando como referencial teórico a obra de Robert Hinde (1979, 1987,
1997). Em uma revisão crítica da literatura sobre as relações de amizade
na infância, dividiu a área em 12 temas ou grupos: aspectos metodológi-
cos; conceitos clássicos (similaridade e simetria); amigos e redes de ami-
gos, colegas e popularidade; amizade e família; cooperação e competi-
ção, compartilhar e comportamento pró-social; rejeição, negligência, abu-
so, depressão e solidão; aspectos cognitivos (percepção, expectativas e
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conceito), afetivos (emoções) e culturais na amizade; deficiência física e
mental; estabelecimento, estabilidade e mudança da amizade; apoio soci-
al; conflito e agressividade; e escola, ajustamento e competência social.
O autor ainda destacou alguns pontos referentes à literatura sobre a ami-
zade na infância, como: a) a presença de orientações teóricas diferentes;
b) a presença de estratégias metodológicas diversificadas; c) a falta de
uma abordagem teórica da amizade; d) o predomínio do estudo de dimen-
sões da amizade, em detrimento da amizade como um todo; e) a carência
de investigações em culturas e países em desenvolvimento; f) a carência
de estudos de natureza social e cultural. São propostas algumas possíveis
orientações de pesquisa empírica e teórica visando à organização de uma
estrutura teórica para os estudos da Psicologia da amizade na infância,
como uma subárea de uma ‘ciência do relacionamento interpessoal’, con-
forme proposta por Robert Hinde (1997).

O conhecimento disponível sobre os aspectos psicológicos da ami-
zade na infância é devido, basicamente, ao material fornecido por pes-
quisas realizadas no exterior, em países desenvolvidos. Entre os estudos
realizados no Brasil com crianças matriculadas no ensino fundamental,
está a investigação de Garcia (2004) com alunos da rede particular de
ensino. A presente investigação, de caráter exploratório e descritivo,
visa apresentar novas informações sobre as relações de amizade de cri-
anças da rede pública de ensino, em Vitória (ES).

O objetivo da presente pesquisa foi investigar e descrever aspectos
da Psicologia da amizade na infância entre crianças brasileiras, residen-
tes na Grande Vitória, ES, freqüentando o ensino fundamental em esco-
la pública municipal de Vitória. Foram investigados os seguintes aspec-
tos da amizade: 1) a rede de amigos; 2) o desenvolvimento da amizade;
3) cooperação e competição; 4) atividades com amigos; 5) o melhor
amigo, 6) amizade na família, 7) amizade na escola; 8) emoções e ami-
zade; e, 9) avaliação da amizade.

2. Metodologia

Participaram da pesquisa 40 crianças entre 7 e 12 anos, sendo 20
meninos e 20 meninas, 10 de cada uma das quatro primeiras séries de
uma escola municipal de educação fundamental no município de Vitó-
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ria. As entrevistas ocorreram durante o horário das aulas. Aos alunos foi
perguntado sobre o desejo de participarem da pesquisa e, confirmado,
eram esclarecidas algumas informações sobre o objetivo da mesma. Os
participantes foram entrevistados com base em um roteiro contendo 40
questões, em ambiente escolar, individualmente. Os dados foram gra-
vados e transcritos e o conteúdo foi organizado em categorias.

Um roteiro de entrevista desenvolvido por Garcia (2004) foi empre-
gado. O instrumento tinha por finalidade levantar dados sobre algumas
temáticas presentes na literatura internacional da amizade na infância.

3. Resultados

3.1 – Rede de Amigos - A rede de amigos inclui o número, gênero,
idade e origem (procedência) dos amigos de uma criança. A Tabela 1
apresenta um resumo dos dados referentes a número, gênero e idade
dos amigos.

Série Número de amigos Gênero (Total) Idade
(Média) M F (Média)

1ª M 6,6 23 7 7,4
1ª F 7,6 12 26 7,8
2ª M 9,2 28 18 8,6
2ª F 7,4 10 27 7,9
3ª M 8,0 35 05 10,5
3ª F 9,0 04 41 9,7
4ª M 9,0 30 15 11,1
4ª F 9,4 14 33 10,8
Total - 156 172 -

Tabela 1 – Número, gênero e idade dos amigos

Os dados indicam uma tendência ao aumento no número médio de
amigos com a idade. As crianças relataram uma maior quantidade de
amigos do mesmo gênero e com idades próximas. Quanto à origem dos
amigos, foram mencionadas três origens principais: a vizinhança, a es-
cola (atual e anterior) e a própria família. A vizinhança (100) e a escola
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(162) foram as principais fontes de amigos, seguidas pela escola anteri-
or (21) e parentes (16). Os meninos, contudo, parecem apresentar uma
rede de amigos mais aberta para a vizinhança enquanto que as meninas
apresentaram uma rede de amigos mais concentrada na escola. Apenas
um participante não especificou quantos eram os amigos vizinhos e quan-
tos eram os amigos da escola atual. Alguns dos participantes citaram
amigos de outros lugares, como Santa Teresa (1), três não especifica-
ram de onde conheciam seus amigos e outros (2) relataram ter conheci-
do seus amigos em festas (do bairro, em aniversários etc.). Como os
participantes raramente indicaram amigos com 18 anos ou mais de for-
ma espontânea (apenas em dois casos), procurou-se identificar se eles
reconheciam como amigos pessoas adultas e idosas. Apesar dos amigos
citados de forma espontânea serem, em grande maioria de idade próxi-
ma à idade dos participantes, muitos, diante de uma questão direta, re-
conheceram ter amigos adultos e idosos. Também foi investigado se os
participantes consideravam algum animal de estimação como amigo. A
maioria dos participantes reconheceu ter amigos adultos (27) e idosos
(14), mesmo que em menor quantidade. A maioria desses amigos adul-
tos e idosos é do mesmo gênero que os participantes. Dentre os adultos
citados, alguns são vizinhos (14), outros são parentes (4), além de pro-
fessores e amigos da família. Com relação aos idosos, a totalidade (14)
era de parentes ou vizinhos. As crianças ainda consideraram um animal
de estimação como amigo (21), sendo os mais citados os cães (15), ga-
tos (5), hamsters (3), e mesmo galinha (1) e periquito (1).

3.2 – O Desenvolvimento da Amizade - A amizade, como outros
tipos de relacionamento, apresenta um início e, possivelmente, um tér-
mino. Em relação ao início ou estabelecimento, investigou-se a facili-
dade com que os participantes faziam amigos. Também foi investigada
a percepção das amizades que terminaram e os possíveis fatores respon-
sáveis. A maioria das crianças (30) considerou ter facilidade para fazer
amigos. Alguns consideraram ter um pouco de dificuldade (4) e os ou-
tros afirmaram ter dificuldade para fazer novas amizades (6). Dentre os
que consideraram ter facilidade, a maioria disse não saber o motivo (8),
alguns disseram que é pelo fato de simplesmente “chegar e conversar”
(5), outros (4) disseram que basta brincar e conversar que “já viram
amigos”. Outras respostas indicaram facilidade para fazer amigos, de-
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vido ao fato do outro (o amigo) chegar conversando ou chamando para
brincar (2) e por “ajudar alguém e acabar virando amigo dele” (2). En-
tre os participantes que afirmaram ter dificuldade para fazer amigos,
alguns citaram haver colegas que batem e implicam com eles (3), a pró-
pria timidez e o medo de se aproximarem (3), medo da falta de “simpa-
tia” dos colegas (1) e a necessidade de “ir devagar” e conhecer aos
poucos (2). Uma participante associou essa dificuldade ao gênero mas-
culino: “...fazer amizade com menina é fácil, mas com os meninos eu
não gosto, é difícil”. Com relação ao término da amizade, a maior parte
relatou nunca ter deixado de ser amigo de alguém (30), enquanto que 10
afirmaram já terem vivenciado o término de uma amizade, cujos moti-
vos relatados foram brigas por causas diversas (4), algum tipo de impli-
cância (2), fofoca (1), mudança de bairro por parte de um dos amigos
(1) ou por algum tipo de ‘maldade’ feita pelo amigo (1). No que se
refere aos motivos de um possível término, a maioria destacou as brigas
(17), algum tipo de implicância (7) e a mentira (6). E ainda, algum tipo
de ofensa (2), a tristeza na amizade (1), a morte do amigo (1), roubo -
um amigo tentar roubar o outro (1), brincadeira de mau gosto (1), inveja
e ciúmes (1), ameaçar o amigo de morte (1), a raiva (1), um amigo dei-
xar de gostar do outro (1) e o sentimento de ódio (1).

3.3 – Cooperação e Competição na Amizade - Apesar da amizade
usualmente ser vista como uma relação em que predomina a coopera-
ção (ajuda), ela não está isenta de competição. A maior parte dos entre-
vistados (33) reconheceu que a ajuda faz parte da amizade, enquanto
raramente os participantes reconheceram haver competição entre ami-
gos (5), em termos de tentar ser melhor que um amigo. Os resultados
revelaram que a maioria dos participantes reconhece a ajuda por parte
de seus amigos (33), o que era de certa forma esperado, uma vez que a
ajuda é parte integrante da amizade (7 não reconheceram). Essa ajuda
se referia principalmente ao âmbito da escola (na compreensão da ma-
téria e nos deveres da escola - 22). Alguns consideraram “ser ajudados”
pelos amigos que ensinam brincadeiras e brincam com eles (11). Ainda
foi mencionada a ajuda para aprender a ler e a escrever (2). Além dessas
respostas, alguns participantes (10) fizeram referência a uma ajuda “ma-
terial”, isto é, os amigos ajudam a arrumar a casa, a guardar as compras,
emprestam “coisas”, “cuidam deles” e fazem companhia quando eles
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estão sozinhos. Entretanto, alguns afirmaram que seus amigos não os
ajudam em nada (7). Por outro lado, poucos reconheceram a existência
de competição na amizade (5), a maioria afirmando não “procurar ser
melhor que seus amigos em nada” (31). Outros não responderam (4).
Apesar de poucas crianças terem indicado uma competição com os ami-
gos, esta também é parte integrante da amizade. Dentre estes, alguns
disseram tentar ser melhor que os amigos nos deveres e na matéria (3),
nos desenhos (1) e em “ter mais coisas” para emprestar para os colegas
(1). Desta forma, cooperação e competição são reconhecidas como par-
tes integrantes da amizade, ainda que a cooperação seja percebida por
uma maior número de participantes.

3.4 – Atividades com os Amigos - As atividades em comum são
fundamentais para as amizades, especialmente na infância. Neste caso,
foram investigadas as atividades dos participantes com os amigos em
geral e com o (s) melhor (es) amigo (s). Em relação ao melhor amigo,
foram investigados as atividades, locais, freqüência e, especificamente,
o conteúdo da conversação. Os dados acima indicam que tanto em com-
panhia dos amigos em geral quanto na companhia do melhor amigo, as
atividades mais comuns são: brincar - de modo geral (19), jogar bola (8)
e brincar de pique: pique-alto, pique-pega e pique-esconde (7). Isso
mostra que a amizade, neste grupo de crianças, está bastante relaciona-
da ao brincar, enquanto que outras atividades, como conversar, ou fazer
o dever são menos freqüentes. Alguns participantes gostam de estudar
junto com seus amigos (4), conversar sobre assuntos diversos (3), jogar
videogame (3), andar de bicicleta (2) e outras brincadeiras como “casi-
nha”, “boneca” e “carrinho”. Com relação ao melhor amigo, o mais
freqüente é brincar (23), jogar bola (8) e também apareceram respostas
como estudar junto (5), jogar videogame (4), passear, ir à praia, “fazer
piquenique” e assistir filmes. A maior parte dos participantes encontra-
se com seu melhor amigo na escola (19), perto de casa (14) e na casa do
amigo ou na própria casa (13). Com relação à freqüência que esses ami-
gos se encontram, a maioria se encontra todos os dias (19), enquanto
que alguns se encontram quase todos os dias (7). Alguns não souberam
dizer a freqüência (7) e outros deram respostas diversas (6). A alta fre-
qüência de encontros possivelmente está relacionada ao fato de estuda-
rem na mesma escola ou morarem perto uns aos outros. Os temas das
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conversas giram principalmente em torno das brincadeiras (10) e da
escola (9) (brincar é a atividade mais citada e a escola é o lugar mais
freqüente de encontros). Os amigos ainda se encontram quando vão aos
supermercados, à igreja, ao “campinho” (quadra de esportes do bairro
onde se localiza a escola) e à “obra” (Projeto de Ação Social de Vitó-
ria), o que aumenta o número de pontos de encontro com os amigos.

3.5 – O Melhor Amigo - Três pontos foram investigados com rela-
ção ao perfil do melhor amigo: número, gênero e idade. Em relação ao
gênero, a maioria citou um melhor amigo do mesmo gênero. As idades
dos melhores amigos também estão próximas das idades dos participan-
tes. A maioria das crianças reconheceu apenas um melhor amigo (30),
embora alguns tenham indicado dois (6) e até três (2). Dois participan-
tes indicaram todos os amigos como melhores amigos (3ª e 4ª séries).
Geralmente o gênero do melhor amigo é o mesmo da criança e as idades
são próximas. Apenas uma criança citou sua avó de 61 anos como sua
melhor amiga. A origem histórica (período do estabelecimento da ami-
zade) e as condições nas quais as amizades foram iniciadas foram in-
vestigadas. A maioria das amizades foi iniciada na creche onde os parti-
cipantes estudaram antes da escola atual (11). Alguns conhecem o me-
lhor amigo de sua vizinhança (7), da escola atual (7) ou é um parente
(5). Com relação ao tempo da amizade, a maioria das crianças afirmou
conhecer o melhor amigo há no mínimo quatro anos (9), algumas co-
nhecem há três anos (5) e dois anos (4). Outras relataram conhecer o
melhor amigo há apenas um ano (8). Algumas não souberam dizer o
tempo de amizade (8) e outras deram respostas diversas (6), onde foram
observadas expressões como “eu conheço desde quando eu nasci”, “tem
menos de um ano”, “desde a outra escola que eu estudava”, “quando eu
era bem pequenininha”, “desde quando ele nasceu”. Questões visaram
identificar o nível de conhecimento sobre o melhor amigo, incluindo o
conhecimento da data do aniversário e o conhecimento da família do
melhor amigo e os possíveis contatos entre as famílias. A data do ani-
versário do amigo é conhecida por poucos (10), geralmente pelas meni-
nas (8). Por outro lado, é notável o conhecimento da família do melhor
amigo. Praticamente a metade afirmou conhecer os pais do melhor ami-
go (19) ou somente a mãe (8). Destes, deve-se levar em conta que algu-
mas crianças não vivem com os dois pais. Algumas crianças disseram
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conhecer apenas a mãe do melhor amigo pelo fato de o pai já ter faleci-
do (3). Os amigos visitam a casa um do outro, a maioria já tendo visita-
do o melhor amigo (27) e já recebeu o melhor amigo em sua casa (33).
Estes dados indicam que a amizade dessas crianças representa um meio
de socialização também com os adultos.

Amizades não estão isentas de episódios agressivos. Para a manu-
tenção da amizade, contudo, a reparação ou a reconciliação são impor-
tantes. Foram investigados aspectos da agressão e reconciliação. A agres-
são entre amigos está presente em ambos os gêneros e em todas as fai-
xas etárias. Uma parte dos participantes (12) relatou episódios de agres-
são envolvendo um amigo (28 não relataram). Por outro lado, a ocor-
rência de episódios de reconciliação apresenta uma freqüência seme-
lhante (12) (28 não relataram). Dentre os participantes que relataram
episódios de agressão, alguns citaram implicâncias (4), mal entendidos
(5), agressão física (2) e outros (1). Por outro lado, os que relataram
episódios de reconciliação não disseram o motivo. Desta forma, a ocor-
rência de agressão é freqüente nas relações de amizade entre essas cri-
anças, contudo a reconciliação parece ocorrer em proporção semelhan-
te. Apesar de a agressividade ser parte integrante da amizade, a possibi-
lidade de reconciliação permite sua continuidade.

A percepção do amigo é fundamental no estudo da amizade. Dois
aspectos dessa percepção foram investigados: as qualidades e os defei-
tos do melhor amigo e de um amigo em geral. A maioria dos participan-
tes considerou que as qualidades de seu melhor amigo são: ser uma
pessoa boa (13) e ter brincadeiras legais (10). Além dessas, também
foram citadas: “ajudar quando necessário” (3), ser educado (1), ser inte-
ligente e interessante (1), ser risonho (1), dividir o lanche (1), falar “coi-
sas boas” (1), “ficar de bem de todo mundo” (1), desenhar bem (1) e
outros. A maioria considerou que seu melhor amigo não tem nenhum
defeito (15). O defeito mais citado a respeito do amigo é ser implicante
e bater nos colegas (8). Algumas crianças afirmaram não gostar das
brincadeiras chatas do amigo ou reclamaram pelo fato dele não gostar
de brincar (5). Dentre as respostas diversas (14), apareceu o ciúme com
relação ao melhor amigo (3), o egoísmo por parte do melhor amigo –
querer fazer apenas as coisas que ele gosta (2). Também foi observado
que o fato do amigo não gostar de fazer algo ou não saber como fazê-lo,
foi citado como defeito por alguns (2). Outros defeitos citados foram
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“metidez” (1), “sonseira” (1), “copião” – repetir o que o outro está fa-
zendo (1). Quanto aos amigos em geral, a maioria dos participantes não
soube dizer quais defeitos não suportam em seus amigos (9). Alguns
afirmaram não aceitar implicância - incluindo falar mal dos colegas –
“xingar” (6) e alguns não suportam que batam nos colegas (6). Quanto
às qualidades relacionadas aos amigos em geral, a maioria afirmou que
seus amigos devem gostar de brincar com eles (18) alguns afirmaram
que os amigos devem ser legais (5) e outros ainda afirmaram que os
amigos devem ser bons, educados e saber respeitar os colegas (5).

