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.J 

SUt1ARIO 

Essa dissertação aborda na sua parte teórica a Inte

ração Humana com especial ênfase na teoria da Comunicação de 

Gregory Bateson e Paul Watzlawick. Seu principal objetivo 
.. 
e 

verificar empiricamente a forma como se dá a comunicação de a-

cordo com as categoiias relacionais estabalccidas por Bateson~ 

Para essa observação foram entrevistadas duplas de 

amigos que mantinham esse vínculo há algum tempo. Procurou-se 

categorizar os aspectos da Amizade referentes a intimidade,ciú 

me, confiança, competição, inveja, afetividade, cumplicidade, 

fidelidade e limites enquadrando-os nos padrões de relação es-

tabelecidos por Bateson e Watzlawick quais sejam complementari 
. -

dade e simetria. 

As entrevistas realizadas foram gravadas e delas re

tirados excertos para realização das análises. Os resultados 

ofereceram uma am~la margem para a conf~rmação dos supostos b~ 

tesonianos, demonstrando por um lado a presença dos padrões CO!!! 

plementar e simétrico, e por outro, a existência de flexibili

dade entre eles, objetivando ã manutenção da relação. 
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Pode-se concluir que a relação de amizade tipifica a 

possibilidade de.~xisti~ relacionamentos saud;veis entre as .. 
pessoas, d~stintos dos comumente obs~rvados, marcados pelos 

condicionamentos sociai~ e psicológicos que .levam 
, 
a compe-

tição,ã domina~ão e ã falsidade. 
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ABSTRACT 

This study approaches in its theoretical aspect the 

Human Interaction giving special emphasis to Gregory Batson's 

and Paul Watzlawick's theory of Communication. 

Its main goal is to verify empirically the type of 

communications that occurs according to the concept of relation 

established by Bateson. The methodology used included inter

views with several friends, analysed in couples, and that had 

maintained their bonds of friendship for sometime. Friendship 

was categorized under many aspects: intimacy, jalousie, trust, 

competition, envy, affection, cumplicity, fiàelity and its 

limitations. 

These categories were analysed according to the 

patterns of relationship established by Bateson and Watzlawick, 

that is, complementarity and symmetry. 

These interviews were taped and from them excerpts 

were chosen for realization of the analysis. 

The resul ts offered a wide range of evidence to confirm 

Bateson's premisses, demonstrating on one hand, the pres~nce 
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of complementar and symmetric patterns 

hand, the existence of flexibility between 

objective of maintaining the relationship. 

and, on the ·other 

them with the 

From these observations we can thus conclude that a 

friendly relationship creates the possibility of healthy inter

actions among different persons, what will be distinct from 

the commonly observed relationships, so stressed by social and 

psychological condicioning tha t lead to competitioll, domination 

and deceit. 
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CAPITULO I 



1 IUTRODUCAO 
J 

Em Psicologia Social a noçao de Interação é a que sup~ 

ra a de adaptação, de reciprocidade, ou de complementariedade, 

para implicar a idéia de "feedback" ou seja, retroalimentação. 

A primeira forma de interação humana é a Comunicação pois ela 

é o processo pelo qual se transmitem as significações entre as 

pessoas. 

Para George Herbert Mead a comunicação nao pode pre~ 

xistir às relações entre os indivíduos, porque consiste em criar 

um estado de espírito comumente àquele que comunica e àquele 

que recebe a comunicação, o que supõe relações anteriores (in 

Stoelzel, 1963). Cada pessoa é uma origem e um centro dos e

feitos psicológicos que se expandem para o interior da vida de 

outros. Pode produzir interesse e compreensão,pode exercer e-

.feitos vivificadores, mortificadores ou deformadores. As emo-

çoes, os pensamentos e os motivos de uma pessoa agem como for-

ças para por em movimento as atividades psicológicas de outras. 

Todas as relações sociais, de cooperação, suspeita, aversao e 

todas as ações conjuntas são produtos de Interação. 

As relações subseqUentes entre grupos ou entre um indi 

víduo e um grupo, baseiam-se nos acontecimentos primários Aue 
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ocorrem entre uma pessoa e outra. A interação psicológica 
.. 
e 

um processo existente entre pessoa e pessoa ,entre entidades que 

são, ambas, sistemas que percebem, sentem e compreendem. O fa-

to da maior importância, a respeito das interações humanas, 
.. 
e 

serem acontecimentos representados psicologicamente em cada um 

dos participantes. 

Este aspecto diferencia, interação humana ou os proce~ 

sos especificamente psicossociais, dos processos sociais gerais. 

Em contraste com as formas bio-sociais de interação, a 

interação especificamente humana é eminentemente atividade ps~ 

cológica, resultante de reação ã atividade psicológica de ou-

tras pessoas. Ao contrario de outras espécies,interagimos com 

os outros através de emoções e pensamentos, capazes de conside 

rar as emoçoes e pensamentos dos outros. 

"Vivemos a comunicaç56 direta com os outros: emoç50 em 

choque com emoç50, desejo a encontrar desejo~pensamen-

t o a faZ a r a p e n s am e n to." (A s c h, 1 9 7 7, p. 1 24 ) 

Segundo Asch para compreender o âmago do problema pre-

cisamos saber de que formas os fatos psicológicos que,como tais, 

não podem sair do indivíduo, podem, entretanto,estabelecer con 

tato com outro indivíduo. 

Na interação completa, cada participante liga sua açao 

a outro, e a ação de outro a si mesmo. Somente os indivíduos que 

englobam sua situação comum, podem produzir atos sóciopsicoló

gicos. A capacidade para perceber uma situação que inclui aos 

outros e a nós mesmos, para perceber os outros como ligados ã 

mesma situação, é a primeira exigência para a formação de um 
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campo social, de uma relação de grupo, de amizade no nível psi 

cológico. 

~ uma realização que inclui a capacidade de superar a 

própria perspectiva a fim de relacioná-la com a de outro. são 

indivíduos com essa capacidade específica para dirigir-se um ao 

outro que, na ação concreta, valorizam e consolidam, em cada 

um, um campo compartilhado mutuamente; este inclui como esfe

ra objetiva da ação o ambiente e as características psicológi

cas de um e outros. Esta relação entre .acontecimentos psico

lógicos que parece existir na amizade, torna possível o compa~ 

tilhar das ações, dos sentimentos, das idéias e do reconheci-o 

mento mútuo. A interação psicológica exige um mínimo de mutua 

lidade. 

Se pensarmos no conceito de Interaçao Social, ou seja, 

o processo pelo qual as pessoas se influenciam mutuamente ,pela 

troca de pensamentos, sentimentos e reações, podemos compreen

der esse processo e algumas formas pelas quais atua e com is

so muitos dos episódios repetidos que enchem nossa vida diária 

adquirem nova significação. 

Podemos, também, definir Interação Social como sendo 

um fluxo contínuo de sinais verbais e nao verbais de ambas as 

partes envolvidas; os sinais verbais nao sao simultâneos, mas 

alternados; I os efeitos de movimentos nao sao completamente co 

nhecidos com antecedência, mas dependem de ensaio e erro; o 

comportamento social é emitido em dois níveis, os componentes 

mais globais, cognitivamente controlados que consistem em ele

mentos menores, muitos dos quais inconscientes e não-verbais; 

os fluxos de comportamentos emitidos pelos interatores tem que 
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estar sincronizados; os interatores estão cognitivamente pre~ 

cupados não só com sua própria gratificação, mas também com o 

ponto de vista e a condição dos outros. Essa interação ocorre 

e é mantida quando os participantes recebem reforçamento·pela 

interação e quando há satisfação de necessidades. 

Se duas pessoas se ajudam ou sao amistosas, ou ainda, 

se exprimem situações semelhantes, a relação tende a continuar, 

pois ambas recebem prêmios na interação, mas se uma das pessoas 

aumenta a angústia do outro ou mostra hostilidade, a relação 

tende a ser extinta (Lambert, 1975, p. 146). 

Para que a interação seja bem sucedida deve haver uma 

quantidade razoável de coordenação, entrozamento e sincroniza-

ção dos dois padrões de comportamento. Se cada pessoa atua de 

maneira bastante independente,. como pequenas crianças e alguns 

esquizofrênicos o fazem, não há interação social real.· 

~ de fundamental importância a coordenação dentro do 

processo de interação: deve haver concordância em relação ao 

jogo que está sendo jogado, a dança que está sendo dançada, o 

tópico de conversa, ou a natureza da atividade em outros aspe~ 

tos. Algumas experiências foram feitas por Garfinke1 (1963) de

monstrando que o efeito da quebra de regra é altamente pertur-

bador e destrutivo como, por exemplo, quando o jogador move a 

peça do seu oponente ou se move deliberadamente quando não é a 

sua vez. ~ preciso também que duas pessoas estejam de acordo 

sobre as relações de papéis entre elas, ou seja, 
~ 

se uma e um 

professor, a outra deve ser o aluno, se uma é o entrevistador, 

a outra deve ser o entrevistado; elas devem estar de acordo 

sobre a definição da situação, e estar preparada para nela de-
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sempenhar pap~is socialmente definidos. 

Toda situação social está governada por regras, explí

citas ou implícitas, regras que podem haver sido criadas dian

te de uma urgência momentânea, em uma situação especial ou bem 

pode ser o resultado de uma "tradição de signos. 

No contexto da comunicação podemos considerar as re-

gras como diretivas, que governam o fluxo de mensagens que vao 

de uma pessoa para outra. Dado que as regras sao usualmente 

restritivas, limitam as possibilidades de comunicação entre as 

pessoas e sobretudo limitam a ação das pessoas participantes. 

As regras podem ser vistas como dispositivos qúe ou estabili-

zam ou desbaratam um sistema de comunicação e que fornecem di-

retrizes para possíveis eventualidades. Uma situação social 

(interação) e estabelecida quando as pessoas entram em comuni

cação, a comunicação está determinada pelo fato de que "a pes-

soa percebe que sua percepção foi notada pelos outros; 
.. 

a1 se 

estabelece um sistema de comunicação. Nessa altura tem lugar 

a recepçao seletiva, assim como a transmissão dirigida e o pr~ 

cesso corretivo, e entram em ação as características circula-

res do mecanismo de autocorreção do sistema de comunicação. I~ 

so implica que as regras foram estabelecidas (Bateson e Ruech, 

1966, p. 34). 



2 REVISAO BIBLIOGRAFICA" 

2.1 - INTERAcÃO SOCIAL E COMUNICACÃO 
J J 

Sabemos que a Comunicação é uma das condições ~ais im

portantes para a manutenção da ordem social e em particular da 

vida humana. Logo ao nascer, o ser humano se dá conta dessa im 

portância e inicia ~ complexo processo.para a aquisição das re 

gras de comunicação, pas~ando por diferentes fases,processo es 

se que perdura durante toda a existência. Ao observar un fenômeno 

e tentar explicá-lo, precisamos considerar sempre o contexto no 

qual este fenômeno ocorre, senão corremos o risco de não enten 

dê-lo ou de atribuir a ele propriedades que nao possui. 

No estudo de Comunicação isso deve ser rigorosamente 

observado dada a sua complexidade; assim quem estuda o compo~ 

tamento humano vai além do discurso manifesto observando mani-

festações comportamentais que acompanham esse discurso. 

Comunicaç~o é pois o veículo dessas manifestações. Se 

gundo Marloo: 

"Comunicaç~o pode ser definido como um ac~mulo de fun-

ções transacionais, mediante as quais um estado de co~ 

po e espirito é transmitido de uma pessoa a outra e 
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são provocadas respostas. Supõe que tanto o emissor 

como o receptor tomam parte nessa operação ret5rica." 

(apud., Dance., p. 28). 

A interação intrínseca e a meta da Comunicação 
.. 
e sem-

pre chegar a um maior sentimento de certeza e segurança, em su 

ma, a uma melhor adaptação, mas também, a experiência de signl 

ficado numa transação mútua. Além da informação distribuída,a 

comunicação deve conter uma realização do eu, uma afirmação re 

tórica criadora (apud Dance, 1967, p. 30). 

Comunicar nao é sg emitir palavras corretas gramatical 

mente, mas é tudo o que ocorre entre duas pessoas quando essa 

comunicação é feita tornando possível uma interação. 

o ponto decisivo no problema global de comunicação 
.. 
e 

a questão de saber como pode ser superada a distincia física e 

psicológica entre indivíduos.' Sabemos que isso é feito nos se 

res humanos através de sons, gestos, palavras e através de vá

rios sinais psicossomáticos de perigo. Existe também comunica 

ção fora desse material sensorial objetivo, ou seja, existe um 

imenso espectro de meios sensoriais e extra-sensoriais sublimi 

nares de comunicação. Basicamente, a separaçao é sentida como 

um perigo que ameaça a própria sobrevivência da entidade indi-

vidual e a comunicação tem um papel essencialmente anticatas-

trófico a desempenhar. Diante de ameaças incríveis, o homem 

recai freqUentemente nos meios arcáicos pré-verbais e, por ve

zes, telepáticos de estabelecimento de contato com os seus se

melhantes, porque isso satisfaz ã sua necessidade de "unidade 

e comunhão". A palavra comunicação vem do latim "comunicare" 

com a significação de "pôr em comum" ou seja, conviver em co-
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munidade caracterizada por forte coesao, e baseada no consenso 

espontâneo dos indivíduos. 

Consenso quer dizer acôrdo, consentimento e essa.acep

çao supõe a existência de um fator decisivo na comunicação hu

mana: a compreensão que ela exige, para que se possam colocar 

em "comum" idéias, imagens e experiências. 

A comunicação humana, portanto, através da compreensao 

poe idéias "em comum". Seu grande objetivo é o entendimento 

entre os homens e para que esse entendimento exista é necessá

rio que as.pessoas que se comunicam se compreendam mutuamente. 

Entretanto, se registra um sem número de malogr~s porque o 

emissor é incapaz de interpretar a mensagem como se pretendia 

que ela fosse interpretada. As razões desses insucessos tem 

sim um componente sem~ntico mas, muitas vezes, as suas causas, 

residem na constituição e na situação psico16gica de uma das 

partes, ou de ambas, e do pr6prio contexto. 

e preciso tomar cuidado para nao aludir i linguagem co 

mo a uma emboscada preparada para apanhar os comunicadores hu

manos. A linguagem é uma invenção humana e se ela desencami

nha os seres humanos, isso s6 acontece porque eles lhe deram a 

capacidade de fazê-lo. De mais a mais, as pessoas nao se comu 

nicam para e simplesmente influir na conduta uma das outras;as 

suas intenções tem, com freqUência, um alcance muito maior do 

que o sugerido por essa frase. 