3.6 – Amizade na Família - Amigos e familiares costumam ser as
pessoas mais próximas que temos. Desta forma, procurou-se investigar
qual a relação entre amizade e família para saber se os participantes
consideravam os parentes como amigos. Foram investigados: pai, mãe,
irmão e outros familiares. De forma geral, os familiares quase não fo-
ram apontados como amigos de modo espontâneo (início da entrevista).
Contudo, quando indagados diretamente, os familiares usualmente fo-
ram considerados amigos. Quase todos consideraram a mãe como ami-
ga (39), a maioria também citou o pai (32) e os irmãos (33). Além des-
ses, foram citados primos (23), tios (14) e avós (6) como amigos. A mãe
foi considerada amiga pelo amor mútuo “ela me ama” e “eu amo ela”
(10). Outros motivos citados foram: os cuidados por parte da mãe (5), o
simples fato de ser a própria mãe “porque ela é minha mãe” (5), levar
para passear (5), ajudar nos estudos e nos deveres (5) e brincar com a
criança (4). Além dessas, foram observadas respostas como “porque ela
está comigo desde pequeno” (1), “porque ela mora junto comigo” (1),
“porque ela é tudo que eu tenho” (1), “porque quando tem alguma coisa
em casa, ela me dá pra trazer pra escola” (1) e outras. O único partici-
pante que não considerou a mãe como amiga, relatou que era por ela
estar internada (ela é doente, mas ele não forneceu maiores detalhes).

Com relação ao pai, os motivos mais citados foram “porque eu gosto
dele e ele gosta de mim” (9), “porque ele brinca comigo” (6), “porque
ele me ajuda nos estudos” (4), “porque ele é meu pai” (2) e outros.
Dentre os que responderam que o pai não é amigo, várias foram as cau-
sas: “porque eu não conheço ele” (3), “porque ele não mora comigo”
(2), “porque ele me bate” (1). No que se refere aos irmãos, 33 partici-
pantes afirmaram considerá-los amigos, dois participantes afirmaram
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que apenas alguns de seus irmãos são seus amigos, quatro afirmaram
não considerar seus irmãos como amigos e três não têm irmãos. Os
motivos mais freqüentes foram “porque ele(s) brinca(m) comigo” (14),
“porque eu gosto dele(s) e ele(s) gosta(m) de mim” (6), “porque ele(s)
cuida(m) de mim” (6), “porque eles são legais” (3).

3.7 – Amizade na Escola - A escola é um dos principais locais em
que a criança tem oportunidade de encontrar seus pares e fazer amiza-
des. Dois aspectos foram investigados: o relacionamento com os ami-
gos durante as aulas e durante o recreio. Com relação à amizade na
escola, os dados apontaram que, durante as aulas, a maioria das crian-
ças faz o dever com seus amigos (25). Alguns afirmaram conversar (9)
e brincar (8) dentro da sala de aula, quando terminam o dever. Além
disso, alguns participantes afirmaram só brincar (2), não fazer nada (3)
e ainda, planejar o que vão fazer depois da aula (1). Entretanto, duas
crianças disseram não sentar muito próximas de seus amigos da sala,
para evitar conversas durante as aulas, e outro relatou não gostar de
ninguém da sala, pois segundo ele, “só tem zé mané” (menino da 4ª
série). Durante o recreio, a maior parte das crianças afirmou brincar –
de modo geral (30), brincar de pique: pique-alto, pique-pega e pique–
esconde (4), jogar bola (4) e lanchar (4), o que mais uma vez mostra a
importância das brincadeiras nas relações com amigos. Também foi
observado que alguns participantes gostam de conversar (3), correr pelo
pátio (2) e pular corda (2).

3.8 – Emoções e Amizade - Emoções são parte essencial do relaci-
onamento interpessoal. Algumas emoções básicas foram investigadas
(raiva, medo, tristeza e alegria) dentro do relacionamento de amizade.
As emoções fazem parte das relações de amizade. A alegria foi a emo-
ção mais relacionadas às amizades (39). A maioria destes (23) citou
como motivo, o fato dos amigos gostarem de brincar e ensinar brinca-
deiras novas para eles. Alguns citaram outros motivos como contar pia-
das (3), gostar deles (3), ajudar nos deveres de escola (1), fazer algum
favor ou ajudar a “resolver algum problema” (7) – essa ajuda pode ser
“material” ou no sentido de amenizar a dor e tristeza dos amigos - por
exemplo: “...um dia eu tava triste porque meu pai foi preso e R. (melhor
amiga) foi lá em casa, falou que ele ia sair (da prisão) e me deu a maior
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força”. Além de respostas como “...porque eles dividem as coisas comi-
go” (2), “...porque eles fazem palhaçada pra gente rir” (2), “...porque
eles falam coisas boas” (1), “...porque eu tenho o sonho de ganhar um
videogame e meu amigo vai me dar” (1), “...minha amiga fez uma sur-
presa pra mim no dia do meu aniversário” (1) e “porque a mãe dele
ganhou neném” (1). O medo de perder um amigo também esteve pre-
sente (28). Outros disseram ter medo por diferentes causas: medo de
ficar sozinho (4), gostar dos amigos (3), brigas (2), mudança de casa ou
escola (2), medo do amigo morrer (2) ou de acontecer qualquer coisa
ruim (2), decepção com o amigo e medo de perder o único amigo (1) e
de perder todos os amigos de uma só vez (1) “se eu perder um amigo, eu
perco todos” (menina da 4ª série). A raiva também é uma emoção pre-
sente nas relações de amizade (17), cujos principais motivos são: algum
tipo de implicância (12), falsidade (2), egoísmo por parte do amigo (1)
e maldade (1). Apenas alguns relatam ter sentido tristeza (13) causada
por um amigo. A tristeza foi causada por implicância (4), mágoa e de-
cepção (4), ignorância por parte do amigo (2), mentira (1), e tristeza de
algum amigo que está passando por situações difíceis (1).

3.9 – Avaliação da Amizade - Finalmente, buscou-se investigar como
os participantes percebiam a importância de suas relações de amizade e
se desejavam ter mais amigos. Quase todos os participantes considera-
ram importante ter amigos (38). Apenas dois consideram ser “mais ou
menos” importante. Em relação aos motivos, destaca-se a importância
dos amigos para brincar (15), para fazer companhia “para não ficar so-
zinho” (10), para ajudar – de modo geral (7), e “para ser feliz” (7).
Outros motivos para a importância de ter amigos foram “...porque eles
tratam bem as pessoas” (1), “...porque a gente tem que cuidar do ami-
go” (1), “...porque eles chamam pra ir na casa deles” (1), “...porque se a
gente não tiver amigo, como faz pra sair de casa se só conhecer o pai e
a mãe” (1), “...pra poder contar com eles e eles poderem contar com a
gente” (1), “...pra ajudar as outras pessoas” (1), “...porque eles são le-
gais” (1), “...porque com amigos você faz mais amizades” (1).

Quanto aos dois participantes que afirmaram ser “mais ou menos”
importante ter amigos, os motivos citados foram a agressividade de al-
guns amigos ”...tem amigos que são bravos e só ficam batendo e tacan-
do pedra” e o outro respondeu “...porque sim”. A maioria das crianças
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desejou ter mais amigos (26), ao passo que apenas algumas não deseja-
ram (5). Como motivos foram mencionados o fato de ser bom ter muitos
amigos (17), ter alguém para brincar (10), ao desejo de ter mais amigos
(4) e para não ficar sozinho (2). E ainda a ajuda por parte do amigo,
“...ele te ajuda a ir a luta” (1) e alegria que os amigos transmitem “...quan-
do a gente ta triste eles alegram a gente” (1). Dentre os participantes
que responderam não desejar ter mais amigos, três afirmaram que já
possuem muitos amigos, um falou a respeito da sua melhor amiga “...a
minha véia é o suficiente pra mim” e o outro participante não soube
dizer o porquê.

4. Discussão e Conclusões

Os dados obtidos visam apresentar um panorama geral e descritivo
das relações de amizade de crianças de 7 a 12 anos, alunos da primeira
à quarta série do ensino fundamental de uma escola municipal de Vitó-
ria. Nove itens, que representam uma síntese dos tópicos usualmente
investigados em estudos sobre Psicologia da Amizade na Infância na
literatura internacional, foram pesquisados. Estes itens compreendem:
(a) rede de amigos; (b) desenvolvimento da amizade; (c) cooperação e
competição na amizade; (d) atividades com os amigos; (e) o perfil do
melhor amigo; (f) amizade na família; (g) amizade na escola; (h) emo-
ções e amizade; e, (i) avaliação da amizade. Dentro de cada um destes
itens, alguns pontos podem ser destacados.

(a) Quanto à rede de amigos, a maior parte dos amigos pertence ao
mesmo gênero e, geralmente, freqüentam as os mesmos locais (escola e
vizinhança). As idades das crianças entrevistadas e dos amigos mencio-
nados são bastante próximas. A proximidade e a semelhança surgem
como fatores importantes no estabelecimento de relações de amizade.
Apesar dos adultos terem raramente sido citados em um primeiro mo-
mento, a maioria das crianças informou ter amigos adultos, idosos e
também um animal de estimação como amigo, diante de uma questão
direta. A existência de um melhor amigo foi indicada pela maioria dos
participantes. A rede de amigos é composta primeiramente por outras
crianças, mas, possivelmente, poder-se-ia indicar uma rede de amigos
de ‘segunda ordem’, incluindo adultos, idosos e mesmo animais. (b) O
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desenvolvimento da amizade envolve todas as fases, desde o primeiro
contato até o possível término da mesma. No estabelecimento de amiza-
des, os participantes geralmente informaram fazer amizades facilmente.
Por outro lado, a maioria não relatou nenhum término de amizade. (c) A
cooperação e a competição foram reconhecidas na amizade. A maioria
reconheceu a ajuda por parte de seus amigos, enquanto apenas uma
parte indicou competir com os amigos. A amizade envolve cooperação
e competição. (d) A atividade mais citada em companhia dos amigos foi
brincar (com o melhor amigo também o conversar). (e) O melhor amigo
pode ser uma única pessoa ou várias, geralmente do mesmo gênero e de
idade próxima à da criança. Algumas vezes, o melhor amigo é um pa-
rente, como irmão(ã), primo(a) ou a avó (apenas um caso). Dois partici-
pantes citaram todos os amigos como melhores amigos. Na maioria dos
casos, os participantes conhecem o melhor amigo há bastante tempo
(desde a creche onde estudaram antes da escola atual). A maioria co-
nhece o melhor amigo há pelo menos quatro anos. (f) A amizade na
família, usualmente, considera-se tendo início no ato do nascimento.
Na família, o pai e, especialmente a mãe, foram considerados como
amigos pelos participantes, assim como os irmãos, além de outros mem-
bros da família, como primos, tios e avós. (g) Os locais mais importan-
tes e freqüentes de encontro são a escola, a rua (perto de casa) e a casa
do amigo ou a própria casa. Na escola, durante as aulas, os amigos par-
ticipam das atividades escolares e também conversam e brincam. Du-
rante o recreio, basicamente, os amigos brincam (pique, bola), se en-
contram para lancharem juntos. A minoria sabe a data do aniversário do
melhor amigo (geralmente, as meninas). Entretanto, a maioria dos parti-
cipantes conhece os pais do melhor amigo e costuma freqüentar a sua
casa. As conversas são sobre as próprias brincadeiras e sobre os assun-
tos de escola. (h) As emoções estão intimamente relacionadas à amiza-
de. Raiva, medo, tristeza e alegria estiveram presentes. A alegria foi o
sentimento mais freqüentemente associado à amizade. As meninas sen-
tem mais medo e mais raiva. Esta parece ser apenas uma diferença de
gênero e não de idade. (i) Quase todos os participantes consideraram
importante ter amigos e desejavam ter mais amigos. As qualidades dos
amigos estão relacionadas à sua sociabilidade (ser educado e saber res-
peitar os colegas) e ao tipo de atividades realizadas em comum (como
brincadeiras interessantes). Por outro lado, a maioria dos participantes
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não percebe defeitos em seus amigos. Os defeitos mais citados foram a
implicância com os colegas e o costume de bater nos colegas. O brincar
nas relações de amizade foi a atividade mais citada entre os amigos. Os
fatores responsáveis pelo término da amizade mais freqüentes foram
brigas e mentira. Estes dados, em seu conjunto, dão uma visão ampla,
ainda que preliminar, dos principais aspectos da amizade entre crianças
de 7 a 12 anos em uma escola pública do município de Vitória.

Em suma, pode-se concluir que as amizades representam uma im-
portante forma de relacionamento social na faixa etária investigada, es-
pecialmente com os pares, mas também se mostrando como fator de
socialização com adultos. São relações muitas vezes duradouras, basea-
das em cooperação e girando em torno do brincar como atividade medi-
adora. Escola e vizinhança são os locais principais para as amizades
que ainda representam uma importante parte da vida emocional da cri-
ança. Conforme Hinde (1979, 1987, 1997), a amizade, como um relaci-
onamento interpessoal, sofre a influência da estrutura sócio-cultural (se
dá dentro de um contexto social complexo) e do meio ambiente físico
(depende do espaço e suas características), além de envolver diferentes
níveis de complexidade, desde a criança como indivíduo, a influência
dos grupos (como a família), até a sociedade como um todo.
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Introduction

Recent research has linked the increase in the neocortex size of mam-
mals to the development of cognitive abilities required to the establish-
ment and maintenance of social relationships in complex groups (Dun-
bar, 1993, 1998; Kozel, Padgett & George, 2004). Among these abiliti-
es the acquisition of language is seen as an important feature linked to
the development of cooperative reciprocal relations (Dunbar, 2004).

Under this perspective, deception is considered by some authors as a
complex linguistic elaboration resulting from a fail in a process of coo-
peration, what means that one deceives when it is not profitable to coo-
perate (Rosas, 2004). Deceiving involves the acquisition of a “theory of
mind”, defined as the capacity of inferring the existence of mental sta-
tes and intentions in others (Jou & Sperb, 1999; Key & Aiello, 1999;
Rilling, Sanfey, Aronson, Nystrom & Cohen, 2004). Both deceiving and
detecting a deceiver involves complex cognitive abilities (Vrij et al.,
2001, 2004; Ekman & Frank, 1997). In this study we define deceit as
the lack of truth, following the study of Vrij et al., (2001), including the
behaviors of lying (the changing of a real event by an unreal one) and of
omitting (the hiding of a part or the complete truth about an event).
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Although wide, this definition is useful in our context as we intend to
relate cooperation and deception.

Our aim was to investigate the occurrence of deception in the cons-
truction and maintenance of social relationships. We considered cons-
truction of a relationship the interaction among people who had never
met before and maintenance of a relationship the interaction among pe-
ople who already knew each other.

Method

Participants: Sixty university students (28 males and 32 females)
were organized in 10 groups with 6 individuals each, half male, and half
female (except for one group with 2 males and 4 females) arranged in
two conditions: a) groups composed of individuals that previously knew
each other (KI, n=5); and b) groups composed of individuals that did
not previously know each other (UI, n=5).

Procedure: In the UI groups there was an initial presentation of the
participants and in both groups, an informal conversation. After this,
each participant received a sheet in which the name of another partici-
pant of the group was written. It was told that they would play a kind of
“truth game” in which each participant should write 3 questions addres-
sed to the person whose name was written in his/her sheet. The questio-
ner should not be identified. The sheets were collected and the resear-
cher read each question aloud to the group and the participant to which
it was addressed had to answer it aloud.

After all participants had answered the questions, a questionnaire
was distributed. Four questions were proposed: 1) Did you lie while
answering the questions? a) no; b) yes, once; c) yes, twice; d) yes, in all
the answers. 2) Why?; 3) Do you believe that other components of the
group lied? a) no; b) yes, one of them; c) yes, two of them; d) yes, three
of them, e) yes, four of them; f) yes, five of them. 4) Why?.

Results

The participants in both groups reported answering the questions
telling predominantly the truth. In KI groups only 4 deceiving answers
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were reported while in UI groups 8 deceiving answers were reported.
There were 90 possibilities of deceiving considering the sum of the
answers given in the 5 groups of KI or the 5 groups of UI (6 participants
x 3 questions each x 5 focal groups in each condition). The number of
deceiving answers reported seems to be well under the number of possi-
ble deceiving answers.

The number of reported deceiving answers was relatively low when
compared to the expectation about being deceived by the other mem-
bers of the group. In KI groups participants said they believed that 31 of
the other participants had lied when answering the questions while in
UI groups 18 answers were considered to be lies. As we can see, in KI
groups there were less reported deceiving answers and more expectati-
on of deception, while in UI groups there was more reported deceiving
answers but less expectation of deception.

The reasons given for telling the truth or for lying were categorized.
The categories formed were: the question was not compromising; the
question was compromising/too personal; it was an omission not a lie; I
usually don’t lie; other. Participants mainly justified a truthful answer
by telling that the question was not compromising (n=34). They mainly
justified their reported deceiving answers telling that the question was
compromising/too personal (n=9).

The motives for believing that the other participants had lied or had
told the truth were categorized. The categories formed and the number
of times they were used were: a) he/she looks sincere (n=17); b) it was
an omission not a lie (n=8); c) I know the participant/fact (n=3); d) I
don’t know the participant (n=4); e) the question was not compromising
(n=15); f) the question was compromising/too personal (n=5); g) he/she
hesitated (n=9); h) other (n=7). Categories a, d and e were presented as
motives to believe that the other participant was telling the truth, cate-
gories f and g were presented as motives to believe that the other parti-
cipant had lied and the other categories were presented in both cases.

Conclusion

Considering deceiving as a fail in cooperation, as we already put
before, it seems that our results give support to the idea that human
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relationships are based mainly in cooperation (Dunbar, 2004; Key &
Aiello, 1999). We suggest that the participants actively proposed non-
compromising questions to the other components of the group exhibi-
ting a cooperative behavior from the beginning of the interaction. It is
important to note that although the identity of the questioner was not
known (what could have increased the behavior of defeating) coopera-
tive behavior, in the form of non-compromising questions, was maintai-
ned. When they failed to cooperate by proposing compromising questi-
ons, the answerer deceived.

Although the number of reported lies was much lower than the pos-
sible number in each condition, there were two times more lies in the UI
groups (n=8) than in the KI groups (n=4). This can indicate that in sta-
ble relations deception, in the form of lies, is less common than in uns-
table ones. This could be due to two main effects of the instability: 1-
the low probability of re-encountering the other individual and, hence,
reciprocate; and 2 - the difficulty in identify the lie through connecting
events along the period of relationship.