A educação, por exemplo, porventura o mais extenso de 

todos os sistemas de comunicação, destina-se muito mais a pro

duz i r uma a ti tude informada da mente do que provocar alterações 

específicas do comportamento (Parry, 1967, p. 30). 
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A comunicação humana, em princípio, é simples intercâ~ 

bio de significações: emito símbolos orais, que V. recebe e 

compreende porque querem dizer para você o mesmo que querem di 

zer para mim. A compreensão, através da comunhão, do signifi-

cado, não quer dizer necessariamente acordo; posso compreen

der uma idéia, sem concordar com ela. 

Nesse processo de comunicação, três elementos estão 

presentes: o transmissor, o receptor, a mensagem; faltando qua! 

quer um desses elementos, não se completa d processo de comun! 

cação humana. Toda mensagem no processo de significação huma-

na precisa ser significativa, dar, dizer qualquer coisa, em CQ 

mum para o transmissor e para o receptor. ~ a linguagem em co 

mum que empresta significado ã mensagem, compreendendo-se por 

linguagem tudo o que serve ã comunicação: palavras, sons, ges-

tos, sinais, símbolos, etc., 

A linguagem tem papel duplo: permite a tran~missão de 

idéias e sentimentos, graduando-os, precisando-os e contribui 

para fazer compreender a pessoa, para exprimi-la, juntamente 

com ele, estão a aparência física, o gesto, e a expressão mo-

mentânea do rosto. 

~ pela gesticulação pessoal que se obtem dados da natu 

reza psicofisiológica, social e cultural do indivíduo. O gesto 

que chamam de autístico, mãos que se torcem enquanto se escuta, 

-pes que se agitam sob a mesa, de impaciência, não são destina-

dos a comunicação, traem a pessoa. Os gestos simbólicos, afi-

nal, com que expressamos, com o corpo e pela mímica, dúvida ou 

aprovação, indiferença ou entusiasmo, ansiedade por ver acer

car-se alguém, não são mais que elementos de uma linguagem cul 
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turalmente determinada. Quanto à aparência física, o indiví-

duo percebido não. t.em a ·p~rcepçao di r:eta sobre o corpo nem so-

bre os traços permanentes do rosto; 
... 

porem pela roupa,pelos O! 

namentos, a pessoa transmite significados, oferece, voluntária 

ou involuntariamente, expressões de si própria, veríficas ou 
~ 

falazes. 

A aparência física é também elemento constantemente u-

ti1izado na compreensão de uma pessoa por outra; cada um 
... 
e 

portador, para os que o cercam, de uma mensagem, enganosa ou 

não, so.bre o que é, o que tem, o que faz; essa aparência re-

presenta papel importante na comunicação interpessoal juntamen 

te com a atitude corporal, gesticulação e os movimentos expre~ 

sivos possibilitando ~om isso o acesso à pesso~, tanto no que 

esta possui de permanente quanto no que é apenas disposição ou 

intenção momentânea. 

Outro elemento importante para a interação, na comuni-

caça0 entre pessoas, fora da linguagem, continua a ser a expre~ 

sao do rosto, a mímica. Esta tem por função primeira estimu

lar os indivíduos que interagem, um comportamento de intercâm

bio social com a conversação, é uma cadeia de reações quase se~ 

pre muito animada: sendo entretanto, as emoções experimenta

das pelos interlocutores, a cada instante, muito fracas,é a ex 

pressão do rosto do interlocutor que produz a estimulação ne

cessária, além de servir para orientar a interação (Stoetze1, 

1963, p.124). 

"Essa expressao~ melhor do que as palavras empregadas~ 

é que faz compreender a intenção do parceiro~ é que dá 

a um 'faça o favor' o sentido de uma ordem~ é que indi 
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ca se uma afirmativa é séria~ ou jocosa~ irônica~ irri 

tada~ reqonhecida; a direção do olhar designa aquilo .. 
em que pensa o interlocutor~ o objeto para o qual vai 

-' dirigir sua açao. 

A aptiàão para sustentar o olhar de outro exprime uma 

dose real de agressividade e é também um meio de subj~ 

gar a vontade do oponente. O significado de cada m{mi-

ca não s~ restringe a ele próprio (como também~ -nao o 

faz o sentido de uma palavra): associa-se a todo o 

sistema de significados da sociedade em que se manife~ 

ta. A verbal é também conjunto de condutas~ aujo est~ 

do pode empreender-se com referência a seus autores e 

aos contex'tos sociais em que se desenrolam." (Stoetzel~ 

p. 125). 

Ao resultado final da percepçao e da transmissão chama 

mos de informação cuja aquisição e retenção é fundamental em 

todo sistema de comunicação. Na vida social a aquisição da in 

formação acerca das relações com as pessoas tem lugar através 

da contínua e consistente exposição a fatos sociais semelhan-

teso 

Em relação a escolhas perceptuais Bateson escreve: 

_ J 

"Toda açao constitui tanto uma mensagem para nos como 

para os outros~ os atos que denotam escolhas ocupam um 

valor central dentro do marco da comunicação. A capaci 

dade de selecionar~ de elevar ao máximo ou minimizar 

certos aspectos da percepção são aspectos que caracte-

rizam nosso centro de comunicação; esse centro possue 
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a faculdade de reter recordações passadas. O que se re 

tem 5 a represen~aç;o simb5lica que tem a funç;o de re 

presentar. dentro do organismo humano um modelo reduzi

do de todos os fatos que foram experimentados no pass~ 

do." (Bateson, 1966, p. 47) 

Para Bateson, os valores sao a unidade na qual o estí-

mulo e a resposta estão ligados, eles são os canais preferidos 

para a comunicação e a relação. A informação acerca dos valo-

res que uma pessoa possui nos permite interpretar suas mensa-

gens e inferir sobre sua conduta. Os valores não sao os carac 

terísticos de um indivíduo mas são compartilhados por ,grupos de 

gente e sociedades inteiras. Por isso que quando se começa a 

interpretar uma mensagem nao se pode fazer uma diferenciação 

clara entre teoria da comunicação e teoria dos valores e enun-

ciados antropol6gicos sobre a cultura (Bateson, 1966, p. 48). 

Bateson ensina que: 

"i por causa de nossa limitada perspectiva humana que 

se torna imposs{vel verificar os efeitos da nossa ação 

sobre os outros e n;o podemos tamb5m entender toda a 

magnitude e natureza do que ocorre. 

Nossos interesses pessoais e interpessoais,os enfoques 

individuais de nossa vida cotidiana, fazem que nos se-

ja dif{cil apreciar os fatos sociais na totalidade de 

seus múltiplos aspectos." (1966,' p. 50) 

Entretanto apesar de todas as nossas limitações, a in

teração tende a se iniciar no momento em que as ações de outro 

i~divíduo sao percebidas como respostas, isto é, quando provo-
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cadas pela mensagem do emissor e logo com um comentário sobre 

a mensagem dando a quem enviou a oportunidade de julgar o que· 

a mensagem significou para o receptor. 

Essa comunicação é mais implícita que explícita mas d~ 

ve estar presente para que haja um intercâmbio de mensagens. 

A percepção da percepçao é sinal de que entre duas pe! 

soas existe um silencioso acordo no sentido de que se espera 

uma mútua influência. Esse mútuo reconheci.mento de ter ingre! 

sado no campo perceptual do outro é o que chamamos haver esta

belecido um sistema de comunicação. 

A expressa0 e transmissão de valores, ou seja,atos que 

denotam escolhas, ocupam um valor central dentro do marco da 

comunicação. 

o valor nao só conduz informação acerca da escolha fei 

ta mas também, informação relevante acerca das coisas que po

dendo ser eleitas não foram. O grau de maturidade individual 

está determinado por limitações biológicas, que por sua vez,d~ 

limitam a extensão no espaço do sistema de comunicação. 

A herança genética do homem leva-o a buscar as relações 

sociais, desde os primeiros anos de seu desenvolvimento e seu.s 

primeiros contatos sociais determinarão em parte a forma que 

usará seus meios de comunicação. 

o conceito que o homem tem sobre o mundo ele adqui

riu através da interação social e da comunicação e estas 

perspectivas adquiridas são a base sobre a qual descansa a 

futura organização do seu ambiente. O que distingue o homem 
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do resto das criaturas ~ o poder de organizar os objetos do 

seu ambiente. O homem dominou suas ~imitações físicas esten

dendo-se no espaço e no tempo. 

A base de tudo que o homem realizou ~ sua habilidade 

para comunicar-se, que ~ o fundamento sobre o qual se assenta 

a cooperaçao. A ação criadora tende a eliminar a fonte de pe-

rigo, o planejamento a longo alcance a fim de evitar a repeti-

ção do perigo; a reunião de informação com a conseguinte coo

peração com outros seres humanos são privi1~gios do homem. 

A necessidade que o homem tem de açao social ~ a força 

matriz que o impulsiona a dominar as ferramentas da cómunica

çao. Sem elas, sua habilidade de obter informação se vê posta 

em perigo e está ameaçada a gratificação de suas necessidades 

vitais. O que deteridina a superioridade de ~ma pessoa dentro 

-do seu grupo e a destreza com que maneja seus meios de comuni-

caça0, o receber informação e dar aquela que os outros necessi 

tam, ~ possuir um conceito operacional dos fatos e atuar de a-

cordo com ele. 

Bateson tamb~m registra dentro da comunicação o valor 

com sentido de preferência, ou seja, uma reaçao do organismo 

ante a percepção de duas ou mais possibilidades. 

Essas possibilidades se referem por um lado, a uma s~

rie de estímulos percebidos e por outro a uma s~rie de reaçoes 

antecipadas do organismo. A forma que sé processa internamen

te o pensamento depende dessas preferências. Uma premissa valo 

rativa ~ uma generalização feita por um observador acerca dos 

atos e percepções de outra pessoa. 
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o observador atribui ou proj eta essas generalizações s~ 

bre a outra pessoa. Reciprocamente,.a pessoa comprometida em .. 
certa açao, seja falar, gesticular, ou outro movimento, o faz 

com o objetivo de ser acessível ao observador, expressando as

sim, seu sistema de preferência. Realmente A é a causa de que 

B faça uma inferência acerca dele, processo intrapessoal, que 

de outra maneira poderia ser inacessível. 

Se orienta ao observador para que complete o signific~ 

do do outro com elementos de sua bagagem de informação pessoal, 

O observador pode compreender a mensagem tão só por meio dessa 

complementação que deriva das comunicações culturais as quai~ 

o indivíduo tenha sido exposto. 

As pessoas que cresceram dentro de um mesmo sistema cul 

tural falam mais ou menos a mesma língua e possuem os mesmos 

valores. Compreender consiste em perceber a ação ·de uma pes

soa e a partir dela deduzir a série de processos intrapessoais 

dos quais tal ação é o resultado final .. ~ evidente que quanto 

mais correta a informação maior informação comum chegarão a 

possuir essas duas pessoas. 

d ~ ~~e.r·nl C.A~ 
Est •. ~OjBto esclarece embora de forma sucinta como se 

processa a interação social com ênfase na comunicação e na per 

cepçao. 

2.2 PRAGMÁTICA DA COMUNICACÃO HUMANA 
. J 

Para se compreender um fenômeno ou explicá-lo o âmbito 

da observação tem que ser suficientemente amplo para incluir o 

contexto no qual ele ocorre. O observador do comportamento hu 
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mano deve passar do estudo inferencia1 da mente para o estudo 

das manifestações observáveis da relação, que se fazem através 

da comunicação. Quando essa comunicação intervem no comporta-

mento afetando-o dizemos que o aspecto que está sendo usado 

o pragmático. 

.. 
e 

Os dados da pragmática sao, nao só, as palavras, suas 

configurações e significados, que constituem os dados da sínte 

se e da semântica, mas também os seus concomitantes não verbais 

e a linguagem do corpo. (Watzlawick et a11i, 1967, p. 25) 

Sabemos que o movimento é relativo, que só pode ser 

percebido em relação a um ponto de referência. "Esse mesmo prig 

cípio é válido para toda e qualquer percepçao e portanto para 

a experiência humana de realidade. 

De um modo ou de outro; um processo de mudança movimen 

to ou exploração está envolvido em toda a percepção. 

Não sao as "coisas" mas as funções que constituem a es 

sência das nossas percepções: e as funções, não são grandezas 

isoladas mas sinais representando uma ligação. 

A retroalimentação positiva conduz a mudanças, isto é, 

à perda de estabilidade ou equilíbrio, tanto na positiva quan

"to na negativa, essa informação é usada para diminuir o desvio 

do produto de um conjunto de normas ou tendências, na positi

va a mesma informação atua como medida para ampliar o desvio 

do produto e, por conseguinte é positiva em relação à tendên

cia já existente para um ponto morto ou dirupção. 

Watzlawick explica que 
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"no mundo ocidental a mudança i considerada um elemen-

to tão difuso e ',imediato de nossa experiência que . ' , 

.. 
so 

, . 
poderia ter-se tornado objeto,do pensamento depois que 

os antigos filósofos gregos conseguiram conceitualizar 

a idiia antititica de invariância e persistência. Ati 
! 

então não havia nada com que se pudesse contrastar con 

ceitualmente a mudança (i uma questão de conceituali

zar a experiência não'se descobrir a realidade) e a si 

tuação deve ter sido mais ou menos como a proposta por 

Whorf: num universo em que tudo fosse azul, o concei'

to de azuleza não poderia existir por falta de cores 

contrastantes. A tendência tem sido, de um laao,ou de 

encarar a persistência e invariância c?mo sendo um es

tado natural ou expontâneo coisa já de si garantida e 

sem necessidade nenhuma de explicações, sendo a mudan-

ça a coisa a ser explicada, ou, de outro, 'a de assumir 

a posição inversa. Mas o próprio fato de se poder ad~ 

tar qualquer dessas posições sugere prontamente que ~-

las sejam compZementares -- que aquilo que seja probl~ 

mático não i absoluto e inerente à natureza das coisas, 

mas pelo contrário depende do caso espectfico e do po~ 

to de vista envolvido." (Watzlawick, 1977, p. 30) 

Os sistemas interpessoais podem ser encarados como cir 

cuitos de retroalimentação, dado que o comportamento de cada 

pessoa afeta e é afetado pelo comportamento de cada uma das ou 

tras pessoas ocasionando a mudança. 

"A admissão (imput) num tal sistema pode ser ampliada 

e redundar em mudança ou pode ser neutralizada para man 
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ter a estabiLidade, segundo os mecanismos retroaLimen-

tadores sejam positivos ou negativos. A retroaLimenta 

ção foi corretamente definida como o segredo da ativi-

dade naturaL. Os sistemas dotados de retroaLimentação 

distinguem-se não só por um grau quantitativamente sup~ 

rior de compLexidade: eLes também são quaLitativamen-

te diferentes. Os sistemas auto-reguLadores -- siste-

mas com retroaLimentação requerem uma fiLosofia própria, 

em que os conceitos de modeLo e informação são tão es-

senciais quanto os de matéria e energia." (WatzLawick, 

196.'1, p. 28) 

Na ir~a da redundincia pragmitica encontramos incoer~n 

cias: O comportamento que esti fora de contexto ou que mani-

festa certas outras 3sp~cics de casualidade ou car6ncia de li-

mi tação específica imediatamente nos impress iona como muito mais 

inadequado do que os meros erros sintáticos ou semânticos na 

comunicação. Por~m nessa irea ainda estamos inconscientes das 

regras que devem ser seguidas na comunicação bem sucedida ou 

violadas na comunicação perturbada. Nós somos constantemente 

afetados pela comunicação, at~ a nossa consci~ncia de nós pró-

prios depende da comunicação. Segundo Hora, "para entender-se 

a si mesmo, o homem precisa ser entendido por um outro. Para ser 

entendido por um outro, eLe precisa entender o outro." 

"A busca de um padrão, ou modeLo, é a base de toda a 

investigação cientifica. Onde existir um padrão exis-

te significado; esta m5xima epistemoLógica também 
.. 
e 

v5Zida para o estudo da interação humana." (WatzLawick, 

1967, p. 30) 
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Quando existe psicopatologia às vezes as pessoas podem 

muito bem dizer uma coisa e significar uma outra coisa e exis

tem também questões cujas respostas podem estar inteiramente 

fora do âmbito da nossa consciência, e por causa disso existe 

a necessidade de diferentes abordagens. 

Qualquer comunicação implica um cometimento, um compr~ 

misso; e por conseguinte, define a relação, ou seja, uma com~ 

nicação não só transmite informação mas ao mesmo tempo impõe 

um comportamento. 

Para Bateson essas duas operaçoes acabaram sendo conhe 

cidas corno os aspectos de "relato" e "ordem" re"specti vamente, 

de qualquer comunicação. Ele explica esses dois aspectos por 

meio de uma analogia fisiológica. Sejam A, B, C uma cadeia li 

near de neur6nios. Então, o disparo do neurGnio B é o relato 

que o neur6nio A lhe enviou, ao disparar, e urna ordem enviada 

ao neur6nio C para que dispare. O aspecto relato de urna men 

sagem transmite informação e portanto, é sin6nimo, na comunica 

ção humana, do conteúdo da mensagem. Pode ser sobre qualquer 

coisa que é comunicável, independentemente de essa informação 

pa~ticular ser verdadeira ou falsa, válida, inválida ou inde

terminável. 

O aspecto ordem por outro lado, refere-se à espécie 

de mensagem e como deve ser cons iderada, portanto em úl tirna ins

tância refere-se às relações entre os comunicantes. 

Todas essas definições de relações gravitam em torno 

de uma ou várias das seguintes asserçoes: Isto é como eu me 

vejo ... Isto é corno eu vejo que você me ve ... etc. numa re 

gressão teoricamente infinita. As relações só raramente sao 
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definidas de um modo deliberado e com plena consciência. Pare 

ce que quanto mais espont~nea e saudivel ~ uma relação, mais o. 

aspecto relacional da comunicação recua para um plano secundi

rio. 

o que realmente i~porta ~ a relação existente entre o 

conteúdo (relato) e a relação (ordem) da comunicação. As ins

truções são de um tipo lógico superior aos dados; sao metain 

formação visto que constituem informação sobre a informação. 

"Na comunicaç50 humana o relato transmite os dados de 

comunicação e a ordem como essa comunic~ção deve ser 

entendida. 'Isto é uma ordem' ou 'Estou só brincando' 

são exemplos verbais de tais comunicações sobre comuni 

caç50. A relação também pode ser expressa não verbal

mente~ por um grito~ um sorriso ou muitos outros meios. 

E a relaç50 pode ser ~laramente entendida com base no 

contexto em que a comunicação ocorre~por exemplo: en

tre soldados uniformizados ou na arena de um circo." 

(Waltzlawick~ 196?~ p. 48) 

A capacidade de metacomunicar adequadamente ~ nao só a 

comunicação "sine qua non" da comunicação bem sucedida mas es

ti intimamente ligada ao grande problema da consciência do eu 

e dos outros. As mensagens tamb~m podem ser interpretadas, es 

pecialmente na comunicação esCrita, o que oferece pistas meta

comunicacionais ambíguas. 

Para um estranho, uma s~rie de comunicações pode ser 

vista como uma seqUência ininterrupta de trocas. Na comunica

ção um dado item do comportamento de A ~ um estímulo na med~da 
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.. 
em que e seguido de um item fornecido por B e esse por um ou-

tro item fornecido por A. Mas na medida em que o item de A es 

ta comprimido entre dois itens que foram a contribuição de B, 

ele é uma resposta. 

A pontuação organiza os eventos comportamentais e por

tanto é vital para as interaç5es em curso. Culturalmente com 

partilhamos de muitas convençoes de pontuação que embora nao 

mais nem menos rigorosas do que outras concepç5es dos mesmos 

eventos, servem para organizar comuns e importantes seqUências 

de interação, por exemplo: uma pessoa é chamada de "lider" se 

se comportar de determinada maneira, e a outra pessoa seria o 

"adepto" conforme seu comportamento. A maioria dos problemas 

das relaç5es reside na discordância da pontuação de uma seqUê~ 

cia de eventos. Essa incapacidade para metacomunicar sobre os 

padr5es da sua interação traduz uma natureza oscilatória sim, 

não, sim, não que teoricamente pode prosseguir "ad infinitum" 

e quase invariavelmente se faz acompanhar pelas típicas acusa 

ç5es de maldade ou loucura. 

Na comunicação analógica existe algo particular "como 

coisa" naquilo que ê usado para expressar a coisa. A comunica 

ção analógica pode referir-se mais facilmente ã coisa que re-

presenta. 

A diferença é que nao compreendemos uma língua estran-

geira por mais que a escutemos mas retiramos informação da ob

servação de uma linguagem de sinais ou dos chamados movimentos 

intencionais, mesmo quando usados por uma pessoa de uma cultu

ra totalmente diferente. A comunicação analógica ê linguagem 

não verbal. 
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Abrange postura, gestos, expressa0 facial, inflexão da 

voz, seqUência, ritmo e cadência das próprias palavras; e qua! 

quer outra manifestação não verbal de que o organismo seja ca

paz, assim como as pistas comunicacionais infalivelmente pre

sentes em qualquer contexto em que uma interação ocorra,por e

xemplo, a primacial significação comunicacional do contexto é 

esquecida com excessiva facilidade na análise da comunicação hu 

mana, entretanto, alguém que se pusesse a escovar-os dentes nu 

ma rua movimentada, em vez de fazê-lo no se~ banheiro poderia 

ser carregado para uma delegacia ou para o manicômio; esses são 

os efeitos pragmáticos da comunicação não-verbal. 

Na área das relações confiamos quase que exclusivamen

te na comunicação analógica sem mudanças apreciáveis na heran

ça analógica que nos foi transmitida pelos nossos mamíferos an 

cestrais. 

Bateson no seu artigo "A theory of Play and Fantasy" 

demonstrou que as vocalizações, os movimentos intencionais e 

os sinais de humor dos animais sao comunicações analógicas pe

las quais eles definem a natureza de suas relações, em vez de 

fazerem declarações denotativas sobre objetos. Sempre que a re 

lação é o ponto central da comunicação, verificamos que a lin

guagem digital é quase anódina. 

Segundo Bateson a cismogênese é um processo de difere~ 

ciação das normas de comportamento individual resultante da i~ 

teração cumulativa entre indivíduos. Ele entende que: quando 

a nossa disciplina é definida em função das reações de um indi 

víduo às reações de outros indivíduos, torna-se imediatamente 

evidente que devemos considerar as relações entre dois indiví-
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duos como suscetíveis de alteração, de tempos em tempos, mesmo 

sem qualquer pert~rbaçãd fte origem externa. 
o • 

~ 

Temos que considerar nao so as reaçoes de A ao compor-

tamento de B mas devemos examinar também como essas reaçoes a

fetam o comportkmento ulterior de B e o efeito deste em A. 

"Muitos sistemas de relaç5es contim uma tendincia para 

a mudança progressiva. As mudanças progressivas podem 

ser descritas como cismoginese complementar. Mas exis-

te um outro padrão de relaç5es entre indiv{duos ou gr~ 

pos de indiv{duos que contim igualmente os germes da 

mudança progressiva. 

Se 3 por exemplo3 encontramos a jactância como padrão 

cultural de aomportamen"to num grupo c o outro grupo re~ 

ponde a isso com jactância3 pode-se desenvolver uma si 

tuação competitiva em que as atitudes jactanciosas re 

dundam em novas jactâncias e assim por diante. A esse 

tipo de mudança progressiva poderemos chamar de cismo 

ginese simitrica."(Bateson3 1958 3 p. 176) 

Esses dois padrões sao citados atualmente como intera

çao simétrica e complementar e descritos como relações basea

das na igualdade ou na diferença. ~ simétrica quando os par-
~ 

ceiros tendem a refletir o comportamento um do outro, e e com-

plementar quando o comportamento de um parceiro complementa o 

do outro, formando uma espécie de Gestalt comportamental.Assim 

a interação simétrica é caracterizadà pela igualdade e a mini-

mização da diferença; a interação complementar baseia-se na 

maximalizaçao da diferença. Na relação complementar existem 
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duas posições diferentes: um parceiro ocupa a posição supe-

rior, primária ou "de cima" e o outro a correspondente posição 

inferior, secundária ou "de baixo". Ela pode ser estabelecida 

pelo contexto social ou cultural ou pode ser o estilo de re1a

çao idiossincrática de uma determinada díade. Num ou outro ca 

so, é importante enfatizar a natureza conjugada da relação em 

. que comportamentos desseme1hantes mas ajustados se provocam mu 

tuamente. Um parceiro não impõe uma relação complementar ao 

outro mas, antes, comporta-se de maneira que pressupoe o com-

portamento do outro, enquanto que, ao mesmo tempo, fornece ra-

zões para tal comportamento: as respectivas definições de re-

lação encaixam-se. (Watz1awick, 1967, p. 63) 

A interação pode ser considerada um sistema e isso si~ 

nifica que um processo seqUencia1 de ação e reaçao tem de ocor 

rer antes de podermos descrever qualquer estado do sistema ou 

qualquer mudança de estado. -Para Ha11 e Fagen sistema e "um 

conjunto de objetos com as relações entre os objetos e entre os 

atributos" em que os objetos sao os componentes ou partes do 

sistema, os atributos sao as propriedades dos objetos e as re-

1ações dão "coesão ao sistema todo". Enquanto que os "objetos" 

podem ser indivíduos humanos, os atributos pelos quais eles sao 

identificados são comportamentos comunicativos. 

Os objetos dos sistemas interacionais sao melhor des-

critos nao corno indivíduos mas corno pessoas-comunicando-com-o~ 

tras-pessoas. 

Existe sempre alguma espécie de relação entre quais-

quer objetos portanto as relações a ser consideradas no contex 

to de um dado conjunto de objetos dependem do problema em estu 
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do, sendo incluídas as relações importantes ou interessantes e 

excluídas as relações triviais ou supérfluas. A decisão sobre 

quais são as relações importantes e q~ais as triviais compete 

ã pessoa que trata do problema, isto é, a questão de triviali

dade resulta ser relativa ao interesse da pessoa. Nesse caso o 

que é importante não é o conteúdo da comunicação "per se" mas, 

exatamente, o aspecto relacional da comunicação humana. Porta~ 

to, os sistemas interacionais serão dois ou mais comunicantes 

no processo de (ou no nível de) definição da natureza de suas 

relações. Um outro importante aspecto da definição de um sis

tema é a definição do seu meio; uma vez que 

"para um dado sistema o meio i o conjunto de todos os 

objetos em cujos atributos uma mudança afeta o sistema 

e tambim daqueles objetos cujos atributos são mudados 

pelo comportament6 do sistema." (Hall e Fagen~ 1956~p. 

20) 

2.3 PERCEPCÃO E COMPORTAMENTO 

A percepçao de pessoa é de fundamental importância na 

formação das dÍades ji que os imputs sensoriais são obtidos co 

mo parte do processo de interação. Existem dois canais princ! 

pais de informação, o visual e o auditivo, e ambos são abertos 

de maneira intermitente. As inferências são feitas porque ca

da interator necessita delas, e o tipo de inferências feitas de 

pende da situação e da relação entre os interatores. A outra 

pessoa e vista não somente como um objeto de percepção,mas co

mo outro centro de intenções e experiências conscientes e, ela 
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própria, como alguém que percebe. Uma das principais formas p~ 

las quais o comportamento de outra pessoa pode ser interpreta

do é supor que ela possui um determinado· tipo de personalidade. 

Uma pessoa que 

cupada com os 

encontra aiguém pela pri~eira vez estará preo

traços perm~nentes da outra para predizer o seu 
I 

comportamento futuro, e para selecionar um estilo apropriado de 

.comportamento social para,lidar com ela. A percepção de B re~ 

sulta tanto de A se comportar em relação a B de uma determina-
I 

i 
da maneira quanto de A co~struir um modelo ~ognitivo da perso-

nalidade de B. As co_gni~ões exercem a mediação entre os estí 

mulos e o comportamento. !AS pessoas respondem, durante a inte 
I 

ração, a estímulos que elas não conhecem conscientemente como 

os movimentos dos olhos e a postura corporal de outra pessoa. 

Há uma certa ambiguidade quanto às motivações da outra pessoa 

em particular quando suas ações tem mais de uma conseqU~ncia. 

Muitas vezes se categorizam as pessoas e se aplicam a elas al

guns estereótipos. Isso é importante observar quando se estu

da os objetivos da interação como por exemplo: a maior parte 

das pessoas se comporta diferentemente em relação a homens e 

mulheres de tal forma que é importante saber o sexo da pessoa 

com a qual estão lidando. (Argile, 1976, p. 159) 

Uma dada pessoa provavelmente variará seu. estilo de iE 

teração em relação a algumas dimensões de diferença individual, 

mas nao em relação a outras; por exemplo: ela pode responder 

de maneira diferente a pessoas de sexo e idade diferente, mas 

não a pessoas de diferentes classes sociais ou a pessoas judias 

ou nao. ~ possível que uma pessoa preconceituosa fosse influ

enciada durante a interação por expectativas de que uma pessoa 

se ajustasse ao estereótipo e isso exigiria um longo período de 
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tempo para ser superado. Inferências podem ser feitas indo d! 

reto de pistas físicas para traços inferidos, como, por exem-
'. '. . . 

pIo: libios, cor rle cabelo, idade, CO! de pele, atribuindo a 

esses traços característicos da personalidade de quem os possui, 

Outraslnferências podem ser feitas a partir da fala, 

das roupas, dos movimentos corporais, de uma pessoa. 