The high occurrence of suspicions of deception - number of times that
the participants believed that the other components had lied - can indicate
that people involved in social interaction is constantly monitoring their
partners and evaluating the probability of having cooperation or being
deceived by them or to deceive them. This monitoring behavior can be
enhanced in the context of maintenance of a relationship as indicated by
the higher number of suspected lies in the groups formed by individuals
that already knew each other. In this context costs for being deceived or
for not reciprocating cooperation are enhanced as there is a higher proba-
bility of future interaction than in unstable relationships.

If the number of admitted deceiving answers corresponded to the
actual number of deceiving answers, being much lower than those ex-
pected, our results can also indicate that our ability to detect lies is not
accurate as suggested by Ekman and Frank (1997), although it can vary
among individuals.

The ability to monitor the behavior of others together with the abili-
ty to deceive have been seen as evolved characteristics adapted to our
social complex way of life. The use of the methodology employed in
this work seems appropriate to further investigate the costs and benefits
of these behavioral strategies.
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6

PSICOTERAPIA INTERPESSOAL E FUNCIONAL
ANALÍTICA DOS RELACIONAMENTOS

INTERPESSOAIS

Elizeu Borloti

Introdução

No relatório sobre a saúde mental no mundo, a Organização Mundi-
al de Saúde (OMS, 2001) descreve os três ingredientes para o manejo
de problemas de saúde mental: farmacoterapia, psicoterapia e reabilita-
ção psicossocial. Quanto à psicoterapia, diz o relatório: “Várias técni-
cas e abordagens – derivadas de diferentes fundamentos teóricos – têm
mostrado sua eficácia em relação a diversas perturbações mentais e com-
portamentais. Contam-se entre elas a terapia comportamental, a terapia
cognitiva, a terapia interpessoal, as técnicas de relaxamento e as técni-
cas e terapias de apoio (aconselhamento)”. O mesmo relatório reconhe-
ce que o relacionamento interpessoal é um âmbito importante na aquisi-
ção, manutenção ou mudança da saúde mental e isto tem atraído a aten-
ção dos pesquisadores interessados na intervenção.

Tomando a depressão, por exemplo, o transtorno psiquiátrico mais
comum, os tratamentos eficazes propõem modificações nos relaciona-
mentos por meio do treinamento de habilidades sociais (Libet & Lewin-
sohn, 1973) uma vez que contingências sociais tornam esses relaciona-
mentos extremamente aversivos ou não reforçadores (Coyne, 1976a;
1976b; 1985; Coyne, Kessler, Tal, Turnbull, Wortman, & Greden, 1987).
A característica visão dos outros da pessoa deprimida (“Ninguém vai
gostar de mim”, “Eles estão decepcionados comigo”) também atesta a
importância dos relacionamentos interpessoais como parte da tríade
cognitiva (Eu-Mundo-Futuro) a ser alterada pela reestruturação cogniti-
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va, segundo os praticantes da Terapia Cognitiva (Beck, Rush, Shaw, &
Emery, 1979). Ainda, o contexto interpessoal da pessoa deprimida indi-
ca o prognóstico do seu tratamento, segundo os terapeutas da TIP, a
Terapia Interpessoal (Schestatsky & Fleck, 1999).

Entretanto, apesar dessa concordância, as terapias cognitivas, com-
portamentais e interpessoais são divulgadas de modo diferente. Muitas
vezes, como observado, a Terapia Cognitivo-Comportamental tem sido
incluída nos currículos de Graduação, ou por estar evidente na mídia ou
por ser a abordagem exigida para alguns financiamentos governamen-
tais na área da saúde, por exemplo, pelo Programa Nacional de Contro-
le do Tabagismo (INCA, 2001; Otero, Perez, Szklo, Esteves, Pinho,
Szklo, Turci, 2006).

Por outro lado, as estratégias de intervenção psicológica nos relaci-
onamentos interpessoais pelas vias da Psicoterapia Interpessoal (TIP)
são pouco oferecidas como modalidade de tratamento nos serviços de
saúde (Bahls & Ito, 2003). Uma das exceções constitui o Programa de
Atendimento aos Transtornos de Humor (Prothum) do Hospital das Clí-
nicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Schestatsky &
Fleck, 1999). Portanto, fica a pergunta: o que há de diferente na TIP?

Este questionamento, somado ao reconhecimento, pela OMS, da efe-
tividade das Terapias Interpessoal e Comportamental no tratamento psi-
cológico, justifica o objetivo deste Capítulo: descrever a Terapia Inter-
pessoal (a TIP, de Klerman, Weissman, Rounsaville & Chevron, 1984)
e compará-la a uma modalidade de Terapia Comportamental especial-
mente designada às pessoas com dificuldades nos relacionamentos in-
terpessoais: a Psicoterapia Funcional Analítica (a FAP, de Kohlemberg
& Tsai, 2001). Este objetivo é alcançado assim: na primeira seção deste
Capítulo são apresentados os fundamentos, objetivos e métodos da TIP.
A segunda faz o mesmo com a FAP. Por fim, uma conclusão emergiu
em defesa de um fundamento pragmático para uma integração de estra-
tégias de intervenção nos relacionamentos interpessoais que considere
os aspectos relevantes do relacionamento terapeuta-cliente.

A Psicoterapia Interpessoal

Definida como um tipo de psicoterapia breve, a TIP foi originalmen-
te criada, no início da década de 80, para tratar das questões interpesso-
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ais que caracterizam o contexto clínico da depressão unipolar. Em 1984,
Klerman, Weissman, Rounsaville & Chevron (1984) publicaram um
manual contendo uma descrição operacional de uma abordagem inter-
pessoal de psicoterapia para a depressão, estruturada em 12 ou 16 ses-
sões semanais. Desde então, a TIP tem sido adaptada, com componen-
tes diversos, para uso no tratamento psicológico do Transtorno Bipolar
(Frank, Ehlers, Monk, Cornes, Carter & Frankel, 1994; Justo & Calil,
2004), dos Transtornos Alimentares (Agras, Walsh, Fairburn, Wilson,
& Kraemer, 2000), da Distimia (Markowitz, 1998) e do Abuso de Subs-
tância (Rounsaville, Glazer, Wilber, Weissman & Kleber, 1983; Carroll,
Rounsaville & Gawin, 1991).

Em qualquer caso, a TIP tem sido descrita como uma terapia que
não visa alterar a personalidade (Schestatsky & Fleck, 1999), uma des-
crição questionável, uma vez que tem como base principal uma teoria
do desenvolvimento da personalidade: a Teoria Interpessoal da Perso-
nalidade, de Harry Stack Sullivan (1953), pouco divulgada nos meios
acadêmicos, a despeito do seu grande impacto na História da Psicanáli-
se, da Psiquiatria e da Psicologia do Desenvolvimento (Perry, 1982).
Hirsch (2004) apontou uma razão para a Teoria Interpessoal ser pouco
conhecida no contexto da Psicanálise: ela se contrapõe à ênfase intra-
pessoal da Psicanálise Clássica ao enfatizar o desenvolvimento humano
como uma função da interação social ou interpessoal.

Segundo Schestatsky & Fleck (1999), nas bases teóricas da TIP en-
contram-se a Teoria do Apego, de John Bowlby, a Teoria do Luto, de
Sigmund Freud, e a Teoria Interpessoal, de Sullivan.

Harry Stack Sullivan é considerado um precursor da área de pesqui-
sa “Relacionamento Interpessoal” (Garcia, 2005). Seu modelo (Sulli-
van, 1953) concebe a Psiquiatria como o estudo do que acontece entre
as pessoas, ou seja, o estudo do relacionamento interpessoal. Para ele,
os relacionamentos são essenciais na constituição da pessoa, sendo algo
empírico do qual se infere constructos hipotéticos como “personalida-
de”, por exemplo. Assim, a personalidade de uma pessoa só pode ser
conhecida por meio dos seus relacionamentos interpessoais.

A depressão, por exemplo, ocorre no contexto dos relacionamentos
interpessoais sem ser “causada” diretamente por tais relacionamentos.
Entretanto, os relacionamentos com pessoas significativas são eventos
iniciadores, precipitadores ou mantenedores do estado de humor de-
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pressivo. Por isso, a intervenção focaliza as “relações interpessoais mais
atuais e não tanto as passadas, auxiliando o paciente a manejar de forma
mais adequada os problemas interpessoais que estejam associados ao
início ou manutenção do episódio depressivo, seja qual for sua duração
ou natureza” (Schestatsky & Fleck (1999, p. 42)

A prática da PI

Aparte as bases teóricas, na prática, muitas das ferramentas da PI
são familiares aos terapeutas comportamentais e cognitivos. Seu dife-
rencial está no uso de estratégias específicas para a avaliação do con-
texto interpessoal da manutenção dos sentimentos e comportamentos,
permitindo uma definição do foco para o tratamento, sempre em função
de uma ou duas de quatro áreas mantenedoras do problema: 1) luto
incompleto ou demorado pela morte de alguém; 2) transições sociais
como num divórcio, por exemplo; 3) disputas sociais, como na busca
por um espaço no ambiente de trabalho; ou 4) déficits nas habilidades
interpessoais, que se traduzem em, por exemplo, um número restrito de
relacionamentos sociais íntimos ou na dificuldade de enfrentar a crítica.

Sessões 1 a 3

As primeiras sessões são dedicadas à visualização deste quadro mai-
or de áreas-problema. O terapeuta avalia a depressão, usando uma en-
trevista clínica sob os critérios do DSM-IV ou CID-10, por exemplo, e/
ou aplicando um instrumento padronizado e reconhecido tal como o
BDI – Inventário de Depressão de Beck (versão em português de Cu-
nha, 2001). Em seguida escuta a história de vida do cliente, especifican-
do a entrevista clínica nas áreas-problema do contexto dos relaciona-
mentos interpessoais. Schestatsky & Fleck (1999) indicam um instru-
mento útil nessa etapa, o IPRI – Inventário de Relacionamentos Inter-
pessoais, desenvolvido por Tilden, Nelson & May (1990). Trata-se de
uma escala de auto-relato que avalia a qualidade dos relacionamentos
em termos do suporte social, da reciprocidade e dos conflitos em itens
do tipo “Eu estou disponível aos meus amigos quando eles precisam
conversar” ou “As pessoas com as quais me preocupo exigem que eu
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faça coisas que eu não quero fazer”. A entrevista clínica deverá explorar
detalhes do auto-relato fornecido pelo BDI e pelo IPRI.

Sessões 4 a 13

Essas sessões intermediárias são planejadas para o alcance de mu-
danças em uma ou duas áreas específicas, seguindo o mesmo objetivo
de melhorar os relacionamentos interpessoais do cliente. As fontes do
desconforto do cliente são apresentadas numa análise integrativa do modo
dele funcionar nos relacionamentos interpessoais, incluindo uma des-
crição do como suas expectativas ou queixas em relação aos outros atu-
am na manutenção do seu estado atual.

De acordo com o manual da PI (Klerman, Weissman, Rounsaville &
Chevron, 1984), se a área do luto for problemática, o terapeuta deve criar
condições para que o cliente expresse sentimentos relacionados às perdas
de relacionamentos antigos para, depois e gradualmente, auxiliá-lo a en-
gajar-se em novos relacionamentos. Embora outras perdas possam ser
consideradas luto (divórcio involuntário, desemprego, etc.) elas são trata-
das como outra área. A área do luto especifica os afetos em torno do
rompimento de relacionamentos por morte, quando o processo de luto é
um problema, seja por que é demorado; seja porque é excessivo.

Se o problema for de transição social, isto é, se o cliente está viven-
do uma circunstância que demanda uma adaptação, é preciso ajudá-lo a
entender as exigências que um novo papel está lhe impondo e isto, inva-
riavelmente, aponta para o modo como os outros nos relacionamentos
interpessoais lhe impõem exigências em função de uma nova categori-
zação social inclusa no novo papel. As transições podem assumir dife-
rentes díades cujos pólos definem-se reciprocamente em função de cri-
ses no curso natural da vida, dos ajustamentos no ambiente de trabalho
ou de outros contextos sociais e de adaptações que se seguem a eventos
ou rompimentos de relacionamentos interpessoais: adolescente-adulto,
casado-divorciado, solteiro-casado, saudável-portador de câncer, em-
pregado-desempregado, morador do interior-morador de Vitória, soltei-
ra-mãe solteira e assim por diante. Tais transições também caracterizam
perdas e contribuem para o humor deprimido. Estratégias verbais para a
análise dos aspectos positivos e negativos de cada pólo conduzem ao
reconhecimento das vantagens e desvantagens da transição. As demais
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estratégias incluem o ensino de habilidades de enfrentamento da raiva,
por exemplo, ou de fazer planos a curto, médio e longo prazo. O modo
como o cliente descreve a situação vivida é analisado em termos da
congruência ou incongruência com a situação de fato e o terapeuta pode
encorajar a expressão dos afetos quando o cliente descreve a situação
presente no relacionamento com o terapeuta.

A área das disputas sociais define situações nas quais o cliente e
outras pessoas no ambiente conjugal, familiar, profissional ou social em
geral divergem opiniões de forma excessiva. A análise das disputas em
relação aos papéis sociais envolve a compreensão dos argumentos e
conflitos do cliente sobre responsabilidades sociais nesses papéis; e a
disputa é resolvida examinando as características dos relacionamentos
interpessoais sentidos como tal. O relacionamento acirrado é considera-
do um problema a ser resolvido (caso seja possível), ou como um relaci-
onamento a ser rompido (caso a condição de disputa seja irreversível).
Em resumo, o terapeuta conduz o cliente a explorar as fontes da disputa
e, como na estratégia de resolução de problema (D’Zurilla & Goldfried,
1971), são discutidas e implementadas as opções para resolvê-la. Estra-
tégias da terapia de casais podem ser usadas em disputas conjugais, por
exemplo, por meio do treinamento comportamental das habilidades de
comunicação.

A área-problema considerada mais grave pelos terapeutas da PI é
traduzida por déficits mais básicos nas habilidades interpessoais e esses
podem incluir dificuldades em iniciar e manter conversações, fazer
amigos, expressar desacordo e desgosto, dizer “não”, expressar afeto e
assim por diante. Essas inabilidades podem ser inferidas de velhos rela-
cionamentos e observadas diretamente na interação terapeuta-cliente,
quando as fontes de controle comum ficarem evidentes. Assim, o exces-
so de dependência ou de hostilidade aparecerá na relação com o tera-
peuta e poderá ser modificado diretamente, criando as condições de
aprendizagens que serão generalizadas para outros relacionamentos.
Schestatsky & Fleck (1999) lembram que alguns clientes têm os relaci-
onamentos interpessoais bastante comprometidos e, nesse caso, a PI
pode começar a analisar as relações passadas para, em seguida, analisar
as novas relações. Entre essas últimas, a nova relação interpessoal com
o terapeuta constitui-se num elemento-chave para a produção da mu-
dança em outras novas relações. As estratégias do terapeuta para o in-
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cremento das habilidades que estão ausentes ou escassas no repertório
do cliente incluem-se no Programa de Treinamento das Habilidades
Sociais (Del Prette & Del Prette, 2001; Caballo, 2003): manejo da rai-
va, expressão do gosto e do desgosto, diferenciação entre assertividade,
agressividade e passividade, dentre outras.

Sessões 14 a 16

As sessões finais são dedicadas à revisão do curso da terapia e ao
reforçamento das mudanças. Numa parte do tempo a expectativa quan-
do ao término do processo é abordada e é feita a prevenção da recaída
em possíveis situações futuras antecipadas pelo cliente.

Estruturação das sessões da PI
para tratamento da depressão unipolar

Mello (2004) forneceu a estrutura sintética das sessões da PI para o
tratamento da depressão unipolar sob a forma de instruções específicas
ao terapeuta. Assim, na fase inicial o terapeuta deve revisar os sintomas,
diagnosticar a depressão, explicar o tratamento, avaliar a necessidade
de medicação, revisar os relacionamentos atuais e passados do cliente
(a natureza dos mesmos, as expectativas do cliente e dos outros, satisfa-
ções ou não, mudanças esperadas pelo cliente); identificar áreas-pro-
blema e os objetivos do tratamento; explicar a PI e estabelecer o contra-
to de trabalho.

As sessões intermediárias dependerão da avaliação das áreas-pro-
blema. No luto, o terapeuta deve facilitar o luto, reforçando interesses e
relacionamentos substitutos ao que foi perdido, reforçando descrições
do relacionamento com a pessoa que morreu e das circunstâncias da
morte e explorando sentimentos da relação. Nas disputas sociais, o tera-
peuta deve identificá-las, avaliar o repertório do cliente em relação ao
conflito e em qual estágio ele se encontra (renegociação, impasse ou
dissolução) e considerá-lo um problema a ser resolvido com um plano
de ação. Na transição social, a meta é facilitar a aceitação da perda do
velho e a vivência do novo. Para isso, é preciso reforçar o enfrentamen-
to das novas demandas, a expressão de sentimentos em relação ao velho
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e ao novo e a busca de um suporte social para o novo. Nos déficits
interpessoais é preciso diminuir o isolamento reforçando a execução de
atividades sociais. Isto pode ser feito analisando a função entre os senti-
mentos e as atividades e a função dos padrões de comportamento que se
repetem nos relacionamentos, incluindo aqueles do relacionamento com
o terapeuta.

Nas sessões finais, o terapeuta deve abordar diretamente o fim da
terapia, trabalhando eventuais sentimentos do cliente em relação a esse
fim e reforçando as habilidades aprendidas e a relação entre elas e a
autonomia. Sessões de manutenção podem ser combinadas e uma re-
visão do tratamento pode ser feita, instruindo maneiras de prevenir
recaídas.

Técnicas de PI

Mello (2004) propôs uma divisão das estratégias da PI em “direti-
vas” e, supostamente, “não diretivas”. Desconsiderando o engano des-
tes rótulos, ou a sua ilusória separação, as estratégias da PI podem ser
de seis tipos: 1) de exploração, 2) de expressão de sentimentos, 3) de
clarificação, 4) de análise da comunicação, 5) de modificação do com-
portamento e 6) de análise do relacionamento com o terapeuta.

As estratégias exploratórias incluem intervenções verbais “abertas”
ou “fechadas”. Comentários abertos podem assumir a função de “reco-
nhecimento suportivo” (“entendo”, “hum-hum”), de ampliação de um
tópico sendo discutido (“fale mais sobre isto”) ou de “silêncio recepti-
vo” que, juntamente com a postura corporal do terapeuta, comunicam
interesse e atenção ao que o cliente está falando. Verbalizações “fecha-
das” incluem a investigação da forma como o cliente descreve sua his-
tória, em perguntas sobre o conteúdo cognitivo (“quanto tempo faz que
você se separou?”) ou afetivo (“como se sente sendo uma mulher sepa-
rada?”) de um tópico específico. Os inventários padronizados (BDI,
por exemplo) são tidos como estratégias exploratórias “fechadas”.

Quando analisa as responsabilidades sobre situações de relacionamen-
tos passados e atuais, o terapeuta da PI encoraja a expressão de sentimen-
tos com estratégias que podem assumir as seguintes funções: expressão e
aceitação de uma situação que não pode (ou que não poderia) ser modifi-
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cada; experiência para outros relacionamentos existentes que podem ser
modificados ou para relacionamentos novos que surgirão.

A clarificação está presente quando o terapeuta verbaliza uma pará-
frase ou síntese de conteúdos cognitivos ou afetivos, seja para comuni-
car compreensão, seja para produzir compreensão, como quando solici-
ta ao cliente para repetir o que disse ou quando discrimina uma incon-
sistência entre o dizer e o fazer do cliente.

As estratégias de modificação do padrão de comunicação do cliente
visam, em geral, ensiná-lo a ser assertivo. Isto inclui um treinamento na
discriminação de padrões de confronto ou de comunicação evasiva, por
exemplo.

Quaisquer das estratégias anteriores podem ser empregadas na aná-
lise e modificação dos comportamentos e sentimentos que caracterizam
o relacionamento com o terapeuta. Isto pode ser feito empregando qual-
quer um dos processos de aprendizagem comportamental: modelagem,
instrução ou modelação. A resolução de problema, por exemplo, pode
ser modelada e instruída, e verbalizações de soluções podem ser apren-
didas pelo modelo do terapeuta. O terapeuta pode usar a técnica do
ensaio comportamental, quando assume o papel do cliente ou do outro
nos relacionamentos interpessoais focalizados na sessão. A própria co-
municação do cliente com o terapeuta, ou a comunicação do cliente
com pessoas “evocadas” na sessão (como quando o cliente interage com
alguém imaginário que está sentado numa cadeira) são consideradas
como parte da análise da comunicação, uma técnica tipicamente com-
portamental.

A Psicoterapia Funcional Analítica

A Psicoterapia Funcional Analítica (FAP) é apresentada neste Capí-
tulo porque, a partir dela, o relacionamento interpessoal cliente-tera-
peuta passou, em si mesmo, a ser discutido em detalhes e usado para
modelar comportamento mais efetivo para a mudança dos relaciona-
mentos gerais do cliente que se submete à Terapia
Comportamental. Neste sentido, a FAP sempre tem como foco o relaci-
onamento interpessoal, podendo, num sentido amplo, ser considerada
uma abordagem interpessoal. Assim, ela é indicada para clientes que
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procuram uma experiência interpessoal “profunda, tocante, intensa” e
para clientes que recebem diagnóstico de transtornos psicológicos do
eixo II do DSM-IV (transtornos de personalidade) e que “têm dificulda-
des em estabelecer relações de intimidade e/ou têm problemas interpes-
soais difusos, pervasivos” (Kohlenberg & Tsai, 1991, p. 2).

A FAP foi proposta por Kohlenberg & Tsai (1991) como uma abor-
dagem psicoterápica cuja epistemologia é derivada diretamente, e ex-
clusivamente, do behaviorismo radical de Skinner, contida no Terms
(Skinner, 1945), no Ciência e Comportamento Humano (Skinner, 1953)
e, notamente, no O Comportamento Verbal (Skinner, 1957). Nesses li-
vros, Skinner operacionalizou os princípios filosóficos da FAP: o con-
textualismo (da realidade e do conhecimento), o anti-mentalismo (tra-
duzido pelo enfoque nas variáveis ambientais-contextuais do compor-
tamento) e a importância da linguagem naquilo que o terapeuta terá que
lidar, especialmente os afetos que caracterizam o relacionamento inter-
pessoal da terapia.

Segundo seus proponentes, a FAP descreve o que eles vêem fazendo
ao longo de muitos anos de experiência clínica com clientes que muda-
ram profundamente seu repertório além dos objetivos fixados para a
Terapia Comportamental Clássica. Segundo os autores, a característica
profunda da mudança desses clientes sempre esteve diretamente associ-
ada à intensidade do relacionamento com o terapeuta (o subtítulo do
livro fala disso: “Creating Intense and Curative Therapeutic Relati-
onships”). A FAP é uma terapia com o objetivo de “manejar problemas
enraizados” a partir de uma relação “genuína, envolvente, sensível e
cuidadosa” com o cliente, apropriando-se “das vantagens das defini-
ções claras, lógicas e precisas do behaviorismo radical” (p. 2). Portanto,
ao contrário da PI, é uma intervenção na personalidade, considerada
como uma idiossincrasia do repertório comportamental (Skinner, 1953),
modelado especificamente em um contexto cultural.

A prática da FAP

Focalizando-se no relacionamento interpessoal, a FAP enfatiza o papel
do reforçamento na mudança dos comportamentos que definem os rela-
cionamentos sociais, em geral, e terapêutico, em particular. No caso
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deste último, o reforçamento torna-se mais efetivo porque o terapeuta
pode conseqüenciar imediatamente comportamentos relevantes à mu-
dança no relacionamento terapêutico, objetivando uma generalização
da mudança em comportamentos também relevantes em relacionamen-
tos em geral. Em termos gerais, os procedimentos dos terapeutas da
FAP objetivam aumentar a discriminação dos “comportamentos clini-
camente relevantes” (CRB´s) do cliente aos relacionamentos que esse
estabelece, considerando como eles ocorrem durante a sessão, e alterar
a probabilidade de emissão de CRB’s dentro e fora da sessão. Para isto,
três tipos de CRB’s são considerados.

CRB’s 1 são instâncias do problema do cliente ocorrendo na sessão.
São geralmente comportamentos de esquiva cuja freqüência deve ser
reduzida. Por exemplo, “uma mulher cujo padrão é mergulhar em rela-
cionamentos inatingíveis, apaixona-se pelo terapeuta” ou “um homem,
com ansiedade para falar, ‘congela’ e não consegue se comunicar com o
terapeuta na sessão” (p. 21).

CRB’s 2 são comportamentos benéficos aos relacionamentos inter-
pessoais que não ocorrem, ou ocorrem em baixa freqüência, na sessão e
que deverão, portanto, ter sua freqüência aumentada ao longo da FAP.
Entre os mais importantes discutidos no manual da FAP (Kohlenberg &
Tsai, 1991) estão o recordar-se e responder com emoção, o aprender a
dizer o que deseja, o confiar e o aceitar o amor. Por exemplo, nas rela-
ções interpessoais com um pai imprevisível, uma cliente aprendeu a
esquivar-se em novos relacionamentos. Sua resposta ao terapeuta ilus-
tra o modo como o reforçamento da confiança no outro ocorreu na ses-
são: “Eu tinha todos esses medos – de que você me julgasse louca ou
me ferisse, de que meus sentimentos o assustassem e o fizessem se afas-
tar de mim. Mais do que me reconfortar, você me fez examinar o que eu
estava sentindo em relação a você” (p. 23).

CRB´s 3 são falas do cliente sobre seu próprio comportamento ou
suas possíveis variáveis controladoras. Incluem “interpretações” ou des-
crições de semelhanças entre o que ocorre no relacionamento com o
terapeuta e em relacionamentos com outras pessoas. Essas falas aumen-
tam a probabilidade do cliente transferir os ganhos do relacionamento
terapêutico para relacionamentos outros. Por exemplo, uma mulher de
aproximadamente quarenta anos, que há quinze anos não de engajava
em relacionamentos amorosos e sexuais, conseguiu se envolver com
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um homem, e verbalizou um CRB 3 nestes termos: “A razão pela qual
eu entrei em um relacionamento íntimo é porque você esteve ao meu
lado. É uma mudança fenomenal. Não fosse você, eu não estaria lá.
Com você encontrei o primeiro lugar seguro, onde eu tinha como falar
sobre o que sentia, onde pude descobrir razões pelas quais seria desejá-
vel eu tornar-se sexualizada. Por um certo período de tempo estive mais
abertamente atraída por você e você aceitou meus sentimentos. Aprendi
que seria melhor eu preservar minha totalidade e sentir-me sexual, do
que vestir uma armadura e sentir-me vazia. E eu pude praticar ser direta
com você” (p. 25).

Kohlenberg & Tsai (1991) dividiram a prática da FAP pelos “pontos
de um processo”, o qual não tem um tempo limitado previamente. Esses
momentos não atrelam o terapeuta a um ou a outro procedimento. En-
tretanto, em geral, no início da terapia um tempo é dedicado à coleta da
história de vida do cliente e do como ele descreve seus problemas. De-
pois, entra-se em uma etapa exploratória, na qual o terapeuta guia o
cliente a investigar ações que poderiam melhorar sua situação. “Em
qualquer ponto deste processo, a adoção de regras da FAP poderia mu-
dar o foco do tratamento para o CRB. O foco pode ser momentâneo ou
dominar a cena. Deste modo, nenhum procedimento é excluído, mas, a
qualquer momento, seguir regras da FAP poderia conduzir à identifica-
ção e utilização de uma oportunidade terapêutica”. (p. 27).

Técnicas da FAP?

As técnicas usadas na FAP visam ensinar o cliente a envolver-se no
(e ficar sob o controle do) ambiente interpessoal da Terapia Comporta-
mental; um ambiente de envolvimento que evoca os CRB’s e facilita a
generalização dos ganhos para a vida fora da sessão. Assim, se uma
técnica possibilitar a evocação e a discriminação de um CRB, ela pode-
rá ser usada, não importa se supostamente atrelada a essa ou aquela
abordagem teórica. Uma técnica útil, citada por Kohlenberg & Tsai
(1991), é a associação livre, definida por eles como “a apresentação de
uma tarefa não estruturada que impele à introspecção e evoca o CRB
correspondente” (p. 31). Assim, ao invés de seguir regras de aplicação
de certas técnicas, o terapeuta da FAP segue cinco regras estratégicas.
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Elas apontam para estratégias clínicas a serem aprendidas e usadas na
própria relação terapêutica, sem ditar o uso de uma técnica específica.

Regra 1: “Preste atenção aos CRB’s” e isto inclui o desenvolvi-
mento de um repertório que possibilite observar ou dis-
criminar exemplos de CRB’s ocorrendo na sessão.

Regra 2: “Evoque CRB’s” estruturando a relação (com técnicas psi-
coterápicas usuais ou não) de modo a intensificar a pro-
babilidade de evocação dos CRB’s. Estratégias adicio-
nais podem ser tomadas no seguimento da regra 2. Por
exemplo, uma terapia de casal poderia ser indicada ao
cliente para evocar o padrão de relacionamento conjugal.

Regra 3: “Reforce CRB’s do tipo 2”. É uma regra difícil de ser
especificada já que qualquer tentativa deliberada de su-
gerir uma ação reforçadora por parte do terapeuta pode-
ria anular o reforçamento natural provido pelo comporta-
mento espontâneo do terapeuta. Entretanto, algumas di-
cas gerais emergem quando o terapeuta analisa suas rea-
ções privadas ao comportamento do cliente, dentre elas:
amplificar seus sentimentos para com o cliente (“Eu me
sinto particularmente próximo de você agora”) ou ser você
mesmo, “na medida do possível, considerando as restri-
ções impostas pelo relacionamento terapêutico” (p. 38).
Isto inclui respostas espontâneas que têm um equivalente
funcional às respostas de certas pessoas com quem o cli-
ente interage fora da sessão.

Regra 4: “Observe as conseqüências do reforçamento sobre os
CRB’s”. Esta regra traz importantes efeitos na prática do
terapeuta visto que, ao observar comportamentos ou in-
dagar o cliente sobre os efeitos da intervenção, o compor-
tamento do terapeuta torna-se mais aprimorado e efetivo.

Regra 5: “Forneça análises funcionais dos CRB’s de dentro e de
fora da sessão”. O terapeuta deve fornecer estímulos dis-
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criminativos verbais para o repertório verbal do cliente
de emitir frases sobre relações funcionais dentro ou fora
da sessão (Por exemplo, um diálogo com uma cliente que
se queixa da “falta de um xodó”: “Toda vez que falo so-
bre você, você sempre desconfia de algo e parece anteci-
par o que haveria por trás de minha observação. Em que
sentido a nossa relação se parece com o modo como você
se relaciona com outros homens?”).

Em síntese, o seguimento destas cinco regras descaracteriza o cará-
ter estruturado da FAP mantendo-a diretiva. É este seguimento que pro-
vocará uma mudança profunda no repertório do cliente a partir do re-
curso tecnológico de manejo dos CRB’s.

“O manejo de CRB impede que a terapia conduzida seja
meramente apoiada em técnicas. Manejar CRB é, por exce-
lência, analisar a relação entre o terapeuta e o cliente. Dessa
relação decorre uma mudança clínica que afeta o sentimento
de eu (self) do cliente e não apenas de seu repertório com-
portamental observável pelos outros. O terapeuta cumpre o
papel de um outro significativo que altera o modo como o
cliente se sente em relação a si mesmo e às pessoas íntimas”
(Brandão & Silveira, 2004, p. 204).

Conclusão: Os relacionamentos na PI e na FAP

Conclui-se que o relacionamento terapêutico é um evento importante
na PI e é o evento importante na FAP. Trata-se de uma diferença de ênfa-
se, uma vez que terapeutas da PI também consideram o relacionamento
com o terapeuta como uma situação de aprendizagem de novas experiên-
cias interpessoais que podem gerar impacto em outros relacionamentos:

“Para Sullivan, a oportunidade de estar num relacionamen-
to psicoterapêutico é ainda uma outra chance de internali-
zar uma nova experiência que pode impedir os efeitos de
interações familiares antigas e problemáticas. Por todo o
seu texto, o foco de Sullivan é sobre como o impacto de
uma nova experiência interpessoal pode repetir e reforçar
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experiências anteriores ou desenvolver-se em novas inte-
grações. Embora a repetição seja mais provável do que a
novidade, a esperança de Sullivan no potencial para uma
nova interação interpessoal, especialmente com pessoas
gravemente perturbadas, o distingue de muitos dos seus
contemporâneos” (Hirsch, 2004).

Outro aspecto importante é o uso de estratégias comportamentais e/
ou cognitivas diversas por ambas as psicoterapias. Terapeutas da PI
mudam o comportamento de seus clientes por modelagem, modelação
e/ou instrução em técnicas cognitivo-comportamentais estruturadas e
consagradas como eficazes, tais como o Treinamento de Habilidades
Sociais (Del Pretti & Del Pretti, 2001; Caballo, 2003) e a Resolução de
Problemas (D’Zurilla & Goldfried, 1971), a despeito de sua declarada
base psicanalítica. A FAP também permite tais ajustes, pois, segundo
seus autores (Kohlemberg & Tsai, 2001, p. 27) não pretende ser com-
pleta ou excluir o uso destes ou de outros procedimentos (incluindo
aqueles exclusivos da PI), sem abandonar a coerência epistemológica
no behaviorismo radical. Assim, uma relação interpessoal de disputa
social poderá ser classificada como um CRB e modificada, só que a
relação de disputa que o cliente estabelece com o terapeuta será um dos
alvos diretos da intervenção.

Neste sentido, ao lidar com clientes deprimidos, por exemplo, tera-
peutas da FAP utilizam o conceito de depressão originalmente proposto
por Skinner (1953) como um fenômeno da extinção comportamental que
tipifica a “perda” postulada pelos terapeutas da PI: luto pela morte de
pessoas significativas, luto pela suposta incompreensão por parte do tera-
peuta, luto pela expectativa do fim de relações, pela incapacidade de ini-
ciar relações e assim por diante. Fester (1973) sugeriu que a depressão
pode surgir das mudanças repentinas que os terapeutas da PI definem
como transição social. Se a depressão se caracteriza pela redução ou per-
da de certas atividades, especialmente as sociais (Dougher & Hackbert,
2003), os terapeutas da FAP vivenciarão a inabilidade social dos clientes
com depressão em CRB’s na relação terapêutica e poderão trabalhá-la
diretamente, a exemplo do que fazem os terapeutas da PI (“Quando você
olha diretamente nos meus olhos, eu sinto você mais pertinho. Imagino
que olhar para baixo faz com que os outros se sintam longe e olhar para os
olhos deles faz com que se sintam próximos de você”).
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Todos estes aspectos informam que os elementos que tornam as psi-
coterapias eficazes se encontram no modo como o procedimento conse-
gue alterar as contingências ambientais das quais o comportamento do
cliente é função. E isto parece independer da sustentação teórica de um
procedimento. Kohlemberg & Tsai (2001) citam como prova disto um
estudo psicanalítico (Marziali, 1984, citado por Kohlemberg & Tsai,
2001, p. 29) demonstrando que terapeutas psicodinâmicos estavam au-
mentando a probabilidade de eficácia de sua ação por estarem seguindo
a Regra 1 da FAP. Terapeutas da PI podem fazer o mesmo ao verificar a
possível ocorrência das áreas-problema (perdas, transição, disputas ou
inabilidades) no relacionamento interpessoal específico que caracteriza
um processo psicoterápico intenso, mesmo que estruturado em um tem-
po breve.

Referências Bibliográficas

Agras, W. S.; Walsh, B. T.; Fairburn, C. G., Wilson, G. T.; Kraemer, H. C. (2000). A
Multicenter Comparison of Cognitive-behavioral therapy and Interpersonal
Psychotherapy for bulimia nervosa. Archives of General Psychiatry, 57, 459-466.