Podemos também categorizar um comportamento nao como 

uma característica constante da personalidade de uma pessoa mas 

como uma emoção que ela esti tendo temporariamente. 

o corpo pode comunicar se o estado emocional é~ em ge

ral, positivo ou negativo e também a intensidade da emoçao,mas 

geralmente não pode' transmi tir a' emoção especííica. 

Aspectos nao verbais da fala foram estudados para se 

descobrir como as emoções são transmi tidas, algumas diferenças indi 

viduais estiveis Íóram descobertas na sensibilidade aos aspec-

tos emocionais da fala, que se descobriu estarem correlaciona-

das com a sensibilidade às expressões faciais, e habilidade de 

expressar emoçoes. 

Também foram descobertas diferenças na extensão em que 

as pessoas prestavam atenção aos aspectos emocionais da fala. 

Descobriu-se que as pessoas cegas prestavam muita aten 

çao a isso, mas não à sensibilidade. Existe uma variabilidade 

considerivel na marieira pela qual uma em?çao pode ser expressa 

constituindo assim, um problema para a percepção da emoção. Na 

verdade, a mesma pessoa pode usar diferentes formas de expre~ 

sao em diferentes ocasiões. 

Hi também diferenças entre os indivíduos e hi diferen-
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ças entre culturas e classes sociais. Além disso as emoçoes 

nao podem ser julg.~q.~s com precisão a. nao ser que o contexto de 

expressa0 visfvelseja conhecido. 

E preciso notar também que uma pessoa que estivesse di 

ferente do que·é habitualmente, aqueles que a conhecem inter-

preta riam isso de maneira diferente daqueles que nunca a tinham 

visto antes. O rosto parece ser a principal região para comu 

nicar emoçoes; ele é a área que é olhada durante a interação, 

assinala a emoção de maneira bastante clara e há padrões ina

tos de expressão. As expressões inatas, entretanto, são reves 

tidas com modificações culturais -- principalmente restringin

do a expressão de sentimentos fortes. 

As moças chinesas sao ensinadas a nao sorrir com faci-

lidade e a não mostrar os dentes quando sorriem; isso leva a 

que a mesma expressão seja vista como furtiva ou monótona pe-

los ocidentais e feliz pelos orientais. No ocidente, por ou-

tro lado, as pessoas são encorajadas a sorrir muito. A expre~ 

sao facial está, em grande parte sob controle deliberado e 
~ 

e 

usada para se comunicar com os outros; de todas as formas de 

comunicação não-verbal ela é a menos espontânea. É muito di

ffcil penetrar em sorrisos polidos e outras formas de auto-re

presentação controlada para avaliar a emoção por trás delas,já 

- -que o observador tende a responder automaticamente a expressa0. 

A postura .ffsica e os gestos sao menos informativos mas 

sao menos cuidadosamente controlados. Ekman e Friesen sugerem 

que há uma "transpiraç~o" do verdadeiro estado emocional, como 

por exemplo, um entrevistado nervoso pode sorrir e tremer. 

Tons de voz comunicam mais claramente do que movimen-
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tos corporais mas podem ser mais controlados. Hi tamb~m dife

renças individuais na percepção e no controle dessas pistas de 

emoçao. A postura frsica e os gestos e, num grau menor, os 

tons de voz, tendem a não ser notados, exceto por aqueles que 

sao excepcionalmente sensrveis, têm um interesse especial nes

sas coisas ou foram especialmentre treinados. (Argile, 1976,p. 

200) 

2.4 ATITUDES INTERPESSOAIS 

Quindo A observa o comportamento de.B, pode interpre

tá-lo em termos de atitude de B para consigo, ou das atitudes 

de B para com outras pessoas C e D. São duas as principais di 

mensões das atitudes de B em relação aos outros - a extensão 

de gostar versus rejeitar e os·sentimentos de dominação versus 

submissão. 

Quais sao as pistas para perceber se B gosta ou nao de 

alguém ? 

Tais atitudes nao sao expressas em palavras e podem ser 

melhor comunicadas pelos vários tipos de comunicação não-verbal. 

Se B gosta de A, pode mostrar isso olhando-o nos olhos 

com uma expressão facial amigável, através do contato frsico e 

proximidade, sentando-se a seu .lado etc. Esse comportamento p~ 

de ser intensional ou não da parte de B, mas em ambos os casos 

A pode ser sensrvel a tais pistas e ser capaz de perceber cor

retamente qual é a atitude de B. 

Um alto nível de direção do olhar é interpretado como 
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uma tentativa para estabelecer uma relação mais Íntima: combi-

nado com um sorriso, isso seri visto .como uma aproximação ami-. . . 

givel. Mehabian(1966) realizou uma experi~ncia na qual um en . -

trevistador conversava com dois sujeitos, mas olhava mais para 

A do que para B, enquanto orientava o corpo mais para B do que 
i 

para A. O indivíduo que era mais olhado pensava que o entre

vistador gostava mais dele; descobriu-se que a direção do o

lhar superava os efeitos da orientação corporal. 

Kendon (1967) descobriu que um entrevistador que nao 

olhava para eles havia perdido o interesse no que eles estavam 

dizendo. A postura física é uma pista para a atitude interpes .. -

soaI. Numa pesquisa com fotografias Mehabian descobriu que e

las eram vistas como amigiveis quando estavam sentadas numa po~ 

tura relaxada, inclinada para a frente, com uma postura aberta 

(mulheres) ou fechada (homens); as mulheres eram vistas como 

mais amigiveis do que os homens. 

Uma orientação lado a lado combinada com proximidade é 

vista como amigivel, ao passo que uma orientação direta geral

mente indica uma atitude positiva. O contato físico freqUent~ 

mente indica uma atitude amigivel, e a maneira precisa pela 

qual é realizado um ato de contato pode comunicar a forma como 

a outra pessoa v~ a relação, e em particular o grau de intimi 

da de que ela deseja. 

Existem alguns momentos nos quais o contato físico -e 

indicador da atitude de uma das pontes em relação ti outra, en-

tretanto o significado preciso depende da situação e da rela-

çao em questão. Por exemplo: ter as mãos apertadas na fila 

de uma recepçao não significa absolutamente nada porém se nao 
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forem apertadas significa muito. 

Atitudes de dominação e submissão podem ser percebidas 

a partir da expressão facial, padrões de movimentos de olhos, 

postura física, etc. A dominação é comunicada por uma expres-

são "arrogante" seria com a cabeça levantada,a submissão é mos 

trada por um sorriso nervoso de desculpas e cabeça baixa. A d~ 

minação pode ser estabelecida olhando-se a outra pessoa fixa-

mente de cima. 

A dominação e a submissão sao, talvez, mais claramente 

transmitidas pelo tom de voz: a dominação é transmitida por 

um estilo aI to e "confiante" a submissão por um tom de voz mais 

baixo, nervoso. A percepção de preferências entre os outros e 

a popularidade tambem podem ser observados. Enquanto um entre 

vistador esti tentando avalIar .0 entrevistado, este Gltimo nao 

tenta avaliar o entrevistador, esti mais preocupado em ver co

mo o entrevistador o percebe, ou seja A esti tentando perceber 

como B percebe A o que Laing chama de "meta pepspectiva". 

A percepçao na amizade é meta-perspectiva ou nao existe 

esse tipo de preocupação~ 

A motivação afetari a atividade perceptual que ocorre, 

como por exemplo: quando A ve B numa festa, ou em algum outro 

cenirio aberto e está decidindo se interage ou não com B.O pr~ 

blema aqui é predizer o comportamento de B. Seri B uma pes

soa suficientemente divertida e agradivel para se conversar ? 

Poderi ele dizer a A como fazê-lo, etc. A predição aqui se re 

fere ao comportamento que é relevante aos objetivos de A nessa 

situação particular e se hi probabilidade de que B o ajude a 

atingir esses objetivos. 
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Se A decide iniciar um encontro com B, o problema ini 

cial é relacionar um estilo de interação apropriado em seu re

pert6rio que seja adequado a B. Se A se comporta de maneira 

diferente em relação a pessoas de sexo, idade e classe social 

diferentes ele precisa poder categorizar B em termos dessas va 

riáveis e quaisquer outras que sejam relevantes para ele. Du-

.rante o encontro em si, A está preocupado em extrair certas res 

postas de B, ou em estabelecer e manter alguma relação com B. 

Para isso, A necessita de informação contínua sobre as reaçoes 

de B a seu pr6prio comportamento, de forma tal que possa modi

ficá-lo se necessário. A pode simplesmente querer que B goste 

dele ou pode ter outras modificações bastante pessoais em rela 

çao a B, ou A pode querer que B aprenda, compre, vote ou res

ponda em termos, principalmente, de objetivos profissionais que 

A tem. Em ambos os casos A precisa saber que progressos está 

conseguindo com B. Pode estar preocupado com a atitude de B 

para consigo mesmo, com o estado emocional de B, com o grau de 

compreensão de B ou com outros aspectos de resposta de B. Em 

algumas si tuações a principal preocupação- de A é com as opi

niões,atitudes,crenças ou valores de B. 

o processo de percepção também varia segundo o tipo de 

interação social que está ocorrendo. Há vários tipos de situ~ 

ção social não recíproca -- isto é, o comportamento de A nao 

é afetado pelo comportamento de B e vice-versa; não há absolu 

tamente nenhuma interação social. Ex.: de comportamentos I~pse~ 

do-recíprocos", participantes de cerimonias militares e religi 

osas e os atores nas peças; nesses casos cada um dos atores 

conhece seu papel completo, e é afetado pelos outros somente no 

que diz respeito à duração de suas respostas. No comportamen-
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to paralelo, du~s pessoas estão falando mas nenhuma delas esti 

realmente ouvindo o que a outra tem a dizer. 

Um segundo tipo de interação é a recíproca mas assimé

trica, isto é, as respostas de A dependem das de B, mas as de 

B não dependem das de A. A maior parte da interação é até cer 

to ponto assimétrica, mas esse é o caso extremo. Aqui B pode 

agir do jeito que quizer, e seguir um plano predeterminado de 

açao, enquanto o comportamento de A depende do de B. Um exem

plo é quando B é um entrevistador, que esti usando uma lista es 

tabelecida de questões Ce faz pouco uso de provas de acompanh~ 

mento). 

Na verdade, todos os executores de "habiZidades so-

ciais" estão nessa posição, líderes, professores, terapeutas. 

-Seu comportamento e pa~cialmente determinado pelos cli 

entes, uma vez que têm que recorrer a controle especial e téc 

nicas de correção para lidar com eles. Um entrevistador se es 

ti usando uma lista fixa de questões, não precisará de nenhuma 

informação sobre a interação do entrevistado, mas somente so

bre suas respostas às questões -- ele está interessado em con~ 

truir um modelo cognitivo e não em escolher um estilo de inte-

ração. ' 

Na maior parte das situações assimétricas, o desempe

nhador necessita de informação contínua sobre a resposta do ou 

tro aos objetivos da interação. Ele desejará saber se suas a-

tividades socialmente especializadas estão tendo sucesso,ou se 

é necessiria alguma modificação em seu desempenho. Um entre

vistador está numa posição sólida para recolher informação pe~ 

ceptual se o desejar; além de simplesmente observar o comp~r-
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tamento do outro, ele pode buscar informações adicionais, e p~ 

de mesmo variar ~e~ próprio estilo de interação deliberadamen

te para ver como.o outro responde como na entrevista padrão.P~ 

de haver também interação simetricamente recíproca entre A e B 

nenhuma delas tem um programa mais predeterminado do que a 

outra, e o curso do encontro é o resultado de uma interação re 

cíproca entre eles. 

Cada interator exige informação perceptual contínua so 

bre as reações do outro, para tornar suas próprias respostas 

futuras tão efetivas quanto possível. As pesquisas mostram que 

as avaliações de grupos de companheiros ou "amigos" sac.. predi

tores mais precisos do comportamento futuro do· qu~ as avalia

ções de superiores, isto é, o comportamento simetricamente re

cíproco leva a melhores percepções do que o assimétrico. Antes 

de qualquer interação ocorrer, A pode obter muitas informações 

sobre B -- partir do que outras pessoas disseram a ele. Isso 

dari a A expectativas mais ou menos precisas sobre o'comporta~ 

mento provável de B e como ele precisa ser tratado. Em cada ca 

so A fari uma manobra para se colocar numa posição espacial a

propriada, com uma certa proximidade e orientação. Esse posic! 

onamento espacial será selecionado parcialmente com base na in 

timidade, a atitudes interpessoais. 

A interação social humana usa normalmente dois canais 

de percepçao -- audição e visão e os dois estão estritamente re

lacionados.. Ambos· estão abertos de maneira intermi tente: os 

interatores olham um para o outro durante 25 a 75% do tempo;o

lham durante todo o tempo, se estão atrás de uma tela que so 

permite a visão por um dos lados, mas são impedidos de fazê-lo 

na interação normal devido ao alto nível de contato de olhos 
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gerado. A audição é intermitente já que as pessoas geralmen-

te falam e ouvem uma de cada vez. Esses dois canais estão li

gados no sentido de que as pessoas examinam duas vezes mais qua,!! 

do estão ouvindo do que quando estão falando e porque o canal 

auditivo é usado para ajudar o canal auditivo verbal de várias 

maneiras. Descobriu-se que se olha mais para o rosto de outra 

pessoa nos estágios iniciais do encontro. Isso ocorre, prova

velmente porque A precisa de informaçijo preditiva sobre B 

sua personalidade, seu estado emocional, etc. Provavelmente há 

uma maior atenção para as roupas e a aparência geral de B tam

bém. Se A ~onhece bem B, esse período de atividade perceptual 

pode ser bastante reduzido, embora A note qualquer desvio de 

desempenhos passados. Kendon descobriu que A desvia o olhar 

quando começa a falar, provavelmente porque está planejando e 

organizando o enunciado e não quer "imputs" perturbadores. Ele 

olha para o rosto de B em intervalos gramaticais,provavelmente 

para se assegurar de que B ainda está ouvindo e prestando ate,!! 

ção e de que ele deseja que A continue a falar. B provavelme,!! 

te balançará a cabeça e dirá "uh-huh" ou algo semelhante; numa 

passagem vacilante ou em erros de fala, A afastará o olhar,pr~ 

sumivelmente para reorganizar o enunciado. Imediatamente an

tes de terminar um enunciado A olha para cima, para obter feed 

back quanto ã reação de B. 

Por meio desse esquadrinhamento intermitente, os inte

ratores podem resolver o conflito, descrito por Jones e Thibaut 

(1958) entre estudar as reações da outra pessoa e planejar a 

resposta seguinte. 