Bahls, S. C.; & Ito, M. G. Fundamentos da terapia interpessoal. PsicoUTPonline.
Revista Eletrônica de Psicologia, 3, 2003. Recuperado em 30 abri. 2006: http://
www.utp.br/psico.utp.online/site3/fundterapiairnterpessoal.pdf

Beck AT, Rush AJ, Shaw BF, Emery G. (1979). Cognitive therapy of depression.
New York: The Guilford Press.

Brandão, M. Z. da S.; Silveira, J. M. da (2004). Manejo de comportamentos
clinicamente relevantes. In C. N. de Abreu & H. J. Guillardi (Orgs.), Terapia
Comportamental e Cognitivo-Comportamental: Práticas clínicas (pp. 194-204).
São Paulo, SP: Roca.

Caballo, V. E. (2003). Manual de Avaliação e Treinamento em Habilidades Sociais.
São Paulo: Santos.

Carroll, K.M.; Rounsaville, B.J.; Gawin, F.H. (1991). A comparative trial of
psychotherapies for ambulatory cocaine abusers: Relapse prevention and
interpersonal psychotherapy. American Journal of Drug and Alcohol Abuse, 17(3),
229-247.

Coyne, J. C. (1976a). Depression and the response of others. Journal of Abnormal
Psychology, 85, 186-193.



103

Relacionamento Interpessoal  –  Estudos Brasileiros

Coyne, J. C. (1976b). Toward an interactional description of depression. Psychiatry,
39, 28-40.

Coyne, J. C. (1985). Studying depressed persons’ interactions with strangers and
spouses. Journal of Abnormal Psychology, 94, 231-232.

Coyne, J. C.; Kessler, R. C.; Tal, M.; Turnbull, J.; Wortman, C. B.; Greden, J. F.
(1987). Living with a depressed person. Journal of Consulting and Clinical
Psychology, 55, 347-352.

Cunha, J. A. (2001). Manual da versão em português das escalas de Beck. São
Paulo: Casa do Psicólogo.

Del Prette, Z. A. P.; Del Prette, A. (2001). O uso da vivências no treinamento de
habilidades sociais. In M. L. Marinho & V. E Caballo (Orgs.), Psicologia Clínica
e da Saúde (pp. 117-135). Londrina, PR: Eduel, Editora da UEL.

Dougher, M. J.; Hackbert, L. (2003). Uma explicação analítico-comportamental
da depressão e o relato de caso utilizando procedimentos baseados na aceitação.
Revista Brasileira de Terapia Comportamental e Cognitiva, 5(2), 167-184.

D’Zurilla, T. J.; Goldfried, M. R. (1971). Problem solving and behavior
modification. Journal of Abnormal Psychology, 78, 107-126.

Ferster, C. B. (1973). A functional analysis of depression. American Psychologist,
28, 857-870.

Frank, E.; Ehlers, C.; Monk, T.; Cornes, C.; Carter, S.; Frankel, D. (1994).
Interpersonal and Social Rhythm Therapy for Bipolar Disorder: Integrating
interpersonal and behavioral approaches. The Behavior Therapist, 17,143-149.

Garcia, A. (2005). Relacionamento interpessoal: Uma área de investigação. In A.
Garcia (Org.), Relacionamento interpessoal: Olhares diversos (pp 7-27). Vitória,
ES: UFES, Programa de Pós-Graduação em Psicologia.

Hirsch, I. (2004). Harry Stack Sullivan - The interpersonal theory of psychiatry
(Book Review: Review in Retrospect). Journal of the American Psychoanalytic
Association, 51(1), 257-265. Recuperado em 10 abri. 2006: http://www.apsa.org/
japa/521/Hirsch.pdf

Instituto Nacional de Câncer. (2001). Abordagem e tratamento do fumante:
consenso. Rio de Janeiro: Instituto Nacional de Câncer. Recuperado em 30 abri.
2006: http://www.inca.gov.br/tabagismo/parar/tratamento_consenso.pdf

Justo, L. P.; Calil, H. M. (2004) Intervenções psicossociais no transtorno bipolar.
Revista de Psiquiatria Clínica, 31(2), 91-99. Recuperado em 24 abri. 2006: http:/
/www.hcnet.usp.br/ipq/revista/vol31/n2/91.html

Klerman, G.; Weissman, M.; Rounsaville, B.; Chevron, E. (1984). Interpersonal

psychotherapy of depression. New York, NY: Basic Books.

Kohlenberg, J. R.; Tsai, M. (2001). Psicoterapia analítica funcional: Criando
relações terapêuticas intensas e curativas (R. R. Kerbauy e cols., Trad.). Santo
André, SP: ESETec. (Trabalho original publicado em 1991).



104

Agnaldo Garcia (org.)

Libet, J. M.; Lewinsohn, P. M. (1973). Concept of social skill with special reference
to the behavior of depressed persons. Journal of Consulting and Clinical
Psychology, 40, 304-312.

Markowitz, J. C. (1998). Interpersonal Psychotherapy for Dysthymic Disorder.
Washington, DC: American Psychiatric Press.

Mello, M. F. de (2004). Terapia Interpessoal: um modelo breve e focal. Revista
Brasileira de Psiquiatria, 26(2). Recuperado em 24 abri. 2006: http://www.scielo.br/
scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-44462004000200010&lng=pt&nrm
=iso&tlng=pt#apx

Organização Mundial da Saúde. (2001). Relatório sobre a Saúde no Mundo –
Saúde Mental: Nova Concepção, Nova Esperança. Genebra: OMS.

Otero, U. B.; Perez, C. de A.; Szklo, M.; Esteves, G. A.; Pinho, M. M. de; Szklo,
A. S.; Turci, S. R. B. (2006). Ensaio clínico randomizado: efetividade da
abordagem cognitivo-comportamental e uso de adesivos transdérmicos de
reposição de nicotina, na cessação de fumar, em adultos residentes no Município
do Rio de Janeiro, Brasil, Caderno de Saúde Pública, 22(2). Recuperado em 24
abri. 2006: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
311X2006000200021&lng=en&nrm=iso&tlng=pt

Perry, H. (1982). Psychiatrist of America. Cambridge: Harvard University Press.

Rounsaville, B.J., Glazer, W., Wilber, C.H., Weissman, M.M., Kleber, H.D. (1983).
Short term interpersonal psychotherapy in methadone maintained opiate addicts.
Archives of General Psychiatry, 40: 629-636.

Schestatsky, S. & Fleck, M. (1999). Psicoterapia das depressões. Revista Brasileira
de Psiquiatria, 21(1), 41–47. Recuperado em 24 abri. 2006: http://www.scielo.br/
pdf/rbp/v21s1/v21s1a07.pdf

Skinner, B. F. (1945). The operational analysis of psychological terms. Psychological
Review, 52, 270-277/291-294.

Skinner, B. F. (1953). Science and human behavior. New York, NY: Macmillan
Company.

Skinner, B. F. (1957). Verbal behavior. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Sullivan, H.S. (1953). The interpersonal theory of psychiatry. New York, NY:
Norton.

Tilden, V. P.; Nelson, C. A.; May, B. A. (1990). The IPR Inventory: Development
and psychometric characteristics. Nursing Research, 39(6), 337-343. Recuperado
em 24 abri. 2006: http://www.collectionscanada.ca/obj/s4/f2/dsk2/ftp01/
MQ40180.pdf



105

Relacionamento Interpessoal  –  Estudos Brasileiros

7

AS AMIZADES DOS IDOSOS VIVENDO
EM AMBIENTE FAMILIAR E DOS IDOSOS VIVENDO
EM INSTITUIÇÕES: UMA ANÁLISE COMPARATIVA

Rodrigo dos Santos Scarabelli
Agnaldo Garcia

1. Introdução

Diversos pesquisadores apontados por Findlay (2003) evidenciam a
relação entre qualidade dos relacionamentos sociais, entre eles a amiza-
de, e a saúde e o bem-estar na terceira idade. O aumento do isolamento
social entre pessoas acima de 65 anos está diretamente relacionado ao
crescimento de taxas de mortalidade, hipertensão arterial, depressão,
aumento do risco de senilidade e até suicídio. Assim, a manutenção dos
vínculos com familiares e amigos é importante para a saúde e o bem-
estar do idoso.

Todavia, existem certas dificuldades para o idoso sustentar um rela-
cionamento como a amizade, de maneira que suas relações mais próxi-
mas, íntimas e de onde provém maior apoio para os problemas do dia-a-
dia tendem a se restringir aos familiares (Stevens, 2001), que dificil-
mente podem suprir boa parte das características positivas e a satisfação
envolvida nos relacionamentos entre amigos. Isso se deve à grande di-
vergência entre esses tipos de vínculos, sendo os laços de parentesco
em nossa sociedade sujeitos a maiores pressões sociais quanto a obriga-
ções e deveres entre seus membros (Adams & Blieszner, 1995). Assim,
a satisfação e o bem-estar podem ser prejudicados por relações não re-
cíprocas com parentes, mas em uma obrigação para com o idoso, que se
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percebe como um fardo para seus familiares. Desta forma, as relações
de amizade não podem ser substituídas totalmente por relacionamentos
fundamentados em laços de parentesco.

Amigos podem ser fontes de apoio quando os idosos atravessam
circunstâncias estressantes, como aposentadoria, perda do cônjuge, pas-
sar a viver em asilo, entre outras (Stevens, 2001). Desenvolver relações
recíprocas, com vínculo afetivo e pouca pressão social, como as com
amigos, são relevantes para a auto-estima e o bem-estar psicológico,
mais do que as relações com familiares tendem a ser (Antonucci & Akiya-
ma, 1995).

Segundo Litwak (1985), amigos de mesma idade são mais confiá-
veis do que familiares para compartilhar assuntos pessoais. Conforme
Adams e Bliesner (1995), os idosos não temem que segredos e intimi-
dades compartilhados com amigos sejam revelados, ao contrário do que
acontece com familiares. Eles preferem pedir auxílio para amigos e vi-
zinhos e não para familiares quanto a seus problemas diários (Gottlieb,
1985). Amigos também desempenham um papel significativo para in-
troduzir o idoso na sociedade (Litwak, 1985). Assim, amizades são de
grande importância para o idoso.

Shea, Thompson e Bliesner (1988) destacaram a preferência dos ido-
sos por amizades já existentes em detrimento das novas. Segundo Har-
tup e Stevens (1997), amigos antigos sustentam valores, pensamentos e
outros códigos de comportamento estimados pelo idoso em um mundo
em constante mudança, permitindo que eles dividam experiências e in-
terpretações de eventos passados e presentes.

Entretanto, o idoso encontra dificuldades para manter as amizades e
para fazer novos amigos, correndo o risco de isolamento social ou do
sentimento de solidão, que dificilmente se reduz significativamente,
mesmo com a promoção de programas que privilegiam o encontro entre
os idosos (Stevens, 2001). Somente colocar idosos em contato para co-
nhecer novas pessoas não é suficiente para gerar amizades ou reduzir o
isolamento social ou o sentimento de solidão. Tais lugares não são pon-
tos de encontro naturais, baseados em interesses mútuos (Stevens, 2001).

Numa perspectiva mais teórica, Finchum e Weber (2000) procura-
ram aplicar a teoria de continuidade para explicar as amizades entre
idosos. Processos de desenvolvimento incluindo a continuidade e mu-
dança em amizades entre idosos de idade avançada também tem sido
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investigados nas amizades dos idosos (Filed, 1999). Segundo Carsten-
sen (1991), as pessoas selecionam companheiros com quem irão intera-
gir de acordo com suas percepções sobre os custos e os benefícios en-
volvidos nessas interações. Com o envelhecimento, as pessoas prefe-
rem manter os relacionamentos já estabelecidos e mais íntimos, com
seus melhores amigos e familiares, com quem compartilham experiên-
cias positivas advindas dessas relações há muitos anos. Existe uma ten-
dência em interagir menos freqüentemente com amigos mais casuais e
colegas, tanto pela energia requerida, quanto pelos benefícios menores
e menos certos, obtidos com essas interações. Por isso, é possível que a
redução de contato com outrem não signifique a perda das amizades
mais importantes e íntimas estabelecidas, mas apenas quanto a relacio-
namentos mais superficiais e periféricos (Ferraro & Farmer, 1995).

Adams e Torr (1998) e Adams e Bliesner (1995) constroem, a partir
de suas pesquisas, possíveis focos de análise para a amizade na terceira
idade, como sua estrutura e os processos nela envolvidos. A estrutura
relaciona-se ao número de participantes que fazem parte da rede de re-
lações sociais, a relação entre eles, o tipo de vínculo que interligam os
relacionamentos de uma pessoa, a proporção de participantes dessa rede
que se conhecem ou não, a hierarquia existente entre eles, o nível de
solidariedade envolvido, e aspectos práticos como a possibilidade de
encontros, local, entre outros. Em suma, a estrutura diz respeito ao ta-
manho da rede de relações, sua densidade e o quanto é homogênea ou
heterogênea, ou seja, o nível de semelhança entre os amigos, seja quan-
to ao sexo, raça, classe social, grupo religioso e idade, entre outros fato-
res. Quanto aos processos envolvidos na amizade, relacionam-se aos
aspectos cognitivos (lealdade ou compromisso, confiança, interesses ou
valores em comum, aceitação, empatia, apreço, respeito, entre outros.);
aspectos afetivos (compatibilidade, atenção, preocupação com o outro)
e comportamentos (sociabilidade, auto-revelação, assistência, ativida-
des feitas em conjunto, entre outros) envolvidos no relacionamento (Ada-
ms, Bliezner & Vries, 2000).

É preciso levar em conta a qualidade desses vínculos e sua dinâmica
de funcionamento (Adams & Blieszner, 1995). Várias diferenças entre
gêneros também são apontadas por Adams, Blieszner e Vries (2000) na
formação dos laços de amizade entre idosos. Destaca-se que, enquanto
a amizade entre as mulheres é caracterizada como face-a-face, devido à
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tendência de repartirem experiências de maior conteúdo emocional, a
amizade entre homens recebe a denominação de lado-a-lado, por incli-
narem-se mais a desenvolvê-la por intermédio de atividades que fazem
juntos. Essa diferenciação deve-se ao fato das mulheres terem mais opor-
tunidades para estabelecer, manter e expressar vínculos afetivos, o que
se relaciona com os diferentes processos de socialização pelos quais
passam homens e mulheres.

Por fim, é possível que os vínculos entre amigos na terceira idade
sejam preservados, resgatados e até fortalecidos dentro do que seja con-
siderado satisfatório pelos idosos. Neste particular período de vida, em
que os idosos, provavelmente, não precisam mais despender cuidados a
filhos, além de reduzidas obrigações e tarefas diárias quando compara-
dos às pessoas que estão no universo do trabalho, podem ter um efeito
positivo no que tange a oportunidades de fazer, manter e melhorar rela-
ções de amizades (Adams, Blieszner e Vries, 2000).

O objetivo geral da presente pesquisa foi investigar e descrever as
relações de amizade em dois grupos de idosos: os que vivem em insti-
tuições e os que vivem em ambiente familiar (residência).

2. Metodologia

Vinte idosos com mais de 60 anos e que não convivem com cônjuge
de longa data (viúvos, solteiros, desquitados ou com parceiros mais re-
centes) participaram da pesquisa. A ausência do antigo cônjuge sugere
que se torna ainda mais importante a manutenção da rede de relaciona-
mentos, dentre os quais as amizades. Destes participantes, oito (seis
mulheres e dois homens) eram idosos vivendo em ambiente familiar e
12 (seis mulheres e seis homens) eram idosos vivendo em asilo. Foram
entrevistados, na medida do possível, homens e mulheres em propor-
ções semelhantes e em condições de saúde física e mental semelhantes
(sem problemas considerados graves). A idade média dos participantes
foi de 73,1 anos (71,1 para homens e 74,4 para mulheres). Dos 20 parti-
cipantes, entre os homens havia cinco viúvos e dois desquitados e entre
as mulheres cinco viúvas e seis solteiras. Com exceção de um homem
entrevistado, que morava no asilo havia 20 anos, os demais participan-
tes lá residiam, em média, havia 2,8 anos. Dos idosos que viviam em
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sua própria residência, dois viviam sozinhos e os outros (com, em mé-
dia, um filho) moravam em suas residências com alguém do seu núcleo
familiar.

Para a realização das entrevistas com os idosos residentes em insti-
tuição, entramos em contato com a diretora de um asilo filantrópico
localizado na Grande Vitória, ES. Quanto aos idosos morando em sua
própria residência, foram contatados grupos de convivência destinados
a idosos. O número de idosos do sexo masculino que participam das
atividades desses locais é extremamente pequeno. Mesmo assim, esses
idosos, em sua maioria, são casados e acompanham a esposa nos encon-
tros. Apenas dois homens aceitaram participar da pesquisa. Todas as
entrevistas foram gravadas e posteriormente transcritas e analisadas.
Foram utilizadas entrevistas semi-estruturadas. As categorias emergen-
tes foram identificadas e organizadas de acordo com a literatura inter-
nacional sobre o tema.

3. Resultados

Rede de Amigos - Os idosos vivendo no asilo citaram, como fazen-
do parte de sua rede de relações, outras pessoas internadas, funcionári-
os e visitantes, fossem eles parentes, antigos amigos ou familiares. Para
a maioria, porém, somente é possível relacionar-se com outros internos
ou familiares. Essa rede mostrou-se relativamente restrita, sendo com-
posta, em média, por três ou quatro pessoas. Como melhores amigos,
citaram, em sua maioria, uma ou duas pessoas. Os participantes do gru-
po vivendo em ambiente familiar citaram diversos amigos, familiares e
conhecidos como fazendo parte de sua rede de relações. Também cita-
ram pessoas provenientes de instituições como igrejas, centros de vi-
vência, entre outras, quando inquiridos sobre quem seriam seus amigos.
Assim, indicaram relacionarem-se com muitas pessoas e com graus va-
riáveis de intimidade. Como melhores amigos, citaram, em média, três
ou quatro pessoas.

Tempo de Amizade - Dos 12 participantes do asilo, oito indicaram
terem iniciado relações de amizade assim que passaram a residir no
asilo (entre internos e visitantes). Já os que citaram que a relação de
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amizade tinha décadas (quatro), três são amizades com parentes, com
quem continuam a manter contato em dois casos, e, em um caso, houve
o reencontro de velhos conhecidos no asilo (conheciam-se desde a ado-
lescência). Os oito participantes que moravam em ambiente familiar
demonstraram manter amizades de longa data, pois, para seis deles, es-
ses relacionamentos tinham entre dez e 42 anos de existência. Dois par-
ticipantes indicaram ter feito novas amizades com a duração de dois e
quatro anos.

Início da Amizade - No asilo, dependendo das pessoas citadas como
amigos (internos, visitantes, parentes ou amigos de fora), havia diferen-
ças a respeito do início da amizade. Os relacionamentos com outros
internos iniciaram-se a partir do contato diário, com os idosos conver-
sando ou trocando objetos pessoais entre si, por necessidade material
ou como demonstração de afeto (presenteando). Em alguns casos, a
amizade com outro morador do asilo estava relacionada a uma situação
de enfermidade apresentada pelo outro, que demandava cuidados, dan-
do início a um relacionamento de amizade que perdurou. Os participan-
tes que mantinham relação de amizade com visitantes relataram que
iniciaram esse relacionamento entre as visitas regulares que essas pes-
soas faziam ao asilo. Não se tratam em sua maioria, portanto, de antigos
amigos que continuariam a manter contato, mas sim de novas amizades.
Assim, começaram o relacionamento conversando com esses visitantes
ou por meio de solicitações que lhes faziam. Quando os amigos eram
parentes, estes visitavam regularmente os participantes, ainda que não
muito freqüentemente (de mês em mês, por exemplo), de maneira que
continuavam a manter, ainda que com restrições, antigos relacionamen-
tos. Em um caso, os antigos amigos (vizinhos) continuaram a manter
contato com uma interna, visitando-a regularmente. Em outro caso, an-
tigos amigos (desde quando eram adolescentes) reencontraram-se no
asilo e restabeleceram uma antiga relação de amizade. Dentre os idosos
vivendo em casa, cinco dos oito participantes entrevistados citaram que
suas relações de amizade tiveram início graças a encontros em espaços
compartilhados, como igreja, curso de teatro, ambiente de trabalho e
centros de vivência. Nesses locais, conheceram e passaram a conversar
com seus atuais amigos, geralmente assuntos ligados ao local em ques-
tão, no início (por exemplo, assuntos do cotidiano de trabalho, assuntos
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religiosos na igreja, ensaios de teatro). Em dois casos, quando foram
citados parentes como amigos, o relacionamento de amizade entre eles
iniciou-se com a entrada e convívio dessas pessoas em suas famílias
(cunhados e noras).

Freqüência e Aspectos Práticos - Os idosos que citaram outros
moradores do asilo como amigos mantinham contato diário com eles,
no refeitório, pátio ou em seus quartos. Os que recebiam visitas de ami-
gos os viam geralmente uma vez por mês, exceto um caso em que o
encontro com o visitante se dava semanalmente. Uma interna relatou
manter contato por telefone com seus amigos, até mesmo para pedir-
lhes que lhe fizessem uma visita. Em outro caso, o contato entre a inter-
na e sua amiga de fora do asilo se dava por meio de cartas trocavam
esporadicamente. Um participante, embora tenha citado parentes e ami-
gos de fora do asilo como seus grandes amigos, não recebia a visita
deles. Seis dos oito participantes (todas as mulheres) vivendo em ambi-
ente familiar (residência) relataram que se encontravam ou mantinham
contato com seus amigos todos os dias ou quase todos, dado que são
vizinhos, em sua maioria, ou familiares próximos (irmã, filhos e noras),
morando no mesmo terreno ou casa. Uma das participantes relatou en-
contrar suas amigas em um centro de vivência, quase todos os dias.
Quando não se vêem, as idosas relataram, em sua maioria, que também
telefonavam para seus amigos, principalmente para aqueles que não re-
sidiam muito próximo delas. Os homens relataram encontrar-se com
seus amigos cerca de uma vez por semana. Em um caso (amizade com
cunhados), um idoso relatou manter contato por telefone, além de sair
juntos ou de se encontrarem na casa de um deles. Em outro caso, encon-
travam-se quando visitava seus amigos no ambiente de trabalho deles,
onde havia se aposentado.

Conteúdo da Amizade - No asilo, conversar foi indicado como a
principal atividade realizada com as pessoas consideradas amigas. Entre-
tanto, esse conversar adquiriu significações diferentes dependendo do
participante e de com quem se estabeleceu a relação de amizade. Para
quatro dos sete idosos, que mencionaram o relacionamento com outro
morador do asilo, esse conversar foi apresentado de forma negativa, ma-
nifestando que não havia mais nada para se fazer naquele local ou que
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conversavam para o tempo passar mais depressa, citando a rotina maçan-
te da instituição onde não havia muito que fazer. A conversação envolvia
contar histórias do passado, piadas, brincadeiras, conversar sobre algum
programa de rádio ou televisão, futebol, enfim, falar sobre assuntos que
não envolviam maior intimidade, com exceção de dois participantes, que
revelaram manter um relacionamento mais íntimo (uma das idosas e um
dos idosos entrevistados). Entretanto, alguns idosos citaram o conversar
com amigos de maneira mais positiva, demonstrando maior satisfação,
principalmente quando esses amigos eram visitantes e parentes. Nesses
casos, a conversa envolvia a troca de informações sobre a vida e as pesso-
as conhecidas fora do asilo e sobre a vida no cotidiano do asilo. Para as
idosas, principalmente, as visitas eram esperadas para poderem conversar
com mais intimidade, sobre assuntos mais pessoais e “segredos” e para
desabafarem até mesmo sobre o dia-a-dia no asilo, já que demonstraram
não confiarem suficientemente nas outras internas para falarem sobre es-
ses assuntos. Além de conversar, dois idosos citaram o dar e receber con-
selhos, respectivamente, como sendo parte importante em suas amizades
(esses dois idosos eram amigos). As idosas citaram, também, a troca de
agrados e objetos pessoais como fazendo parte de suas amizades, consi-
derando muito importante sentirem-se queridas por suas amigas, de saber
que se importavam com elas. Entre aqueles que viviam em ambiente fa-
miliar, a principal atividade realizada com os amigos também foi conver-
sar, mas diferentemente dos participantes do asilo, este foi relatado de-
monstrando satisfação, além de envolver uma maior variedade de assun-
tos e de situações e lugares para essa atividade e maior intimidade entre
esses amigos. Assim, em todas as atividades que faziam juntos, estava
presente o conversar. Conversavam por telefone, no trabalho, visitando
uns aos outros, em locais onde se encontravam, em atividades que pro-
gramavam juntos (caminhadas, trabalhos manuais, excursões, idas ao bar,
ao shopping). Os assuntos sobre o quais conversavam envolviam temas
diversos e graus variáveis de intimidade. Por exemplo, citaram contar
histórias, piadas, falar sobre tarefas do trabalho, sobre a vida de maneira
geral, suas próprias vidas, filhos, família, assuntos do dia-a-dia, assuntos
íntimos, entre outros. Além de conversar, citaram ter relevância as diver-
sas atividades que faziam juntos, como caminhadas, teatro, dança, traba-
lhos manuais, visitar a casa um do outro, almoçar ou tomar café juntos e ir
a excursões.
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Processos Afetivos e Cognitivos - Os participantes do asilo, em
certos momentos da entrevista, falaram de seus amigos demonstrando
muita afetividade, ressaltando sua importância para eles, bem como suas
qualidades e características apreciadas. Expressões como “pai que nun-
ca tive”, “é tudo para mim”, “amigo de coração”, “gosto como se fosse
parente”, “amigos que a gente conquista e que não larga de jeito ne-
nhum”, “tem qualidades que não dá para dispensar”, “verdadeira amiga
que Deus me deu”, são alguns exemplos desses momentos de maior
emotividade quando tentaram transmitir a satisfação com essas amiza-
des e a importância dessas pessoas. As características que apreciam nos
amigos puderam ser reunidas em quatro grandes grupos: 1) Caracterís-
ticas admiradas nos amigos (educação, boa moral, pessoa especial, pes-
soa maravilhosa, simpático, alegre, entre outras); 2) Benefícios que re-
cebem pela relação (amigos dão bons conselhos e apoio, fazem suas
vontades, não lhes deixam faltar nada, lhes são dedicados, demonstram
ter por eles amor, são compreensivos, prestativos, entre outros); 3) Ca-
racterísticas que denotam confiança (sinceros, transparentes, não se
misturam com coisas e pessoas ruins, sabem da vida do amigo dando-
lhes segurança); e, por fim, 4) Características positivas da interação
(conversa sobre coisas boas, sobre coisas “saudáveis” e sobre assuntos
edificantes). As qualidades e características que relataram possuir que
os amigos apreciam vinculam-se quase exclusivamente a benefícios que
os amigos podem ter a partir do relacionamento com eles (dão bons
conselhos, convivem bem com os outros, têm respeito pelos outros, com-
preensivos, pacientes, prestativos, demonstram carinho). Nem todos
relataram saber o que os amigos apreciavam neles ou se mostraram cons-
trangidos em falar de si. Quanto à amizade em si, relataram que se trata
de uma relação “de igual para igual”, em que se sentem ouvidos, ampa-
rados, havendo diálogo, troca de pertences, idéias e afetos. Alguns ido-
sos destacaram que quanto mais amigos se têm, maior a possibilidade
de obter-se apoio, auxílio e ajuda mútua. Um dos idosos indicou que
amigos costumam fazer coisas pelo outro que pouca gente faria. Mo-
mentos de maior expressão de afetividade também estiveram presentes
nas entrevistas com os idosos vivendo em ambiente familiar (própria
residência). Em um caso, essa emotividade surgiu como uma penaliza-
ção e preocupação com o estado de saúde e de vida de seus amigos, com
quem estabelecia uma relação de dependência (precisarem de sua assis-
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tência e atenção), dizendo, em certo momento, que suas amigas eram
como suas filhas, fazendo-a reviver “uma era”. Outros momentos de
maior expressão de afetividade envolveram expressões como a de que o
tempo custa a passar longe dos amigos, que a amizade conquistada é
verdadeira e inesquecível, que são como sua família preocupando-se
uns com os outros. As características apreciadas nos amigos foram agru-
padas em três grandes grupos: 1) Características admiradas nos ami-
gos (boa pessoa, fé, perseverança, força, dedicação, pessoa trabalhado-
ra, mãe de família, não falam da vida alheia); 2) Benefícios que recebem
pela relação (carinho, atenção, pessoa que se preocupa e torce por eles);
e, 3) Características que denotam confiança (amigos verdadeiros, de
confiança, de boa procedência ou com referências, sinceridade). Quan-
do indagados sobre suas qualidades e características que seus amigos
apreciariam, metade dos participantes relatou não saber quais seriam ou
expressaram constrangimento em falar sobre isso. Um idoso apontou,
por exemplo, que só seus amigos é que podiam falar sobre isso. Toda-
via, também expressaram suas qualidades, relacionadas tanto a caracte-
rísticas pessoais (aberta a novas amizades, pessoa maravilhosa, legal,
inesquecível) como características mais próximas a benefícios para o
relacionamento de amizade (respeito pelos outros, experiência de vida).
No que se refere ao que apreciavam nas relações de amizade, a maioria
das respostas indicou haver grande dificuldade para se fazer ou encon-
trar bons amigos, vinculando essa dificuldade principalmente à questão
de encontrarem alguém em quem pudessem confiar. Por esse motivo,
valorizavam as relações de amizade já estabelecidas. Outros pontos apre-
ciados mencionados foram o fato de nunca ter havido brigas e conflitos
com seus amigos e também que seus amigos não se intrometiam ou
falavam da vida alheia.

Satisfação - Quando diretamente indagados sobre a satisfação com
suas atuais amizades, a maioria (nove de 12 participantes) dos idosos
vivendo no asilo relatou sentir-se satisfeita com seus relacionamentos com
o(s) amigo(s), com exceção de três participantes que apontaram sentirem
falta dos amigos que tinham onde moravam anteriormente, estando atual-
mente (aponta um dos idosos) indiferente quanto a manter relação de
amizade ou queixando-se de não haver ninguém no asilo com quem pu-
desse conversar (outro participante). Entre os que disseram estar satisfei-
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tos, havia algumas ressalvas como a de que gostariam de ter mais amigos
com quem pudessem conversar ou mais certeza da sinceridade de seus
relacionamentos. Portanto, a despeito dessa satisfação com as relações de
amizade que relataram, suas respostas indicaram que não são suficientes
para superar o sentimento de solidão que experimentam, embora possam
reduzi-los. Nove participantes relataram sentir-se moderadamente ou muito
sozinhos (cinco nesse último caso). Esse sentimento de solidão foi asso-
ciado por cinco participantes à falta da atenção e visita dos familiares, de
quem se ressentem bastante em alguns casos. Como forma de lidar com
essa solidão ou reduzi-la, procuram conversar mais com seus amigos,
aproximar-se mais deles ou estabelecer novas amizades. Três participan-
tes relataram não se sentirem sozinhos pois estão plenamente satisfeitos
com seus relacionamentos e por conversarem sempre com seus amigos,
sendo suficiente para reduzir sensivelmente o sentimento de solidão. Os
oito participantes vivendo em casa relataram estar satisfeitos ou mesmo
muito satisfeitos com suas atuais relações de amizade, de maneira que
não sentem efetivamente necessidade de fazer novos amigos. Tal infor-
mação é perceptível na resposta de três idosos e os outros cinco falaram
sobre estabelecer novas amizades (“aparecendo a gente faz”, “mais ami-
gos nunca é demais”, “sempre é bom ter mais amigos”, “se aparecer mais
amigos está bom”), o que reforça a satisfação apontada por esses partici-
pantes quanto a suas relações de amizade e sugere que não se encontram
suficientemente impulsionados a estabelecer novos relacionamentos.
Quanto ao sentimento de solidão, cinco idosos indicaram não se sentirem
sozinhos apontando como motivos o fato de morarem perto da família e
amigos (vizinhos), participarem de centros de vivência e outras institui-
ções que congregam pessoas, encontrarem-se ou saírem com amigos, en-
tre outros. Duas idosas indicaram sentirem-se às vezes um pouco sozi-
nhas, face ao falecimento recente do marido em um dos casos e, em outro,
pela falta que sentia de que fosse mais visitada pelas pessoas de sua igreja
e pelo sentimento de abandono nos momentos em que se encontra sozi-
nha em casa (mora com uma filha e o filho reside sob sua casa). Como
forma de lidar com ou reduzir essa solidão a recente viúva citou participar
das atividades de um centro de vivência e vender produtos de casa em
casa, mantendo assim contato e conversação com outras pessoas. Apenas
uma idosa relatou sentir-se muito sozinha, sensação às vezes com tal in-
tensidade que disse sentir enjôos. Esse sentimento só se reduziria se mo-
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rasse com outra pessoa, mas não se mostrou disposta a tirar a liberdade de
alguém nem a perder a sua. Procurava lidar com a solidão tentando ouvir
os ruídos e conversas da casa do filho (mora no mesmo terreno).

Coleguismo e Novos Relacionamentos - Em relação aos outros in-
ternos do asilo, houve diferença em como homens e mulheres se referi-
ram aos seus relacionamentos com eles. Todas as mulheres revelaram
manter um relacionamento superficial com as demais, demonstrando
desconfiança e insatisfação. Para referirem-se a elas, disseram ser ciu-
mentas, enjoadas, “levam tudo a mal”, há “falsidade pura”, fazem fofo-
cas, há muitas brigas e que preferem conversar com visitantes porque
trazem assuntos diferentes. Preferiam manter maior contato com as in-
ternas consideradas amigas, de maneira que não têm feito novas amiza-
des. Entre os homens, há uma disposição maior em manter relaciona-
mento com os demais internos, trocando informações, conversas e até
repartindo os momentos com visitantes. Mostraram-se mais abertos a
novas amizades e três dos seis participantes relataram estar empenha-
dos em fazer novos amigos, enquanto dois preferiam manter uma certa
reserva. A queixa apresentada por eles é que muitos idosos não estão em
condições de manter diálogo, um deles apontando que nem todos estão
bem da memória e falam coisas “sem nexo, sem plexo, sem sexo”. Fa-
zer mais amigos, disse um dos participantes, é poder manter contato
com outras pessoas quando alguns não se encontram bem de saúde.

Sete dos oito participantes vivendo em suas residências (ambiente fa-
miliar) relataram que têm conhecido e conversado com novas pessoas (no
ônibus, no centro de vivência, no bairro, na igreja, entre outros). Embora
reconheçam que não são necessariamente amizades, mostram-se abertos
a novos relacionamentos nos lugares que passam diariamente, de maneira
que podem sondar e conhecer novas pessoas e tornar-se amigos.

4. Discussão e Conclusões

Quanto à rede de amigos, pode-se notar uma diferença significativa
entre os idosos morando em ambiente familiar e os que vivem em situ-
ação de asilo. Os primeiros parecem dispor de uma rede social mais
ampla e diversificada, mantendo contato com pessoas da família e de
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fora, mantendo contato maior com amigos, com os quais podem se rela-
cionar em diferentes ambientes (em casa, na igreja, na vizinhança, em
centros de convivência, entre outros). A rede de amigos dos idosos vi-
vendo em instituições parece ser sensivelmente mais restrita. Estes ido-
sos ainda se referem aos amigos de fora da instituição, mesmo que te-
nham perdido contato com eles após passarem a residir no asilo, situa-
ção relatada por praticamente todos os entrevistados. As idosas, inclusi-
ve, tentam evitar contato com outras senhoras da instituição, dificultan-
do ainda mais o desenvolvimento de uma relação de amizade. Ambos
os gêneros ainda se ressentem da falta de visitas dos amigos que deixa-
ram para trás, alguns apontando não entender o motivo.