Num relacionamento de amizade quando A conhece bem" B 
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ele já terá formado uma impressão detalhada de B e saberá que 

estilos de compor:t.a~ento ,adotar em relação a ele. Notará qual

quer desvio de,B,de seu comportamento ,normal e o interpretará 

como um estado ou disposIção temporários. De maneira semelhan 

te, A poderá in~erpretar melhor o comportamento de B, ele sa

berá quando B está ansioso ou zangado melhor do que alguém que 

nunca tenha encontrado B antes. Em termos gerais, quanto me

lhor A conheça B,mais precisos. são seus julgamentos sobre a 

personalidade de B. Porém nem sempre isso ocorre já que A e 

B acabam por se envolver numa relação intrincada e o julgamen

to de A pode se tornar altamente distorcido atrapalhando o re

lacionamento. 

o fato de A gostar ou nao de B afeta sistematicamente, 

seu julgamento sobre ele. Se gosta de B, achará que B gosta 

mais dele do que, na realidade gosta. Embora haj~ maior mutua 

lidade de preferência do que de rejeição, os membros se sentem 

tão reciprocados em suas rejeições quanto em suas preferências. 

Este é um caso de cognições que tendem a se organizar em sist~ 

mas consistentes. Nesse caso, há congruência entre as atitu

des de A em relação a B e em relação a si mesmo, e as atitudes 

de B em relação a A. Se todas são positivas ou negativas, o 

sistema está equilibrado. Se A gosta de B, ele também tenderá 

a ver B sob uma luz favorável e predispor todos os julgamentos 

numa direção desejada socialmente. Isso pode ser resultado de 

interação. Se A gosta de B, se comportará de maneira mais amá 

vel em relação a ele e conseguirá um comportamento mais favo

rável de B. Se A gosta de B deverá ver B como mais igual a si 

mesmo e tendo mais atitudes semelhantes do que na verdade o

corre. 
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Em relação ã intimidade advinda da relação de amizade 

algumas considerações são interessantes: se .duas pessoas pro

curam graus diferentes de intimidade havera incongruência e em 

baraço, e deve-se adotar um ajuste. Se A usa técnicas sociais 

como colocar-se mais perto, olhar mais e sorrir, numa extensão 

maior do que B, B sentira que A é intrometido e excessivamente 

familiar, enquanto A sentira que B é frio e reservado.Esta cla 

ro que A procura uma resposta associativa de B: não é bastan 

te para ele poder olhar B nos olhos. B deve retribuir o olhar 

e com o tipo correto de expressão facial. No modelo de Argyle 

e Dear cada· pessoa tenta manter seu próprio nível de equilíbrio, 

de intimidade; além disso, os dois membros de uma díade te-

riam que se comprometer num nível conjunto, mais ou menos agr~ 

davel para cada um deles. Cada resposta de A deve ser seguida 

de B - "apropriadall dos varios por uma resposta que e em termos 

princípios seqUenciais, como P?r exemplo: numa conversa,a pe! 

gunta deveria levar ã resposta, as palavras ao riso, .etc. 

Embora possa ocorrer interação entre duas pessoas que 

estão num estado emocional diferente, isso não é uma situação 

equilibrada, provavelmente a interação terminara, ou -ocorrera 

uma mudança de estado emocional. Quando essas condições sao 

satisfeitas pode-se dizer que ocorre a interação social, em 0-

posição a duas pessoas atuando independentemente. Muitas vezes 

para se desenvolver um equilíbrio a partir do comportamento e~ 

pontâneo de dois ou mais interatores, alguém tera que modifi

car seu comportamento. Parece provavel que sera a pessoa mais 

dependente da relação e talvez também a pessoa mais flexível 

e que tem um repertório mais vasto de habilidades sociais. Por 

-outro lado, quanto mais urna pessoa cede menor e a probabilida-
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de de que ela sinta prazer com a interação. Quando duas pes-

soas "incompatíveis" se e1}contram, elas se defrontam, na ver-.. . . 
dade, com um problema: como reconciliar suas respectivas per-

sonalidades e estilos de interação. 

Muitas Vezes com tempo e esforço suficiente, elas podem 

conseguir resolver o problema e tornarem-se amigas, podem con

seguir isso por meio de uma e~p~cie de ensaio e erro coletivo, 

no qual a maior parte dos movimentos é de uma sutil variedade 

não-verbal; se essa interação for recompensadora então duas 

pessoas gostarão cada vez mais uma da outra. Essas recompen-

sas podem vir da satisfação de impulsos sociais durante, a int~ 

raçao e a existência de uma relação muito mais cooperativa do 

que conflitiva em conexão com acontecimentos eiternos. A ami-

zade entre duas pessoas geralmente exige mais do que uma troca 

de recompensas através da interação. Diz-se que duas pessoas 

estão numa relação cooperativa se elas têm algum objetivo co-

mum que nao pode ser obtido facilmente por nenhuma delas sozi

nha, e onde cada uma delas se beneficiará de sua consecução. 

Deutsch descobriu que nos grupos cooperativos os mem-

-bros vem a gostar uns dos outros mais do que em grupos compe-

titivos. 

As relações cooperativas nao precisam ser sim~tricas; 

os objetivos podem ser diferentes para os dois parceiros. Mac 

Andrew e Edgerton (1966) descrevem uma amizade íntima entre dois 

meninos numa colônia para deficientes mentais; um deles era 

cego, o outro aleijado -- o garoto cego puxava o aleijado, o 

aleijado impedia que os outros roubassem a comida do menino 

cego. 



39 

Se duas pessoas nunca interagem, elas nao podem se tO! 

nar amigas; na v~rdade é.pouco provável que elas tenham qual

quer atitude uma em relação à outra. A proximidade física,cri 

ando uma maior freqUência de interação, leva à polarização de 

atitudes interp~ssoais, e é mais provável que elas se tornem 

mais favoráveis do que desfavoráveis. Se duas pessoas amigas 

conseguem interagir durante um período mais longo, elas têm 

mais oportunidades de estabelecer um padrão de interação mutua 

mente satisfatório. Quando esse padrão é estabelecido, a inte 

raçao posterior é recompensada e assim elas vêm a gostar mais 

uma da outra; se elas não são bem sucedidas, a interação é p~ 
'. 

nitiva, de tal forma que quanto mais elas têm que interagir,m~ 

nos gostarão uma da outra. Ao mesmo tempo, as .pessoas que vi

vem ou trabalham próximo uma da outra têm, provavelmente, cer

tos interesses comuns de tal forma que é possível que se desen 

volva uma relação cooperativa; é possível também que os con-

flitos se desenvolvam e nesse caso a interação leva a relações 

negativas. 

Loomis e Beegle (1950) num estudo de uma nova comunida 

de agrícola, descobriram que enquanto a formação inicial de 

"cliques" era em grande parte baseada na proximidade, isso era 

menos verdadeiro dois anos mais tarde. À medida que as pessoas 

conseguem se conhecer melhor e à medida que se desenvolvem ní-

veis mais profundos de intimidade, a compatibilidade pessoal 

adquire a maior importância. 

A interação leva ao gostar, mas é muito provável que o 

gostar leve ã interação - o que dá um sistema de "feedback" 

instável positivo. Segue-se que uma vez que duas pessoas terulam 

se encontrado, elas devem se tornar inseparáveis.Algumas vezes 
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isso acontece, mas nem sempre -- a freqUência de interação e a 

intensidade do gostar niQ chegam a e~se ponto. e que i medida 
, . 

que aumenta a fréqUência da interação" aumentam as dificuldades 

de sincronização e tem que ser feitas acomodações cada vez maiô 

res i forma de ser da outra pessoa. À medida que aumentam a 
1 

intimidade e a quantidade de interação, há mais coisas sobre 

as quais se discordam; se é possível concordar sobre elas, a 

relação se torna muito mais recompensadora. 

A freqUência de interação também está limitada pelo f~ 

to de que as pessoas têm outras coisas a fazer. Estudos sobre 

amigos descobriram com freqUência que eles têm atitudes, perso 

nalidade e características demográficas semelhantes. Newcomb 

(1961) descobriu que as escolhas de amizade se desenvolvem du-

rante um período de 16 semanas entre pessoas com atitudes seme 

lhantes; porém eram necessárias algumas semanas p'ara que esse 

modelo emergisse, presumivelmente porque os estudantes levaram 

algum tempo para descobrir quais eram as atitudes de outra 

pessoa. 

Se as atitudes mais básicas sao importantes e se estas 

nao sao reveladas imediatamente, seria de se esperar que a for 

mação de amizade fosse um processo lento. O gostar está inti

mamente relacionado i similaridade de atitudes e que esse efe! 

to era mais forte para sujeitos que tinham uma alta necessidade 

de assoclaçao. 

Byrne e Nelson descobriram que a atenção era uma fun-

çao linear da proporção de atitudes semelhantes. 

Miller e outros (1966) realizaram um estudo com ami-

gos e descobriram uma tendência geral, embora bastante fraca, 
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para que pares de amigos tenham traços semelhantes, conforme 

foi medido pela r~p~tação.; nao havia 'entretanto, correlaç6es 

entre autodescrições. 

Winch (1958) descobriu que as pessoas sao atraídas uma 

pela outra set~m necessidades complementares, como dominação 

e submissão, ou necessidade de ajuda, fornecimento de ajuda 

e dispensar cuidados. 

Algumas condiç6es sao mais favoráveis para o desenvol

vimento de amizades. A complementaridade opera particularmen

te para a dominação, submissão e necessidade de ajuda .e forne 

cimento de ajuda, enquanto que a similaridade opera para variá 

veis demográficas, 'interesses, valores e outros traços de per

sonalidade. Entretanto pessoas complementares podem ser pr~ 

feridas para alguns tipos de relaç6es de papel como, por exem 

pIo, trabalhar numa tarefa onde é necessária uma vasta gama de 

habilidades ou interesses. Se duas pessoas t~m interesses se~ 

melhantes e uma situação de vida semelhante, estão numa rela

ção de uma certa forma cooperativa, querem falar sobre e fazer 

as mesmas coisas, e estão numa posição que permite que uma aj~ 

de a outra. Quando elas t~m crenças e valores semelhantes,fo~ 

necem o apoio social para as opini6es de cada uma, entretan

to, não há nenhuma razão particular para que as pessoas com pe~ 

sonalidades semelhantes devessem poder ajudar uma ã outra. O 

fato de interação ~er mais fácil ou nao vai depender do traço 

de personalidade em questão. 

Parece muito provável que duas pessoas interajam mais 

facilmente se seus estados emocionais usuais são semelhantes, 
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ou se elas têm uma inteligência semelhante e possiyelmente 

um neuroticismo semelhante.Por outro lado, é fácil ver porque 

elas poderão interagir mais facilmente se diferem em domina

çao, exibicionismo ou educação. 



3 AMIZADE 

A amizade ~ um dos relacionamentos mais complexos e i

lusórios existentes entre os seres humanos; é tamb~m sentimen 

to tão antigo quanto os homens, passando, entretanto, por modi 

ficações através dos tempos. Para Funk e Wagnells (1945), arel 

go é aquele que fornece reconhecimento ou respeito pelo outro 

'e que se interessa fortemente pelo bem estar de outra pessoa e 

também como sendo um companheiro que valha a sua confiança. 

Aristóteles só reconhecia como amizade verdadeira aqu~ 

la baseada na virtude rejeitando o outro tipo baseado na van 

tagem. 

Alguns afirmam que com o decorrer dos anos ela perderá 

sua importância, e seu destino é desaparecer para dar lugar a 

relações impessoais e objetivas. Para outros, entretanto,ess~ 

sentimento se verá limitado aos íntimos, sem contaminação com 

os negócios, cargo~ ou política. 

Sua existência nos foi transmitida em poemas contando 

histórias de homens famosos ligados por diferentes interesses 

cuja amizade foi tão significativa e cujos efeitos se faziam 

sentir em suas obras de grande importância social. 
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Existe porém, uma grande diferença entre os conhecidos 

e os verdadeiros amigos. Conhecemos muitas pessoas e com elas 

nos relacionamos educadamente, entretanto,pode surgir nesse ti 

po de relacionamento inveja, maledicências, conflitos, inc1usi 

ve ambivalências; pois não temos uma profunda liberdade, e a

pesar de mant0rmos com eles boas relações não lhes falamos dos 

nossos anseios mais profundos. 

3.1 CONCEITO DE AMIZADE 

Para J.M.Reisman (1979) amizade está situada entre os 

sentimentos a1trufstas e sinceros não havendo lugar para o in

teresse calculista nem para o poder. 

Existe um outro significado para o a~i.go pessoal ao qual 

queremos bem e que nos quer bem. Este tipo de amizade perten

ce a uma classe mais restrita de relações interpessoais, as r~ 

lações de amor nas quais incluimos nossos amigos mais queridos. 

o amor da amizade é de tipo particular e tem que ser 

límpido porque do contrário a amizade desaparece. Sullivan 

(1956) situa a amizade como sendo a conexão vital do ser huma

no dizendo que ela pode florescer em circunstâncias árduas e 

sob condições de dor, num deserto como um cactus ou em campos 

congelados; pode inclusive ser leal apesar de episódios de 

ódio concomitante. 

"Ela i um processo interpessoal que propicia um tipo 

de validação consensual que i parte tão necessária da 

intimidade sendo tambim um fator chave do desenvolvi

mento da integração interpessoal e do senso de verda-
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de do seZ! que pode ser adquirido no reZacionamento com 

o amigo lntimo." (Op. cit.~ p. 121) 

Muitas vezes a amizade pode ser ambígua e paradoxal, 

envolvendo rigidez pessoal, choques de couraças introjetadas, 

ameaçando isso tudo o equilíbrio muitas vezes delicado de al-

gumas amizades. -Mesmo a ami zade fraca pode ter no amago um ce!!, 

tro que prevalece apesar da ausência, de separaçao e de indivi 

dualização adequadas. 

A amizade se diferencia do amor porque nao se materiali 

za com uma revelação única inicial, mas com uma série de en-

contios e de aprofundamentos sucessivos. 

Apesar de nao estar a salvo de problemas de intimidade 
~ 

nos podemos e vivemos muito mais do que uma nostalgia,mais uma 

pureza da era do melhor amigo Íntimo. 

-Amigos de muito tempo, que nao se veem por um longo p! 

ríodo de tempo podem ter ainda uma fundação sólida para o seu 

entendimento recíproco e realmente se preocuparem um com o 

outro. 

Eles podem dessa maneira recomeçar onde pararam anos 

atrás, colocando em dia as novidades, fato considerado impor

tante para eles, renovando dessa forma o sentimento básico que 

existe entre eles. Isso pode ser uma constância básica e eles 

podem sobreviver as tempestades de ambivalência havendo maiores 

possibilidades de tolerância; podem também, através da empa

tia entender a necessidade da outra pessoa e compreender por-

que ele faz o que faz. 
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3.2 EMPATIA 

Um dos ingredientes chave da amizade ~ a empatia que 

estaria presente não a serviço das necessidades narcísicas mas 

a serviço das relações objetais maduras. Para Olden (1958) e~ 

patia ~ a capacidade de sentir o que a outra pessoa está sen

tindo, sendo um dos pr~-requisitos da sociabilidade madura,su

gerindo a capacidade de identificar-se com uma pessoa assim c~ 

mo com as qualidades contrastantes do outro, tendo grande si~ 

nificado uma vez que assume um respeito profundo pelas diferen 

ças do amigo. 