Para os idosos que vivem em sua residência, houve uma tendência
para privilegiar-se os relacionamentos de amizade mais antigos, como
aqueles considerados melhores e com maior grau de intimidade e satis-
fação envolvidas, coadunando-se com a proposição de Shea, Thomp-
son e Bliesner (1998), quando apontam preferir os idosos esses relacio-
namentos aos novos e mais recentes. Estes participantes, mesmo afir-
mando estarem abertos a novos relacionamentos que porventura pos-
sam surgir, demonstraram pouco empenho em buscá-los. Isso também
corrobora a proposição desses autores quando tal grupo de idosos se diz
satisfeito com suas atuais amizades, sentindo pouca necessidade de fa-
zer novos amigos. Apenas duas mulheres estabeleceram amizades mais
recentes (de dois e quatro anos), o que será abordado posteriormente.
Considerando que, para praticamente todos os moradores do asilo, o
internamento significou o distanciamento ou perda das amizades previ-
amente estabelecidas, coloca-se uma questão sobre o impacto de tal acon-
tecimento sobre o bem-estar dessas pessoas atualmente, posto que per-
dem, com isso, importante fonte de trocas de experiências, valores,
memórias e histórias em comum (Hartup e Stevens, 1997). Os que cita-
ram parentes como amigos continuavam a receber suas visitas, mas o
caráter esporádico destas talvez não garanta suficientemente essa im-
portante função. Assim, mesmo que esses idosos tenham relatado o iní-
cio de novos relacionamentos com internos e visitantes após a mudança
para o asilo, há que se indagar se tais amizades lhes são suficientes e
qualitativamente interessantes, pois só sua existência não garante serem
satisfatórias para o idoso (Adams e Blieszner, 1995).

Os dados sugerem que as amizades mais novas estabelecidas após a
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internação no asilo, embora relevantes, mostram-se mais superficiais e
insatisfatórias. Essa importância se revela pela carga afetiva com que
falam de seus amigos e pela relevância que estes parecem ter no contex-
to de internamento, o que é indicado pelos benefícios que recebem da
relação de amizade. Além disso, a maneira como expressaram essa im-
portância sugere estar envolvida maior dependência e carência afetiva
quando comparados com os idosos que vivem em residência, o que é
indicado por apontarem mais incisivamente os benefícios que seus ami-
gos teriam em se relacionarem com eles e por trazerem como caracterís-
tica apreciada na amizade serem ouvidos e saberem que se importam
com eles. Todavia, os idosos em situação de asilo tendem a dialogar
sobre assuntos menos pessoais e por vezes percebem esse conversar de
forma negativa (não há mais nada para fazer ou conversam para o tem-
po passar), não obstante os que têm preferência por manter relaciona-
mento com visitantes falem dessa atividade de maneira mais positiva.
Por outro lado, todos os idosos vivendo em residência demonstraram
maior satisfação em conversar com seus amigos, atividade que ocorre
sobre uma variedade maior de assuntos e graus diferentes de intimida-
de, desenrolando-se em múltiplas situações e locais. Isso se contrapõe à
descrição de rotina maçante no asilo pelo outro grupo, talvez contribu-
indo para que até o conversar torne-se mais desgastado e monótono.
Ademais, os idosos que vivem em sua residência também podem reali-
zar um leque maior de atividades em diferentes locais juntamente com
seus amigos, facilitando a inserção do idoso na sociedade, considerada
uma das funções da amizade na terceira idade (Litwak, 1985). Apreci-
am e valorizam a confiança conquistada nesses relacionamentos, algo
que parece não se encontrar suficientemente estabelecido entre os parti-
cipantes do asilo e seus novos amigos. Se este grupo tende a apontar os
benefícios que seus amigos teriam ao se relacionarem com eles, os par-
ticipantes que vivem em residência, por outro lado, falam de suas carac-
terísticas pessoais e benefícios do relacionamento em si para a relação
de amizade, sugerindo estarem mais convictos de seu valor para a rela-
ção. Estes dados apontam, pois, para uma auto-estima maior com que
estes participantes parecem poder contar.

Um quadro começa a despontar no que tange à qualidade dos relaci-
onamentos estabelecidos após a internação no asilo: perda de vínculo
com amigos antigos; menor grau de confiança e profundidade nos no-
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vos relacionamentos formados, embora haja grande dependência deles,
inclusive emocional; satisfação nem sempre presente com o conteúdo
desses relacionamentos. Os dados referentes ao sentimento de solidão e
satisfação com as amizades contribuem ainda mais para clarificar tal
quadro. A despeito da satisfação percebida, há uma insuficiência desses
relacionamentos para afastar sentimentos de solidão, bastante presentes
(75% dos participantes do asilo sentem-se moderadamente ou muito
sozinhos). Essa insuficiência é apontada não só pelo pequeno número
de amigos e por não serem plenamente confiáveis, como também pela
impossibilidade de suprir a falta de relacionamento com familiares, prin-
cipal motivo conectado à solidão experimentada. Vale ressaltar, nova-
mente, que os familiares podem ser, nesse contexto, as únicas fontes
disponíveis de valores, histórias, lembranças e fatos a serem partilhados
que dizem respeito a esses idosos, já que as antigas amizades, em sua
maioria, se perderam. Os idosos que vivem em residência mostraram-se
satisfeitos com suas atuais amizades, não sentindo necessidade de fazer
novos amigos. Dos oito participantes desse grupo, cinco declararam não
se sentir sozinhos e dois pouco sozinhos, reforçando tal afirmação.

Os relacionamentos de coleguismo e estabelecimento de novas ami-
zades também apresentam diferenças significativas entre os dois gru-
pos. Os idosos vivendo em ambiente familiar, embora não empenhados
em fazer efetivamente novos amigos, mostraram-se abertos ao estabele-
cimento e manutenção de relacionamentos com outras pessoas nos dife-
rentes espaços que participam (igreja, centros de vivência, e até ônibus)
divergindo da afirmação de Carstensen (1991) de que há uma tendência
para os idosos interagirem menos freqüentemente com amigos mais ca-
suais e colegas. Quanto ao grupo de participantes que vivem no asilo,
há pouca relação com outros internos, sendo que os motivos divergem
segundo o gênero. Para as mulheres, há deliberada tentativa de se afas-
tarem umas das outras evitando maiores contatos, posto que há grande
desconfiança entre elas, além de conflitos e temores de serem vítimas
de comentários e fofocas. Por isso, dependem bastante das amizades
formadas com outros internos ou com visitantes (uma ou duas, geral-
mente). Parece que, para elas, conviverem cotidianamente na mesma
instituição produz efeitos semelhantes a certos aspectos do relaciona-
mento familiar, como a menor exposição para revelar assuntos de maior
intimidade dada a preocupação de que sejam motivos de comentários
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entre os familiares (Litwak, 1985). Os homens, por sua vez, trazem quei-
xas diferentes. Mostram-se abertos a estabelecer novos relacionamen-
tos no asilo, mas revelam que boa parte dos outros internos não está em
condições de saúde para manterem diálogo.

Além da diferença entre gêneros, os idosos do sexo masculino citaram
mais outros internos como amigos do que as mulheres, que preferem esta-
belecer vínculos mais próximos com visitantes ou com apenas uma ou
duas internas. Relatos de desafetos e desconfianças não apareceram entre
os homens sobre os outros moradores do asilo. Se, neste ambiente, as
mulheres evitam novos contatos e relacionamentos, essa situação não se
repete para o grupo que vive fora dele. Pelo contrário, a abertura para
relações casuais e com colegas chama atenção entre as mulheres, além de
relatarem terem estabelecido amigos mais recentes (menos de 15 anos,
algumas com amizade de dois e quatro anos) após terem ficado viúvas.
Estabelecer ou reforçar laços de amizade parece ser uma das estratégias
adotadas por essas mulheres para lidar com a situação de viuvez, abrindo
portas para o estabelecimento de novas amizades.

Concluindo, os dados sugerem que as relações de amizade não so-
mente apresentam características diferenciadas dependendo da situação
do idoso: morando na própria residência, com ou sem os familiares, ou
morando em uma instituição destinada a idosos. Os dados ainda apontam
para diferenças de gênero entre as amizades de idosos e idosas. Apesar
das diferenças entre as relações de amizade entre estas diferentes situa-
ções, estas representam, para os dois grupos, uma importante fonte para o
bem-estar social e psicológico do idoso, contribuindo para o enfrenta-
mento de situações difíceis (como superar a solidão advinda com a perda
de um cônjuge), situações de enfermidade, momentos de maior afasta-
mento de filhos e outros parentes gerados pela vida em instituição.

Referências Bibliográficas

Adams, R. G.; Blieszner, R.; Vries, B. (2000). Definitions of friendship in the
third age: Age, Gender, and study location effects. Journal of Aging Studies, 14,
117-133.

Adams, R. G.; Blieszner, R. (1995). Aging well with friends and family. American
Behavioral Scientist, 39, 209-216.



121

Relacionamento Interpessoal  –  Estudos Brasileiros

Adams, R. G.; Torr, R. (1998). Factors underlying the structure of older adult
friendship networks. Social Networks. 20 (1), 51-61.

Antonucci, T. C.; Akiyama, H. (1995). Convoys of social relations: Family and
friendships within a life span context. In R. Blieszner & V. H. Bedford (Eds.),
Handbook of aging and the family, 355-371.

Carstensen, L. L. (1991). Selectivity theory: Social activity in life-span context.
In Schaic, K. W. Annual Review of Geriatrics and Gerontology. Springer, New
York, 195-217.

Ferrano, K. F.; Farmer, M. M. (1995). Social compensation in adulthood and
later life. In Dixon, R. A.; Backman, L. Compensaling for psychological deficits
and declines: managing losses and promoting gains. Lawrence Erlbaum
Associates, New Jersey, 127-145.

Filed, D. (1999). Continuity and change in friendships in advanced old age:
Findings from the Berkeley Older Generation Study. International Journal of
Aging and Human Development, 48 (4), 325-346.

Finchum, T. & Weber, J.A (2000). Applying continuity theory to elder adult
friendships. Journal of Aging and Identity, 5 (3), 159-168.

Flinday, R. A. (2003). Interventions to reduce social isolation amongst older
people: where is the evidence?. Aging and Society, 23, 647-658.

Gottlieb, B. H. (1985). Assessing and strengthening the impact of social support
on mental healf. Social Work, 293-300.

Hartup, W. W.; Stevens, N. (1997). Friendships and adaptation in the life course.
Psychological Bulletin, 121, 355-370.

Litwak, E. (1985). Helping the elderly. New York: Guilford.

Nocon, A.; Pearson, M. (2000). The roles of friends and neighbours in providing
support for older people. Aging and Society, 20, 341-367.

Shea, L.; Thompson, L.; & Blieszner, R. (1988). Resources in older adults’ old
and new friendships. Journal of Social and Personal Relationships, 5, 83-96.

Stevens, N. (2001). Combating Loneliness: a friendship enrichment programme
for older women. Journal of Aging and Society, 21, 183-202.



122

Agnaldo Garcia (org.)

8

QUALIDADE DE VIDA E BEM-ESTAR NA VELHICE:
A FUNÇÃO DOS RELACIONAMENTOS

INTERPESSOAIS

Dolores Pinheiro
Elizeu Borloti

Resumo

O envelhecimento é um processo evolutivo do nascimento à morte,
caracterizado por transformações biológicas que são experimentadas
em um contexto sócio-histórico. Com o objetivo de compreender me-
lhor esse fenômeno, este Capítulo discute os principais modelos de qua-
lidade de vida e de bem-estar psicológico, destacando a função dos rela-
cionamentos interpessoais na conceituação da velhice bem sucedida.

A qualidade de vida na velhice

Diante do crescimento populacional de velhos no mundo, tornou-se
uma meta encontrar definições do que seja “envelhecer bem” ou “ter
boa qualidade de vida na velhice”. Esta busca ficou mais evidente a
partir dos anos 50, de acordo com Fetherman, Smith & Peterson (1999),
quando o conceito de qualidade de vida adquiriu um novo sentido. An-
tes, dizia respeito apenas à disponibilidade de bens materiais como co-
mida, moradia, serviços de saúde e ação social; depois, passou a relaci-
onar-se com dimensões menos tangíveis, tais como “satisfação com a
vida”, “bem-estar social”, “independência”, “controle” e “competênci-
as sociais e cognitivas”. Estes muitos termos mostram que qualidade de
vida é um fenômeno subjetivo complexo e multideterminado (Neri, 2001)
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o que o torna algo de difícil definição. Quando se analisa a qualidade da
vida de um velho, qualquer conclusão não deve pautar-se apenas em
critérios biológicos do que é um velho saudável.

Uma dificuldade definidora foi apontada por velhos que diziam sen-
tir-se “bem” e “saudáveis” apesar de, em sua maioria, apresentarem al-
guma alteração na saúde. Os estudos de Lima-Costa, Barreto, Giatti &
Uchoa (2003) sobre as condições de saúde, capacidade funcional, uso
de serviços e gastos com medicamentos ilustram este fato. Os autores
concluíram que apenas 10,5% dos velhos de sua amostra percebem a
própria saúde como ruim e 13,9% interromperam as atividades rotinei-
ras por problemas de saúde, apesar de 69,0% deles terem relatado por-
tar pelo menos uma doença crônica (atualmente, as mais comuns asso-
ciadas a esta população são artrite, diabetes, hipertensão e doenças car-
díacas)1. Ao que tudo indica, existe uma correlação entre a percepção
de saúde e o modo como a idade é vivida, independente da presença de
doenças. Essa “saúde percebida” tem apontado incongruência entre
medidas dos impactos da doença, do comportamento saudável e do hu-
mor no que seja a “qualidade de vida”, pois muitas situações tidas como
indesejadas por uns têm sido consideradas normais pelos velhos.

Entretanto, continuam a coexistir duas tendências na definição da
qualidade de vida na velhice, a partir dos impactos da expectativa de
vida no status de saúde dos velhos da população. A primeira delas – que
vem perdendo brilho ultimamente (Rowe & Kahn, 1998) – acredita que
a maior parte da população idosa do mundo irá ficar velha e doente
(principalmente nos países subdesenvolvidos, devido às condições só-
cio-econômicas). A segunda defende que os avanços na tecnologia mé-
dica irão produzir mais anos de vida com menos doenças e desabilida-
des. Esta tendência otimista – conhecida como redução da morbidade

1 Os autores mencionam que no Brasil as doenças crônicas mais relatadas pelos idosos são
hipertensão (50% entre mulheres e 37% entre homens) e diabetes (12% entre mulheres e 8
% entre homens), havendo uma diminuição da prevalência de artrite/reumatismo e doenças
do coração. Nos Estados Unidos a vida das pessoas idosas vem melhorando, a despeito das
patologias. Comparando indivíduos americanos entre 60 e 75 anos em 1960 com outros de
idade similar em 1990, Rowe & Kahn (1998) encontraram uma acentuada redução em três
importantes precursores de doenças crônicas: hipertensão, alto nível de colesterol e habito
de fumar. Observaram, também, que houve diminuição na prevalência de artrite,
arteriosclerose, demência, hipertensão e uma drástica queda no número de doenças na média
da população idosa.
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(Chaimowwicz,1998) – visualiza uma diminuição na incidência de de-
sordens como artrite, artrose, demência, debilidades cardíacas, diabetes
e outras, e prevê a possibilidade de um prolongamento da vida ativa e
um aumento da capacidade funcional do velho. Aliás, a capacidade fun-
cional é um fator de relevância ímpar para a promoção da autonomia no
envelhecimento, um referencial adotado pela Saúde Pública para a com-
preensão da qualidade de vida na velhice (Lima-Costa & Veras, 2003).

Segundo Rowe & Kahn (1998), a capacidade funcional depende de
três fatores inter-relacionados: 1) doenças ou morbidade, 2) estilo de
vida (por exemplo: exercícios, dietas e busca e manutenção de suporte
social) e 3) pré-disposição genética. Se estes fatores fossem considera-
dos nas políticas públicas que visam garantir o envelhecimento saudá-
vel ou bem-sucedido, o velho seria visto como portador de objetivos e
metas e acumulador de recursos que são úteis na adaptação às mudan-
ças e aos abalos na capacidade de realizar atividades da vida diária (Sou-
za, Galante & Figueiredo, 2003).

A preservação das capacidades de realizar atividades da vida diária é
um item na avaliação da saúde do velho; um indicador da sua capacidade
funcional (Ramos, 2003). “Envelhecimento saudável, dentro desta ótica,
passa a ser a resultante da interação multidimensional entre saúde física,
saúde mental, independência na vida diária, integração social, suporte
familiar e independência econômica” (p. 793) e é isto que garante a sino-
nímia entre envelhecimento saudável e envelhecimento bem sucedido.
Para Rowe & Kahn (1998) a definição de envelhecimento bem sucedido
é obtida através da manutenção de três aspectos característicos: 1) a apre-
sentação de baixo risco de doença, 2) a elevação da função psicológica e
fisiológica e 3) o engajamento com a vida e com as pessoas em relaciona-
mentos interpessoais. Foi esta perspectiva multifatorial que conduziu à
definição atual da qualidade de vida em modelos teóricos.