Szalita (1976) tamb~m se pronuncia a respeito: 

"Empatia como a vida em si mesmo i uma descoberta per

pitua. ELa opera continuamente entre os seres humanos, 

mais freqUentemente de forma imperceptiveL, mas em ra

ras ocasi5es como fLashes repentinos." (op. cito p.145) 

Responder às necessidades do outro e responder ao des 

tino da outra pessoa representa a essência da interação empa

tica. 

Ainda sobre a empatia Szalita acrescenta que ela "i a 

expansão da consciência do seLf que reduz a distância entI~ pe~ 

cepçao e insight; sua expansao nos Leva a um meLhor contato com 

o outro, um senso de estar mais do que um senso de aparecer." 

(p. 151) Esta última id~ia enfatiza o fato de que o surgime~ 

to da empatia verdadeira está menos relacionada a um fato im-

portante de um relacionamento analítico do que ao âmago da ami 

zade. 
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Daniel Skern (1985) descreve a empatia como um proces

so em andamento ~~n~ro do se1f assim- como entre pessoas, e si

mi1armen te ã ami i·ade, separação e individuação, a empatia tam

bém leva o outro a adquirir um senso de se1f. 

o inimigo da empatia ê a distorção paratáxica. 

Su11ivan (1964) diz: 

"Se nao fosse pelas concomitâncias paratáxicas das si

tuações interpessoais mal resolvidas no passado cro

nológico que sobrevivem e complicam temporalmente o 

presente das situações interpessoai8~ o estudo· das re

lações humanas poderia ser muito menos oculto do que 

é." (p. 28) 

Uma pessoa poderia dizer isso sobre o estudo da amiza

de assim como da amizade em si. 

As discussões paratáxicas parecem ser a chave da dis 

cussao sobre amizade. Quanto um amigo relaciona-se com outro 

como ele realmente é, quanto há de misticismo em ser uma pes

soa por causa das fantasias de caráter de um passado profano 

que nao podem satisfazer necessidades reais; portanto a amiza 

de perde sua vida vivendo uma crise de descontentamento atr~

vês do tempo; entretanto nenhum relacionamento pode ficar li

vre de distorções paratáxicas em algum grau. Estamos sempre 

nos relacionando com a pessoa que gostar~amos que essa pessoa 

fosse ou embaçamos nossa visão do outro por imagens e situações 

do passado. 

Na amizade como em outros relacionamentos existe uma 
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luta constante para manter a import~ncia das características 

reais da outra pessoa na situação interpessoal. 

Relacionamentos sem distorções paratáxicaspodem ser 

medidos em termos de momento na medida que nos conscientizamos 

adultos. 

3.3 - RECIPROCIDADE 

A amizade tende a crescer com urna série de encontros e 

aprofundam~ntos sucessivos passando por diferentes graus pGde~ 

do atingir até a perfeição e ser um verdadeiro encontro de al

mas. Sendo um sentimento positivo não há lugar para o sofri-

mento; os amigos procuram-se para se sentirem bem juntos; -as 

vezes não conseguem então tendem a afastar-S0 e p6r um pouco 

de distância entre eles. 

Para.Sullivan a reciprocidade é típica da amizade; ela 

tende a acabar se nao for retribuída; raramente fico sendo a-

migo de alguém que nao seja meu amigo; nao há espaço para o 

6dio e se ele aparece a amizade terminou. O amigo deve compaE 

tilhar a imagem que tenho de mim mesmo ou pelo menos que não se 

afaste demais dela; as imagens devem ser semelhantes, sem ex-

'cessivas dissonâncias mas não idênticas, deixando caminho para 

as descobertas de ambas as partes. Geralmente essas descober-

tas se dão nos encontros ou seja aquele momento no qual experi 

mentamos um forte impulso de simpatia, um interesse, urna afini 

dade. 

Se a conhecíamos já há tempo, é como se a estivessemos 

vendo de maneira nova, pela primeira vez. -Esse encontro e.sem 
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pre inesperado e reveladoro Muitas vezes com algumas pessoas 

com as quais ficamos juntas a vida inteira o contato nio acon

tece, nio existe aquela centelha pela qual somos atraídos e de 

sejamos encontrar-nos novamente para continuar alguma coisa que 

havíamos começado. O tempo parece não existir; e mesmo que 

muito tempo se passe encontramos esse amigo e é como se o ti-

vessemos visto um instante antes. -A conversa porem nao fica 

estagnada, a cada encontro surgem novos interesses, existe a 

perspectiva de novos caminhos a serem trilhados. 

Uma característica desses encontros, ainda em Sullivan, 

é a felicidade; ela é sentida com grande intensidade vital. g 

um momento que compreendemos alguma coisa de nós mesmos e do 

mundo. No encontyo, sentimos que a outra pessoa nos ajuda a 

ir na direçio certa, muito embora sendo duas pessoas diferen-

tes é exatamente a desigualdade que nos dá uma nova perspecti-

va, algo que nao teríamos not~do sozinhos. Uma nova perspect!. 

va constitui também uma confirmação daquilo que havíamos pens~ 

do, a descoberta do que para nós é essencial entio é feita com 

a ajuda de outra pessoa. 

Essa afinidade profunda que sentimos com o outro dura~ 

te o encontro, na perspectiva de Sullivan, nio resulta do fato 

.de que ele está buscando exatamente as mesmas coisas -que nos, 

que tem os nossos mesmos objetivos e os nossos mesmos desejos. 

Nesse encontro não somente reconhecemos uma identidade ou uma 

semelhança mas também percebemos que o outro nos completa e que 

nós os completamos. Nio é porém uma complementaçio pelo fato 

do outro ter determinados conhecimentos que eu nio tenho, mas 

sim porque somos duas pessoas diferentes que conseguem ver do 

mesmo modo a mesma realidade. 
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E necessário percorrer um trecho de estrada juntos no 

sentido da própria identidade descobrindo o que para cada um é 

a coisa mais importante. 

o encontro é a sinergia de duas trajetórias vitais, de 

dois destinos; podemos chamar de cumplicidade o fato de estar 

mos lado a lado contra uma obscuridade ou um inimigo. O amigo 

está conosco não por conveniência ou por cálculo, mas porque 

assim é a sua natureza;entretanto isso não pode ser prolongado 

ilimitadamente, sua natureza é descontínua e a simpatia de um 

encontro projeta-se no futuro, quer reencontrar o seu objeto; 
~ 

e sempre compromisso, promessa. 

3.4 INTIMIDADE 

Ãs vezes chamamos de amigos pessoas que nao o saopois 

em geral nao nos coiocamos em condição de passar um dia intei-

ro a sós com eles; entretanto se o fazemos evitamos falar de 

certas coisas, não dizemos o que pensamos ou seja não buscamos 

um diálogo profundo. Entretanto o ser humano tem a neces~ida

de de ser autêntico, temos consciência que precisamos de fami-

liaridade, de intimidade. 

"Sentimos a necessidade de libertar-nos 3 ainda que por 

um momento 3 das convenções e das regras dentro das quais 

nos movimentamos costumeiramente e das quais somos pri 

sioneiros." (AZberoni 3 1989 3 p. 90). 

Nós somos uma multiplicidade de pessoas, de desejos,de 

aspiraç5es, cada um dos quais fala pela mesma boca apresenta-

-se naquele mesmo palco que chamamos eu. Quando sentimos esse 
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desejo concordamos com Alberoni, nos abrimos com algum dos no~ 

sos conhecidos, às vezes com aquele que nos parece mais próxi-

mo, aquele com o qual, certa vez nos encontramos, entretanto 

ele parece nao nos entender e nossos problemas não o interes-

sam e nos sentimos desiludidos e sozinhos. O instante de au-

tenticidade é o momento da síntese, que ordena, que hierarqui-

za dando um sentido, por isso sentimos como uma experi~ncia 

global de completude; algo que não precisa de justificativas 

porque é autêntico e é 
.. 

bem por si mesmo como e. ~ um momento 

no qual reconhecemos nossa identidade sem procurar o engano, 

mas antes buscando as coisas que ficaram em suspense. 

"Cada um de n5s ~ um turbiZh50 de desejos com um fogo 

ardente em seu centro. No encontro tocamos~ de aZgum 

modo~ esse nacZeo 0entraZ de n5c mesmos." 

op. cit.~ p. 80). 

Amigo é aquele que, a cada vez, nos faz entrever a me-

ta e que percorre conosco um trecho do caminho; esperamos sem

pre do encontro com ele uma revelação. Ele me abre a porta que 

antes se encontrava fechada, às vezes é o sibio que me diz uma 

verdade tranquilizadora, porém não detém a verdade. 

Essa revelação nao é um ensinamento mas antes é um pr~ 

curar juntos a mesma solução chegando a conclusões por meio de 

pontos de vista diferentes. 

No relacionamento da amizade a importância do "feed

-back" se faz presente; o encontro por isso é uma resposta à 

pergunta sobre os fins. Conversar com o amigo me faz conhecer 

o que realmente sou, porque sou realmente eu mesmo soment~ em 
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relação ao que penso que posso ser. 

"Cada conhecimento do outro~ em geral~ é deteraminado 

ou pela inveja ou pela recusa. Quando o outro fala~ou 

nos identificamos com ele ou desejamos ser ele~ ou e~ 

tâo nos reconhecemos como diferentes e permanecemos 

indiferentes. No caso do amigo~ porém~ somos interes 

sados e sem inveja. Ele nos fala de si mesmo 
.. 

e nos 

par~icipamos permanecendo nós mesmos. Graças a essa 

experiincia descobrimos o que temos em comum e o que 

temos de diferente. Descobrimos a nossa diferença~ a 

nossa absoluta especificidade enquanto descobrimos a 

dele." (Alberoni~ Opa cit.~ p. 24). 

A amizade nos proporciona um auto canhecimento atra-

vês da relação; essa experiência ê interessante exatamente p0I. 

que é diferente. ~ ao confrontar-me com essa experiência que 

me conheço. Conhecer quer dizer confrontar, comparar, distin-

guir. Somente com o amigo podemos entender e apreciar a sua 

e a nossa singularidade; ensina-nos outras maneiras de ser a-

dequadas a nós, faz com que desejemos mudar; nao para ser co-

mo ele, recusando a nós mesmos; mas para ser exatamente nós mes 

mos. 

A experiência do amigo ê a única que podemos utilizar. 

A experiência dos outros, em geral absolutamente não nos serve. 

Nós todos nos vivenciamos como únicos e inconfundíveis; temos 

a impressão de que aquilo que nos acontece -e exclusivamente 

nosso, irrepetível. Somente com o amigo a escuta se faz ho

nesta e imparcial. Essa experiêntia tem sentimento e a luci-

dez da razão nos enriquecendo e nos fazendo crescer tanto afe-
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tivamente quanto intelectualmente. 

3.5 RENOVACÃO 
J 

Os amigos se reencontram e renovam sua amizade através 

dos encontros. Cada encontro é um risco, porque precisa ser 

bem sucedido. Os amigos sentem-se ã vontade juntos, são riso-

nhos, felizes. Não precisam submeter-se a provas, isso pertu~ 

ba a amizade. Demonstrar amizade quer dizer mostrar, confirmar. 

A amizade é pressuposta existente, estável, deve somen 

te manifestar-se, ilustrar-se. A crise quer dizer que um sente 

inseguro da amizade do outro, definitivamente traído, incom-

preendido. Superar a crise quer dizer que o outro nos enten

de, profundamente de novo, e nós o entendemos. 

Porque na crise, nós também entendemos mal, agredimos 

queremos romper. O mal entendido implica sempre falta de boa 

vontade, entretanto se ela existe e com ela disposição mental 

aberta, honesta e favorável então podemos ser entendidos. 

~ incompreensão 
J 

sintoma inconsciente de desinte-e um 

resse, de desprezo ou até de agressividade. Se nao so-

entendidos amigo, dizer ele - ~i mos por um quer que nao 

amigo, - queria bem. " (id. ib., 21). que nao nos p. 

A crise só pode ser resolvida por encontro. A esse ti 

po de encontro entre amigos Alberoni dá o nome de esclarecimen 

to; no sentido de compreender porque nasceu a crise,quais fOE 

ças a acionaram, e desbaratá-las, tirar-lhes o valor, o senti-

do. Esclarecimento significa rever juntos criticamente o pas

sado, percorrê-lo para trás até antes da incompreensão, da queda. 
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o encontro que resolve a crise supera essa pré-história, 

reata a seqUência dos encontros e permite outro passo adiante. , 

"Superar uma crise significa tambim sempre superar uma 

própria modaLidade de ser~ descobrir uma própria maLd~ 

de~ um próprio exagero~ uma intoLerância~ cóLera~ um 

modo superficiaL~ impróprio de agir." rOp.cit. p. 22) 

Ao'superarmos uma crise melhoramos a nós mesmos,fazen

do uma passagem difícil no nosso próprio desenvolvimento pes

soal. ~ importante que o amigo esteja bem,não importa o pass~ 

do. 
.. 

O tempo da amizade e granu]ar, um suceder-se de momentos 

presentes que se justapõem. Os amigos não se encontram para 

construir urna nova entidade coletiva que os transcenda.Não pr~ 

cisam modificar-se reciprocamente. Cada um segue sua trajetó-

ria vital, seu destino pessoal. Busca a sua fortuna, busca o 

seu amor. 

Na amizade pode-se voltar ao passado através dos rela-

tos dos acontecimentos vividos. As vezes temos necessidade ab 

soluta de contar a um amigo o que nos aconteceu. Falamos por-

que precisamos ser entendidos, porque precisamos que urna pes

soa humana nos entenda até o fundo. Essencialmente, entender a 
.. 

nos mesmos, ser objetivos conosco mesmos, para nos julgarmos'. 

Cada viagem ao passado,no entender de Alberoni, é feita para 

julgar, para condenar ou para absolver. 

~ possível poder corrigir a açao que praticamos se rea 

valiarmos nossas açoes e fizermos um plano para prosseguir no 

caminho que empreendemos. Como em Sócrates o autor acredita 

que o amigo é sempre maiêutico, provoca em nós a pesquisa ho-
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nesta, objetiva, por~m ~ sozinhos que julgamos e sozinhos que 

encontramos a estrada. Ainda quando nos conta a sua experiên-

cia, o amigo não quer dirigir-nos, quer apenas fornecer-nos as 

informações que podem ser úteis na solução do nosso problema. 

"A amizade é um dado" não um problema" é uma estrada" 

não um destino. Com o amigo falamos do passado e do 

nosso futuro de indiv{duos; o que nao é falada 
0# 

e o 

passado e o futuro da própria amizade."(Op. cit."p.26). 

A amizade baseia-se no desinteresse e a primeira, es-

sencial manifestação do desinteresse dos amigos ~ aquela para 

conosco mesmos. Quando encontramos um amigo, o nosso passado 

comum não nos pesa e o nosso futuro comum nao nos preocupa. O 

presente do nosso atual encontro, por isso, se justapõe ao pr~ 

sente do encontro precedente, adere a ele totalmente. Não -e 

preciso saber coisa alguma. Não é preciso preencher nenhum 

intervalo. 

3.6 CONFIANCA 
J 

A confiança ~ a condição básica para o desenvolvimento 

de uma amizade; nela existe o perdão e ~ definitivo. Por~m,se 

não há perdão, se há condenação ou simples dúvida, a amizade 

está rachada para sempre. Porque a dúvida envenena a amizade, 

contamina-a. Na amizade acontece como na pureza, basta urna r~ 

nhura mínima e a substância não mais ~ pura. A crise da amiza 

de não depende da vontade. Quando a amizade sofre uma rachadu 

ra podemos tentar salvá-la, manter urna atitude amistosa, fazer 

de conta que não aconteceu nada, mas ~ inútil. A amizade con-
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tém uma substância moral, uma vez perdida a confiança\está pe! 

dida a confiança, está perdida para sempre. Essa crise é um 

processo no qual o passado é reevocado para ser julgado. Evoca

-se também o futuro porque ele deve ser determinado. 

"A amizade possui um forte oonteúdo étioo., os amigos 

se tratam um ao outro melhor que os estranhos., mais ou 

menos oomo deveriam tratar-se todos os homens. A ami

zade aspira um ideal de perfeiçao moral." (Op. oit . ., 

p. 30). 

Ao escolhermos nossos amigos damos prefer~ncia para a

queles que procederam moralmente bem conosco. Cada um como a

migo, deve comportar-se de modo exemplar. As vezes podemos ad 

mirar uma pessoa mas nem por isso nos tornamos seus amigos e 

nem mesmo desejamos vir a s~-lo. A amizade não pode existir 

sem essa estima, nao pode existir sem um comportamento 

recíproco. 

moral 

A amizade nao suporta as vicissitudes, e~se alternar

-se de aproximações e de separações, nem mesmo um certo grau 

de injustiça. 

o comportamento real nao pode afastar-se mui to do mod'e 

lo ideal. Há limites, soleiras que ninguém deve transpor. Não 

podemos pedir a um nosso amigo que faça coisas incorretas; e 

se o fizermos estaremos infringindo uma regra fundamental da 

amizade. Há os que dizem que o verdadeiro amigo deve proceder 

conosco como o irmão, como o pai, como a mae, como o amante. 

Mas não é assim, a amizade não tem olhos vendados, ela cobra, 

é exigente, é maçante. 
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A distância entre ideal e real precisa ser curta, nao 

podemos alardear uma coisa e fazer outra. A amizade precisa 

ser leal, sincera e límpida, os pactos devem ser respeitados e 

a confiança merecida. O amigo precisa querer o bem do amigo 

não só através de manifestações verbais, mas concretamente fa

zendo-se presente no momento da necessidade. Quem é beneficia 

do não deve nem aproveitar-se disso, nem aborreçer com agrade

cimentos. Na amizade não se pode enganar nem prejudicar, nem 

mesmo uma ~nica vez. E preciso saber ver a virtude do outro e 

valorizá-la. O amigo precisa ser aberto, cheio de vida, dive~ 

tido. Não deve aborrecer, não deve chatear, nem ser generoso 

demais, encher de presentes, porque, com isso, desperta a ne

cessidade de retribuir, cria deveres de gratidão que são exce~ 

sivamente pesados. Não existe lugar para o exagero e o falató 

rio. Porisso tudo a amizade parece tã6 frágil e se nao houver 

uma ética moral ela tende a desaparecer. 

3.7 AMIZADE ENTENDIDA COMO UMA FORMA ETICA DO EROS 

A amizade requer em 1 9 lugar, a liberdade do outro e, 

se faz um esforço ainda que mínimo para cerceá-la deixa de ser 

verdadeira amizade. A amizade é um estado aceito e desejado~ 

nós não queremos fugir dele, não fazemos de um amigo um escra-

vo pois isso seria um contra-senso. Se isso acontecer temos 

que libertá-lo porque nenhuma forma de amor respeita tanto a 

liberdade do outro como a amizade. 

Ela chega a pontos de extrema delicadeza. Quando um a

migo faz algo por nós e ficamos gratos não perguntamos por que 

ele o fez, porque sempre o ato de um amigo deve permanecer livre. 
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Se eu procurar explicações poderei sempre encontrar um porque, uma j us-

tificativa, um interesse. 

tade. 

-"De cada uma das nossas açoes~ mesmo a mais livre~ de-

pois de cumprida~ pode-se encontrar as determinantes. 

Um ato cumprido sempre pode ser explicado. Aparece-nos 

então como uma necessidade. O ato só é livre antes de 

ser cumprido. Até o último momento podemos cumpri-lo 

e ninguém sabe o que escolheremos. Por isso nao nos 

perguntamos por que o amigo agiu assim." (Op. cit.~ p. 

:5:5) • 

A amizade não tem nenhum poder que esteja contra a sua vontade 

O amigo é o objeto da nossa vontade. Se a vontade li 

vre ji nao quer, a amizade termina. Se um amigo me torna in-

feliz, se me pergunto por que agiu de determinada maneira e me 

atormento, esse tormento ameaça seriamente a minha amizade.Não 

apenas porque a amizade quer o prazer, mas porque se baseia na 

liberdade. Se um amigo me trata mal, me faz sofrer, atribuo seu 

procedimento ã sua vontade considerando-o responsivel pelo que 

faz. Com os amigos somos moralmente mais exigentes do que com 

as outras pessoas. A amizade é estivel e coerente. O ódio 

prejudica-a, fere-a e o dano não é reparivel. Esse sentimento 

não se justifica e não se perdoa. Não escolhemos por amigo as 

pessoas pelas quais não temos estima. 

A amizade é uma irea social em que os homens se compo~ 

tam mais corretamente entre si, muito melhor do que se compor-

tam com os estranhos. Reconhecer a liberdade de uma pessoa, res 

peiti-Ia, significa considerar aquela pessoa um fim. 
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Amizade nao é apenas estima, nao 
.. 
e apenas admiração 

mas também amor. Ela tem por objeto, uma pessoa que aprecia

mos e que se comporta de maneira éticamente correta pelo menos 

conosco. 

Na amizade os valores preexistem. No amigo apreciamos 

qualidades, aspectos aos quais não havíamos dado importância e 

valor. 

o amigo é aquele que o revela a nós, que se comporta em 

conformidade com ele, e nele apreciamos as boas qualidades in-

telectuais, morais, a simpatia, a vivacidade, a solicitude pa-

ra conosco. Amizade é dar o devido,reconhecer uma qualidade, 

uma virtude que estava ali, perfeitamente visível mas que os 

outros não apreciavam porque eram indiferentes ou porque o odi 

avam. 

o amor pelo amigo nao faz com que o vejamos agiganta-

do, faz somente com que o vejamos com equidade. 

o amigo é aquele que respeita os critérios de julgamen . -

to em relação a mim e nao os esquece, é portanto aquele que te 

faz justiça e eu faço o mesmo por ele. O amigo que aprecia u

ma qualidade tua que ninguém havia valorizado, que te estima por 

alguma coisa que os outros desprezam, te faz justiça nesse sen 

tido profundo. 

O amigo está do teu lado, combate contigo e se necessá 

rio, te vinga. Por isso te faz justiça. 

"Para apreciar uma qualidade i necess~rio u~a disposi-

ção benivola. O amigo i benevolente. vê o que somos e 

nos ajuda a sermos n5s mesmos. Os outros são in4ife-
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rentes. - - -Seus ooraçoes sao frios e~ oom isso~ nao veem 

nem mesmo.~ que somos na redlidade." (Op. oit.~ p. 35). 

-Somente o amigo nos ve por aquilo que somos.Os valores 

nao sao apenas comportamentos são também sensibilidades mati

zes da alma. O que confere i amizade seu cariter desinteressa 

do e sublime é o fato de que o amigo reconhece e também dá va 

lor iquelas nossas virtudes aparentemente sem valor. 

As atitudes dentro da amizade sao alvo de muita exigên 

cia. Ao tomarmos conhecimento que um amigo nosso se portou de 

maneira desonesta ficamos profundamente perturbados. ~m modo 

de enfraquecer nossa amizade é exatamente a calGnia, que nos 

digam alguma coisa capaz de embaçar a imagem moral do amigo. A 

amizade propicia condições para o amigo mostrar a sua melhor 

- ~ face, como faz um filho com a mae, porque por nos quer ser a-

preciado. Uma das maneiras de amar é procurar corresponder ã 

imagem ideal que o amado faz de nós. No caso do amigo o que im 

porta é sobretudo a imagem moral, com o amigo queremos parecer 

límpidos, honestos. 

Hi, portanto, também aquele que esconde suas fraquezas, 
~ ~ 

suas qualidades para parecer diferente do que e; so que na re 

lação com o amigo ele desenvolve todas as suas virtudes. Um ho 

mem pode ser virtuoso e amável com um amigo, esconder dele seus 

defeitos entretanto ainda assim a amizade é verdadeira mesmo 

tendo algo de frigil. O amigo que nos ocultou seus defeito~ 

mas que nunca nos pediu nada de errado observa essa regra. 

Entretanto, se um dos dois precisa esconder, nao pode 

ser sincero, não pode abrir-se, não pode dizer nada de impor

tante da sua vida então existe um obstáculo insuperivel porque 
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na amizade ~ preclso um conhecer-se mais em profundidade. O a

migo intui e evoca a parte melhor d~ n6s, a parte mais bondo-

sa, mais humana"espontinea, sincera, não invejosa, amivel. O 

fato de a amizade conter um comportamento ~tico tão forte tor-

na verdadeira a afirmação "dize-me com quem andas e te direi 

quem és". 

Os amigos sao o retra~o objetivo da moralidade da pe! 

soa. Eles nos indicam o seu rigor, a sua intransigência, mas 

tamb~m o seu amor pela inteligência, a sua criatividade e at~ 

a sua tolerincia. 

"A amizade é também preferincia. 
J 

Ser amigo e sempre 

tambim ser mais amado do que outro~ preferido por al-

guim~ a qualque~ outro~ à imensa massa anônima dos ou-

tros." rop. cit.~ p. 41). 

A amizade'~ o pedido de uma atenção pessoal. Não se 

lmpoe o dever de amar algu~m, de sentir simpatia porque esses 

são sentimentos espontineos, nao podem ser despertados ã von-

tade. 

Para superar o particularismo da amizade, da família, 

do parentesco, da preferência, ~ necessirio uma ~tica que con-

dena tudo aquilo que se baseia no sentimento e afirma o nosso 

dever idêntico para com todos os homens. 

A amizade ama o que aprecia e ap~ecia o que ama. Ela 

nao ~, portanto, mais merecedora, ~ um acr~scimo com relação ao 

dever. A amizade tem um s6 sentido, ao passo que os seres hu-

manos precisam tamb~m de amor, de consideração personalizada da 
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parte dos outros seres humanos. Apesar di'sso nao nos iludimos 

de que podemos abrir mão dela. 

Hoje, quando a sociedade está estabelecida sobre regras 

universalistas, a amizade deve, em primeiro lugar, respeitar o 

universalismo e a imparcialidade. 

A amizade aceita as virtudes assim como a sociedade os 

dá e as respeita rigorosamente. Compete-se por amor, pelo er~ 

tismo mas não pela amizade, nela não existe luta; não é expul

sando os demais que nos tornamos amigos. A preferência pedida 

pela amizade é consideração individual, reconhecimento do va

lor da individualidade própria única e inconfundível. 

"Cada amigo i diferente do outro com suas virtudes pa~ 

ticulares; um i simpático, o outro cordial, outro meigo 

e essa diferença i uma virtude, um 'algo mais' ." (Op. 

cit., p. 78). 

A amizade tem mais a ver com o que nos individualiza 

como pessoas únicas e inconfundíveis, do que com Q que nos poe 

acima. Fazemos muita questão do julgamento do amigo. O amigo 

é aquele que nos compreende, é aquele que sabe apreciar algu

mas das nossas virtudes pouco visíveis, nos fazendo justiça. 

Essa preferência é um reconhecimento da individuação, 

da nossa pessoa e do seu valor. 

O valor é dado pela central idade do eu como consciên

cia, consciente unidade do múltiplice. 

Cada um, em substância, quer a preferência absoluta. 

Porque, criada a consciência, a vida só pode prosseguir se a 
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consciência individual for dotada de valor, se preferirmos. 

Precisamds"sentii-nos amados mais do que qualquer ou-

tra coisa no mundo para encontrar a força de dominar a . ... 
lncrl-

vel multiplicidade que existe dentro de nós. Popper (1973) nos 

dizia que 

"o que torna a vida digna de ser vivida ficaria imedi~ 

tamente comprometido se as vidas não fossem absoluta-

mente ~nicas> mas> sob todos os ~spectos> t{picas de 

uma determinada classe de pessoas> de forma a repetir 

exatamente todas as ações e experiências de todos os ou 

tros homens que pertencem à mesma classe. t a unicida 

de das ncs?as experiências que neste s~ntido~torna nos 

sas vidas dignas de serem vividas." (p. 54). 

Somos o produto de todas as nossas experiªncias soci-

ais, de todas as nossas identificações, de todos os nossos de

sejos. O eu é a unidade lábil, precária, dessas forças diver-

gentes, sempre a ponto de se dispersarem, de se dissiparem. 

3.8 IGUALDADE E DESIGUALDADE 

Para Lewis (1982) "a amizade i~ em sua essência>um ~e-

lacionamento entre dois indiv{duos isolados> donos de si mes-

mos." (p.48) E é um encontro entre iguais. Mesmo se suas 

condiçõeseconômic"as e sociais são diferentes eles só podem ser 

amigos se se encontram corno dois soberanos independentes, de 

igual poder e igual dignidade. 

Geralmente, quando pensamos na amizade, pensamos na ne 
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cessidade, nos favores. De fato, recorremos aos amigos quando 

precisamos deles. Freq~entemente nos lembramos deles quando 

estamos em dificuldade. Mas não sao esses os movimentos que 

constituem a verdadeira amizade. Não é precisando continuamen 

te um do outro que nos tornamos amigos. 

Nesse caso podem surgir muitos dissabores. A amizade 

nao sobrevive se nos pusermos em condição de precisar sempre de 

um nosso amigo. A amizade é incompatível com um desequilíbrio 

excessivamente grande de poder. 