A Teoria Life-Span emergiu na Psicologia do Desenvolvimento como
um modelo contextualista que enfoca a velhice como uma experiência
heterogenia na qual a boa qualidade de vida é possível. Baltes & Baltes
(1990) trabalham com este modelo e sustentam sua análise em seis pre-
missas:

1) há uma diferenciação entre velhice normal, ótima e patológica.
Velhice normal se caracteriza pela ausência de degenerância
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associada a doenças crônicas, sendo que uma desorganização
biológica pode ocorrer sem maiores prejuízos. Estados degene-
rativos estariam associados à velhice patológica. Por sua vez,
falar em velhice ótima é ter como referência algum estado ideal
de bem-estar pessoal e social;

2) o envelhecimento individual é uma experiência heterogênea.
(a) Cada pessoa organiza seu curso de vida de maneira peculiar,
a partir de suas circunstâncias histórico-culturais; (b) ocorre in-
cidência de patologias diversas durante o envelhecimento nor-
mal e (c) a interação entre fatores genéticos e ambientais é pró-
pria de cada região geográfica e constituição biológica;

3) o envelhecimento resguarda o potencial de desenvolvimento,
dentro dos limites da plasticidade individual. É possível, por
meio de programas de treinamento, melhorar a memória, a cog-
nição, o senso de controle e a solução de problemas; desta for-
ma, pode-se, mesmo na velhice, aumentar a capacidade de me-
morizar, de adquirir novos conhecimentos e de engajar-se em
relacionamentos interpessoais;

4) os ganhos no domínio da inteligência prática podem compensar
as perdas cognitivas decorrentes do envelhecimento, a partir do
desenvolvimento dos conhecimentos práticos envolvidos na
organização e no manejo do ambiente;

5) com o envelhecimento, o equilíbrio entre ganhos e perdas no de-
senvolvimento torna-se menos positivo. Apesar dos possíveis
ganhos e compensações, na velhice pode haver perdas biológi-
cas, motivacionais e sociais; estas perdas estariam associadas às
expectativas em relação à velhice em pessoas de todas as idades;

6) os mecanismos de auto-regulação2 podem se manter intactos
até a velhice mais avançada. Níveis de motivação e de depen-

2 Auto-regulação é um termo originado na biologia e utilizado por alguns teóricos da Psicologia.
Na teoria Life-Span o termo indica um mecanismo de adaptação social que, segundo Bandura
(1986), mobiliza as pessoas a observar e avaliar seu comportamento, julgando-o segundo
critérios pessoais e sociais, de forma positiva ou negativa, de modo a adaptá-lo às diversas
situações. Esse termo é, também, utilizado por Reich (1998) para designar a competência
espontânea e visceral, própria da vida; um princípio que, mesmo tendo bases biológicas,
atua nas interações sociais. O autor fala de uma auto-regulação natural, que tem na potência
orgástica o mecanismo saudável pelo qual o indivíduo libera suas tensões e se auto-regula.
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dência em relação aos outros e repertórios de enfrentamento de
estereótipos e preconceitos interferem nesse fenômeno; com-
portamentos adequados para se evitar desamparo e ansiedade
ou se obter aprovação e proteção nos relacionamentos interpes-
soais mantém a integridade desses mecanismos.

“Responsabilidade social” é outra propriedade importante para a
qualidade de vida na velhice, conforme Feathrman, Smith & Peterson
(1999). Segundo eles, a qualidade de vida na velhice é pessoal, social e
cultural, demandando políticas de impacto nas áreas de saúde, educa-
ção e trabalho, nos espaços urbanos e rurais e nos sistemas de previdên-
cia social e de formação de profissionais. Dessa forma, a configuração
de um envelhecimento bem-sucedido não deve ser vista como de res-
ponsabilidade individual, já que depende diretamente de ambientes pla-
nejados para serem saudáveis.

Com base nestas premissas, Rowe & Kahn (1998) e Neri & Freire
(2000) apontam três caminhos a seguir quando se planeja estratégias de
intervenção na promoção da qualidade de vida na velhice: 1) promover
saúde ao longo de todo o curso de vida, 2) oferecer educação continua-
da na adultez e na velhice (a qual pode compensar eventuais perdas do
envelhecimento e concorrer para a inclusão social e construção de cida-
dania dos velhos) e 3) encorajar a flexibilidade/ampliação das relações
interpessoais dos velhos com amigos e familiares.

Em síntese, a abordagem e a promoção da qualidade de vida na velhi-
ce deve extrapolar o enfoque na presença ou ausência de doença e abar-
car a totalidade da saúde na velhice, levando em conta a interdependência
de múltiplos fatores (físicos, sociais e emocionais) que definem o enve-
lhecimento bem sucedido (elevada auto-estima, autonomia, participação
social e política). Considerando que a qualidade de vida assim conceitua-
da afeta o bem-estar subjetivo, a seção seguinte apresenta alguns dos
modelos para a compreensão do bem-estar subjetivo na velhice.

O bem-estar subjetivo na velhice

Ao indagarmos a uma pessoa se ela se sente saudável, ela poderá
dizer que está ótima baseada em critérios do senso comum, tais como
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não apresentar nenhuma doença, possuir abundância de energia e vigor,
ausência de depressão ou possuir opinião positiva sobre si mesma e sua
vida. Ela poderá, a despeito de possuir alguma doença, dizer que está
bem. Esta condição descrita tem sido chamada de bem-estar subjetivo3

Diener & Lucas (2000) dizem que a busca dos correlatos do “estar bem”
deve considerar os fatores multidimensionais que fazem com que algu-
mas pessoas digam que estão mais ou menos “felizes”. Segundo eles,
esta busca deve incluir a presença de experiências positivas e da satisfa-
ção global com a vida; um tipo de avaliação que as próprias pessoas
fazem de suas vidas. É por isso que o bem-estar é um fenômeno subje-
tivo, pois “resulta da avaliação que o indivíduo realiza sobre as suas
capacidades, as condições ambientais e a sua qualidade de vida, a partir
de critérios pessoais combinados com os valores e expectativas que vi-
goram na sociedade. Seu indicador mais conhecido é a satisfação com a
vida.” (Neri, 2001, p. 23).

Os trabalhos de Ryff & Keyes (1995) e de Suh, Diener & Fugita (1996)
destacam três elementos centrais a serem enfatizados quando da utiliza-
ção do conceito de bem-estar: 1) a sua referência ao âmbito da experiên-
cia privada; 2) a necessidade de medidas cognitivas e emocionais para a
sua avaliação, que devem observar 3) um critério de abrangência, poden-
do ser obtidas por aspectos globais ou por aspectos selecionados da vida
(tais como o trabalho, a família, as amizades e a saúde).

Diener & Lucas (2000) sugerem que alguns aspectos sócio-demo-
gráficos (como idade, gênero, educação, renda e estado civil) podem
ser indicadores importantes de bem-estar. Contudo, segundo eles mes-
mos, as avaliações subjetivas de suporte social surgidos a partir dos
relacionamentos interpessoais são indicadores mais fortes. Isto explica-
ria porque no relato velhos que se sentem valorizados, amados ou esti-
mados pelos outros encontramos indícios da capacidade de manter a
integridade psicológica e o bem-estar, a despeito do baixo nível de re-
cursos externos dados por certos aspectos sócio-demográficos. Neri
(1993) explicou este fato a partir do sistema de valores sociais:

3 “(...) Atualmente, qualidade de vida na velhice, bem-estar psicológico, bem-estar percebido,
bem-estar subjetivo e mais recentemente, envelhecimento satisfatório ou bem sucedido são
expressões tidas como equivalentes. Formam um construto global, referenciado a diversos
pontos de vista sobre envelhecimento como fato individual e social” (Neri, 1993, p.12-13).
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“Doenças, perdas de papeis ocupacionais e perdas afetivas,
que têm maior probabilidade de ocorrência para idosos do
que para adultos jovens, podem ocasionar diferentes graus
de ansiedade, dependendo da história de vida pessoal, da dis-
ponibilidade de suporte afetivo, do nível social e de valores
de cada um. Portanto, uma velhice satisfatória é largamente
medida pela subjetividade e referenciada ao sistema de valo-
res que vigora num período histórico determinado, para uma
dada unidade sociocultural.” (p. 10).

O conceito de satisfação na velhice parece, portanto, ligado ao con-
ceito de ajustamento, incluindo o ajustamento a uma condição objetiva
de saúde, conforme dados de estudos longitudinais (Shock, Greulich,
Andres, Arenberg, Costa Jr., Lakatta & Tobin, 1984; Rudinger & Tho-
mae, 1990). O estudo longitudinal de Rudinger & Thomae (1990), rea-
lizado entre os anos de 1965 e 1985, demonstrou que, apesar de a con-
dição biológica continuar sendo o mais citado preditor de bem-estar na
velhice, a saúde percebida e as maneiras como as pessoas lidam com a
própria saúde são ainda mais preditivas do bem-estar do que as condi-
ções biológicas do organismo. A situação econômica e emocional e a
satisfação nos relacionamentos interpessoais na família são fatores con-
siderados relevantes já que podem oferecer suporte social e material
para o bem-estar subjetivo. O bem-estar na velhice depende, portanto,
do status social, de variáveis de personalidade, do relacionamento inter-
pessoal na família e de atividades desempenhadas fora da família. Isto
conduziu os autores a afirmarem que a capacidade de iniciar e manter
contatos sociais, medida por fatores motivacionais e cognitivos, influ-
encia a percepção sobre a qualidade de vida. De todo modo, a própria
avaliação que o velho faz de sua situação atual é um medidor importan-
te de sua satisfação na velhice.

Esta conclusão corrobora uma investigação antiga sobre o ajustamen-
to pessoal e social na velhice, feita por pesquisadores da escola de Chica-
go (Cavan, Burgess, Havighurst & Goldhammer, 1949) que constataram
que envelhecer bem significa estar satisfeito com a vida atual e ter expec-
tativa positiva em relação ao futuro. Neri (1993) igualou a satisfação na
velhice e a expectativa com o futuro com a capacidade de manter ou res-
taurar o bem-estar subjetivo em momentos nos quais o velho estaria mais
sujeito a riscos e crises de natureza biológica, psicológica ou social.
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Em síntese, podemos afirmar que diferentes variáveis relacionadas à
qualidade de vida na velhice podem influir de modo diferente no bem-
estar subjetivo. Este aspecto multidimensional do bem-estar aparece nos
modelos teóricos de explicação do fenômeno.

Witmer & Sweeney (1992) propuseram um modelo holístico de bem-
estar, usando conceitos das ciências sociais, biológicas e comportamen-
tais. Assim, a pessoa idealmente saudável seria classificada dessa forma
se possuísse onze dimensões relacionadas à expressão de valores espiri-
tuais, às qualidades físicas e aos relacionamentos interpessoais.

A primeira dimensão compreende os valores espirituais, inferidos
de verbalizações de crença na dignidade humana, nos direitos humanos,
no respeito pela vida e na distinção entre meios e fins. Assim, para uma
pessoa ser saudável é necessário ter propósito, esperança, otimismo e
valor que a guie nas relações interpessoais e nas decisões cotidianas.

O senso de valor abrange a próxima dimensão e, junto com o senso de
controle (uma outra dimensão), permitem a inferência do sentimento de
auto-estima. A auto-estima é o que permite à pessoa aceitar-se por aquilo
que é, com suas fraquezas e imperfeições sem se deixar perturbar por elas
e, ao mesmo tempo, sentir-se satisfeita consigo mesma; esta dimensão
está relacionada com saúde geral pois motiva as pessoas para que vivam
com responsabilidade e vitalidade diante das adversidades. O senso de
controle pessoal diz respeito a sentimentos de segurança (autoconfiança
ou senso de competência), otimismo e habilidade para lidar com situa-
ções de stress. O senso de realidade é a dimensão que garante à pessoa
idealmente saudável uma percepção não distorcida da realidade.

Outra importante dimensão está presente na propriedade espontânea
e emotiva dos comportamentos públicos e privados (pensamentos, im-
pulsos, emoções, desejos e opiniões). As pessoas espontâneas são sen-
síveis ao outro e à novidade da vida. Elas expressam sentimentos aos
outros, pois aprenderam que a punição da expressão emocional é preju-
dicial ao bem-estar. A rivalidade, por exemplo, contribui para distúrbios
circulatórios e a raiva é considerada um fator de risco de morte precoce.
Ao contrário, estados emocionais positivos e relaxamento parecem for-
talecer nosso sistema imunológico. Isso ocorre em relacionamentos de
intimidade com pessoas não punitivas (Vicini, 2002).

A estimulação intelectual, a capacidade de solução de problemas e a
criatividade compõem uma dimensão que indica pessoas produtivas e
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ativas. Segundo Vicini (2002), os velhos estimulados a serem intelectu-
almente produtivos e criativos relatam um sentimento de bem-estar e de
rejuvenescimento.

O senso de humor, principalmente acompanhado de boas risadas, é
uma dimensão que produz efeitos analgésicos, relaxantes e revigoran-
tes. Dá flexibilidade para a solução de problemas e bloqueia a esquiva
social, melhorando os relacionamentos interpessoais e, conseqüentemen-
te, neutralizando o stress.

A próxima dimensão abrange a prontidão, a saúde e a nutrição do
corpo. Quanto a esse item, Pafenbarger (1998) concluiu que as taxas de
mortalidade são, significativamente mais baixas entre pessoas fisica-
mente ativas: um homem de meia idade pode esperar viver duas horas a
mais por cada hora de exercício.

O sucesso no trabalho constitui a dimensão que capacita o indivíduo
a desempenhar um trabalho (remunerado ou não) útil para si e para os
outros. A satisfação com seu próprio trabalho é um dos melhores indica-
dores de longevidade.

Também, a manutenção de relacionamentos interpessoais de amiza-
des representa uma importante dimensão do bem-estar. Dividir aflições
com os outros protege as pessoas do stress e do adoecimento.

A satisfação no casamento ou em outro tipo de relacionamento in-
terpessoal íntimo4 é a última dimensão apresentada. Intimidade e con-
fiança são sentimentos que acompanham a manutenção dos relaciona-
mentos interpessoais amorosos por mais tempo e com relações sexu-
ais satisfatórias.

Um outro modelo de análise do bem-estar subjetivo muito referenci-
ado em pesquisas é o proposto por Ryff (1991). Trabalhando com a
qualidade de vida e o bem-estar, a autora aponta e discute seis indicado-
res do bem-estar psicológico e satisfação na velhice:

4 Há diferenças de gênero e idade na maneira de obter satisfação: as mulheres conseguem
maior satisfação com pessoas que lhe dêem suporte emocional - afeição, segurança, alguém
com quem poder contar e se abrir - os homens conseguem mais satisfação com suas esposas
e com seus superiores no trabalho; os idosos conseguem satisfação com a família e os vizinhos;
os jovens, com os amigos e os companheiros de trabalho; relações íntimas produzem
certamente benefícios de saúde, saber amar a quem quer que seja, incluindo-se animais e
plantas é uma boa medida de previsão de saúde mental (Vicini, 2000).
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1) auto-aceitação – implica em uma atitude positiva do indivíduo
em relação a si próprio e o seu passado, reconhecendo e acei-
tando diversos aspectos de si mesmo, incluindo características
boas e más;

2) manutenção de relações positivas com os outros – diz respeito a
manter relações calorosas, satisfatórias e verdadeiras, preocupan-
do-se com o bem estar alheio de modo a ser empático e afetuoso
com os outros e permitindo que, também, se preocupem com ele;

3) autonomia – refere-se a ser auto-determinado e independente,
ter habilidade para resistir às pressões sociais para pensar e agir
de determinada maneira e avaliar-se com base em seus próprios
padrões;

4) domínio sobre o ambiente – é a competência para manejar o
ambiente e aproveitar as oportunidades que surgem a sua volta,
acima de tudo, sendo hábil para criar contextos apropriados às
suas necessidades e valores;

5) propósito de vida – implica em ter metas na vida e um sentido
de direção. O indivíduo deve ser capaz de perceber que há sen-
tido em sua vida passada e presente, possuindo crenças que per-
mitam perceber que a vida é significativa;

6) crescimento pessoal – é ter senso de crescimento contínuo e de
desenvolvimento como pessoa, estando aberto a novas experi-
ências e apresentando um senso de realização de seu potencial,
de modo a reconhecer em suas mudanças autoconhecimento e
eficácia.

Conclusões

O aspecto inter-relacionado das dimensões da qualidade de vida e
do bem-estar é enfatizado pelos modelos descritos anteriormente; todos
eles apontam a dimensão dos relacionamentos interpessoais nesses pro-
cessos, o que confirma as conclusões de Adans & Bliesner (1995) sobre
a importância das relações de amizade na velhice.

Uma velhice bem sucedida apresenta multidimensões que agem quan-
do o velho se movimenta com disposição e enfrenta os desafios da vida;
e quando se reconhece como cidadão e segue projetos na vida, apesar
das limitações do ambiente e do processo de envelhecimento. Portanto,
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o bem-estar na velhice deveria emergir de práticas ou de recursos que
possibilitassem a garantia integrada do máximo das dimensões do bem-
estar. A garantia do envelhecimento com qualidade de vida e bem-estar
é um desafio para a pesquisa e a intervenção nos processos de desenvol-
vimento na velhice. Nisso, a pesquisa sobre relacionamentos mostra-se
relevante (Albertassi, Merizio, Boreli, Scarabelli & Garcia, 2005).

Stevens (2001), por exemplo, enfatizou a importância da criação de
contingências naturais para os relacionamentos interpessoais entre ido-
sos, uma vez as contingências dos encontros artificialmente criados não
mantêm os padrões de interação. Se voltadas aos relacionamentos natu-
rais, as políticas públicas deveriam focar-se na implementação de ações
de manutenção de boas relações, pautadas na independência em relação
aos outros e na manutenção do suporte social adequado ao envelheci-
mento bem sucedido. Nisso, é preciso considerar as avaliações subjeti-
vas do suporte social por parte dos velhos; e o como eles avaliam os
relacionamentos sociais que mantém (ou não) a sua independência.

Considerando que os relacionamentos interpessoais definidos pela
independência seriam os melhores indicadores de bem-estar subjetivo
(Néri, 1993; Diener & Lucas, 2000), os Programas de Saúde da Família
deveriam incluir intervenções nas habilidades interpessoais entre os ve-
lhos e membros de sua família de modo a aumentar a satisfação nos
relacionamentos familiares, uma vez que relações de amizade de velhos
tendem a se restringir às pessoas desses relacionamentos (Stevens, 2001).
Os achados de Antonnuci & Akiyama (1995; apud Albertassi et al, 2005)
reforçam a importância da intervenção em famílias com velhos, já que o
bem-estar psicológico, como apontado pelos modelos apresentados, é
um sentimento que acompanha os relacionamentos interpessoais livres
da punição que se caracteriza pela pressão dos familiares sobre o velho.
Entretanto, os relacionamentos fora da família podem ser buscados como
uma forma de melhorar a qualidade de vida na velhice. Um exemplo é o
“Programa de Enriquecimento de Amizades” desenvolvido na Europa
para promover o bem-estar subjetivo de mulheres velhas a partir da re-
dução da solidão. Conforme demonstrado por Stevens (2001), é possí-
vel um velho definir a função dos amigos em sua vida, traçar objetivos
de ampliação do círculo de amizades e implementar habilidades sociais
para reduzir a solidão, influindo, assim, na qualidade de sua vida e no
bem-estar que sente ao viver.
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