"Se preciso de aLguma coisa cuja satisfação depende do 

outro 3 então o outro tem aLgum poder sobre mim. Se eU 3 

portanto recorrer sempre a um determinado amigo, termi 

narei por depender deLe 3 confiro-Lhe um poder. Poder 

que se torn .... rá tanto maior quanto ma1:S eu me puser em 

suas mãos." (ALberoni 3 op. cit' 3 p. 46) 

Esse procedimento contrasta totalmente com a soberania 

da amizade e termina por destrui-la. Mesmo que o outro tenha 

a melhor disposição em relação a mim, mesmo que tenha boa von

tade em fazer coisas por mim, basta que uma vez ele esteja de

satento ou se encontre em dificuldade, ou simplesmente um pou

co aborrecido e nos sentiremos traídos. Dessa forma agimos c~ 

mo preguiçosos e, portanto não agimos como amigos. Sobrecarre

gando-o de deveres terminamos por chantageâ-lo. Nós o coloca

mos na condição d~ sentir nossa amizade como um peso. A amiza 

de deve sempre ser leve. O amigo deve poder ajudar-me alegre

mente, porém não podemos exigir continuamente sua ajuda como 

se ela fosse um direito porque ela é uma oferta ocasional e 

nao beneficiência continuada. 
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Para C.S. Lewis (1982) é impossível a amizade entre pe~ 

soas diferentes e para indicar esse tipo de amor emprega a ex

pressão afeto. Não há dúvida de que uma elevada desigualdade 

torna impossível a ami zude. Mui tas dificuldades sao superáveis 

se os amigos as põem entre parênteses. Concretamente isso siK 

nifica que quem detém uma superioridade e um poder deve pô-los 

inteiramente à disposição do amigo. O outro, porém, não deve 

utilizá-los. Deve, pelo contrário, aprender a não precisar di~ 

so. Então a amizade é possível porque n,ão se baseia na desi

gualdade e na necessidade, mas aquilo que se acrescenta à edi-

ficação da personalidade do outro. Ao considerar o amigo 
.. 
e 

preciso esquecer a necessidade. A amizade assemelha-s~ à hu-

mildade e não pode existir senão esquecendo-s~ de si mesma; re 

quer que não haja nem inveja nem avidez. O que vem é abençoa

do, há uma passagem de indiferença para a alégria. O abrir mão 

se transforma em contentamento. 

Em geral a amizade consegue superar muitas desigualda-

des. Há porém situações em que a desigualdade quebra ou racha 

a amizade ou seja, quando existe um poder absoluto, solitário, 

que exige que se suspeite de todos, que se rebaixe todos os ou 

tros. 

Com o amigo, porém, nao temos nenhum poder. Não recla

mamos, nao exercemos nenhuma represália. Nada. Pedimos e ele 

nos dá. Não nos humilhamos quando pedimos, porque não aumenta-

mos o poder, mas sim contamos com ele. Nosso pedido baseia-se 

no pressuposto da sua disponibilidade. Esse é o encontro dos 

iguais benevolentes um para o outro. O amigo é aquele que a

bre se batermos, e que dá se pedirmos e não deseja prestação 

de contas. Já em relação às duplas de amigos inseparáveis, as 
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duplas monogâmicas de amigos sao raríssimas. 

A amizade nao tende a formar uma dupla fechada,auto-s~ 

ficiente porque este sentimento não é exclusivo. 

Dois amigos alegram-se quando chega outro, e sendo as

sim a amizade permanece como um relacionamento rigorosamente in 

terpessoal, uma preferência, e não pode ser confundida com a 

solidariedade de grupo. 

Os amigos sao viajantes, mercadores, exploradores que 

se encontram e se afastam para tornar a se encontrarem. 

Podem ficar sempre juntos, porque fazem a mesma viagem 

at~ o fim da vida. Mas também, podem encontrar-se uma s6 vez. 

e absurdo tentar substituir o amor pela amizade. Ao amigo po

derei falar do meu amor, mas ele não pode substitui-lo. A ami 

zade é a rede de relações interpessoais que atravessam os cam

pos de solidariedade coletiva, sejam eles um casal, um grupo ou 

uma igreja. A energia vital não para nunca em um ponto, mas 

percorre a rede, anima-a em um n6, depois em outro ~ depois em 

mais 6utro. A rede, aliãs, nunca ~ terminada. Sempre são Po! 

sÍveis novos encontros e cada novo encontro comporta, de algum 

modo, uma revisão do conjunto. O fechamento da amizade altera 

a estrutura reticular do todo. Obriga as energias a girarem 

em roda. Nas se a amizade fica confinada dentro de um campo de 

solidariedade ~tnico ou político ou religioso, quando não con

segue nunca abrir-se parà o exterior sobre uma outra pessoa,s~ 

bre um outro encontro, perde algum~ coisa. Porque a essência 

da rede ~ o encontro individual. 

E hã sempre a possibil idade de encontrar algu~m que hos 
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enriquece, que percorre um trecho de estrada conosco, que nos 

estimula que nos mostra uma possivel meta . . . 

3.9 
J 

CIUMES NA AMIZADE 

Sabemos'que a amizade nao ; exclusiva e que em geral 

a dois amigos pode acrescentar-se um terceiro, ou um quarto .mas 

tamb;m há casos de real e verdadeiro ciúme especialmente na a

dolescência. 

Por outro lado todos, vez por outra na vida, já nos sen 

timos abandonados e deprimidos ao ver que o nosso amigo ou a 

nossa amiga preferida se dedicavam a outro e não mais se preo-

cupavam conosco. 

Será que isso ; ciúme? Se o meu melhor amigo nao 0-

lha para mim, não me dá atenção, s6 se interessa por um novo 

conhecimento, devo pensar em ciúme ou desilusão? Porque cada 

um de n6s espera do amigo reciprocidade, afeto, atenção, porém 

se o amigo não nos dá isso, se ostenta desinteresse então nao 

está procedendo como amigo, um comportamento assim poe em ris-

co a amizade, não porque estamos com ciúmes, mas porque ele se 

comporta de maneira inadmissivel. O ciúme; sempre um pouco 

de delirio de ciúmes. O ciumento é uma pessoa obcecada pelo 

medo de ser abandonada em favor de alguma outra pessoa . 

.. 
A amizade porem nao suporta nem donos nem carceireiros. 

Incompatível com a amizade é também a necessidade de exclusivi 

dade. 
.. 

A amizade e aberta, livre, serena. Quando na amizade 

aparecem esses sentimentos opressores, quer dizer que algo vai 

mal e logo poderá haver uma crise. 
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Por outro lado, o sentimento de exclusão, a dor de es-

tarmos sendo tratados com descaso são compreensíveis e admis

síveis. Não tem relação com o poder, não são fruto de imagin~ 

ção doentia. 

Se um amigo se descuida de mim em favor do outro, fico , 

sentido, e ele me descarta, sofro. Meu sentimento ~ apenas a 

resposta alarmada a um procedimento injusto e perigoso para a 

nossa amizade. ~ fundamental para o desenvolvimento da amiza

de, a reciprocidade. Os amigos devem ter poder igual, não de

vendo haver um desequilíbrio porque isso acarretaria o enfra-

quecimento da amizade. 

Na busca da própria identidade e portanto, das difere~ 

ças com os demais, a pessoa mais próxima, a mais considerada ~ 

o amigo. Ele portanto não ~ o idêntico, ~ o semelhante e, ao 

mesmo tempo, o diferente, o extremamente diferente. ~ quem nos 

-abre uma perspectiva diferente sobre o mundo, que viu o que nos 

não vimos, que explorou por nós, e continua a explorar por nós, 

regiões novas da experiência. A relação com o amigo indica a 

possibilidade e os limites da pessoa. A amizade ~ identifica-

ção e diferenciação. -O encontro entre os amigos e :sempre a 

descoberta da própria diferença, da própria unicidade e, por-

tanto, da própria solidão, do próprio risco individual. Mas -e 

também fortalecedora, porque o amigo esta sempre conosco, en-

tretanto, também fortalece a diferença porque quanto mais dois 

amigos se encontram, tanto mais são obrigados tamb~m a caminhar 

sozinhos. Como dois caçadores ou guerreiros, que se ajudam um 

ao outro, mas devem depois percorrer atalhos diferentes,enfre~ 

tar inimigos individuais. 

Às vezes os adolescentes tem com os amigos, atitudes que 
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nós nao entendemos: o agarramento exclusivo, o ciúme, e mui-

tas vezes essas atitudes são mantidas até a vida adulta. 

Essas pessoas sao possessivas com os amigos, ciumentas 

da sua intimidade. Um ponto dessa fixação infantil e adolescen 

te é a invasão, a falta de respeito, de discrição. 

o amigo permite o desvio da pa~sagem cotidiana,é aque

le que nos entende além das aparências e ir mesmo ao custo de 

perder-nos para onde o nosso destino nos chama. 

3.10 - CUMPLICIDADE 

Alberoni diz que o amigo é no fundo o companheiro de 

caça e de guerra, aquele que está ao nosso lado na atividade de 

exploração e de conquista do mundo. O amigo não é aquele que 

nos dá, que nos nutre, que nos acolhe; não é a nossa fonte de 

subsistência, nao é o nosso benfeitor. ~ antes, o nosso 
~ 

cum-

plice, aquele que nos ajuda a tomar. 

Aprendemos a manusear o mundo e os outros seres huma

nos de modo a obter aquilo de que precisamos. O amigo é sem

pre o portador de uma atividade e.o encontro se dá se nós tam

bém formos portadores de uma atividade. Os momentos em que f~ 

. zemos novos amigos são aqueles em que somos obrigados a mudar, 

a replanejar o que fazemos e o que somos. 

De fato, prossegue Alberoni (id. ib.), perdemos a nos

sa identidade e devemos reconquistá-la, ela é sempre uma iden

tidade social. Somos o que somos em relação ao mundo, ã manei 

ra pela qual somos definidos e nos definimos. Com o passar dos 

anos mudamos, porque os outros esperam de nós coisas diferen-
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tes obrigando-nos a mudar. Mas; sobretudo a sociedade em seu 

conjunto que muda. Em poucos anos mudam as maneiras de pensar 

e os valores dominantes. A impressão de estabilidade deriva do 

fato de que todos, mais ou menos, se adaptam a essa transforma 

çao e conseguem manter a própria identidade. 

~ no período de transformação que encontramos os ami

gos. O encontro com o amigo; apenas um aspecto do . encontro 

com o mundo. Nos períodos em que perdemos o contato com a so

ciedade e nos alienamos de nós mesmos, Alberoni acredita que, 

espaçamos nossas relações interpessoais. 

Tendemos a ficar com gente popular, mesmo a custo de 

nos aborrecermos e tamb;m com os amigos mais íntimos não temos 

lá muito para conversar. 

Escolhemos o que queremos ser a partir dos nossos des~ 

jos, das nossas aspirações, das nossas reais capacidades,dos r~ 

cursos que podemos utilizar. Há por isso, sempre uma escolha: 

a vontade de ser daquela maneira e nao de outra,juntamente com 

a ação de interferir na sociedade para realizar o nosso desig

nio. Cada fase de busca e definição da nossa identidade; por 

isso também uma açao, um confronto, uma luta. 

As pessoas que nos ajudam, que nos tratam bem, os nos

sos benfeitores são por nós considerados amigos. 

Porém, muitas vezes se examinarmos atentamente os nos

sos sentimentos damo-nos conta de que nossa atitude amistosa 

em relação a elas depende exclusivamente do que elas fazem, da 

sua benevolência, do fato de que nos servem, que nos sao úteis. 

B no interior desse emaranhando de relações e de emoçoesAue 
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temos os encontros que constituem a amizade. A amizade -nao e 

alguma coisa que surge toda inteira ao lado e em contraste com 

a vida. Surge na luta. Precisa das ansiedades, dos perigos, 

da incerteza, da mentira, da hipocrisia, das dúvidas. A amiza 

de é uma ilha de ética em um mundo desprovido de moral,onde há 

uma guerra de todos contra todos. ~ algo que encontramos de 

vez em quando, mas que poderiamos até "nio encontrar, porque a 

vida poderia ser também apenas e exclusivamente luta, intriga, 

manipulação, seduçio, engano. Nestes períodos, a amizade di

ficilmente nos aparece naqueles que chamamos os nossos "benfei 

tores". Estes sio considerados, antes, recursos a serem expl~ 

rados, porque mantemos com elas atitudes profissionais e que 

fora disso nio nos dizem nada. 

Com o henfejtor nao mantemos uma atitude de exploraçio, 

mas antes de gratidio, com eles temos uma dívida, um ônus que 

temos que pagar. 

-O amigo e diferente do benfeitor porque em relaçio ao 

amigo existe reciprocidade; nio nos sentimos endividados embo 

ra ele faça muito por nós. Em relação ao amigo as dívidas e 

os créditos sao tais e tantos que se equilibram e deles já nao 

se mantém, seja como for, a contabilidade. 

O amigo é sempre dúplice. De um lado é como nós mes-

mos, a nossa cópia. Do outro, pertence ã sociedade que nos -e 

desconhecida. Em um país estrangeiro o amigo é aquele que se 

põe contra o seu pais tornando-se nosso cúmplice, ajudando-nos 

a descobrir os segredos do país hostil para subjugá-lo. O en-

contro entre amigos baseia-se portanto, em afinidades profun-

das, tanto da personalidade como da situação em que se encpn-
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tramo Para a sucessao dos encontros e consolidação da amizade 

é mais importante a estrutura da personalidade, o tipo de ex

peri;ncia de vida global de que o outro ~ portador. 

A busca de identidade é uma viagem iniciitica. Quem 

esti em busca de sua identidade tem de perder-se e encontrar

-se, tem que morrer e renascer, descer aos infernos e retornar 

ã luz. ~ uma viagem individual não podendo ser feita em gru

po; é muito arriscada e às vezes não tem volta. 

o herói, nesta viagem tem que ser sábio e astuto; nao 

pode confiar nas apar;ncias, precisa resistir às ~eduç6es, pr~ 

cisa enganar para nao ser enganado. 

o amigo portanto, é aquele que ajuda o herói na viagem 

injciitica, aquele que socorre. Às vezes vai adiante em ante

descoberta, às vezes limita-se a confortar, a aconselhar. 

AMIZADE E EROTISMO 

Para a psicanálise qualquer relação interpessoal, seja 

ela de amor ou amizade, alcança a sua verdade, torna-se autên

tica, somente quando desvela a sua natureza erótica. 

Em alguns casos, os amigos vivem lado a lado a vida to 

da. Mas, em outros casos, encontram-se mais raramente, ou até 

excepcionalmente. Não é a freqUência nem a duração que impor

tam mas sim o encontro, sem julgamento nem avaliação; ele deve 

ser intenso senão não tem a mínima import~ncia. 

A amizade tem tempos longos, longuíssimos,sempre have

rá uma outra vez em que os amigos poderão encontrar-se realmen 

te. Às vezes as pessoas se encontram sem saber o que querem e 



72 

tramo Para a sucessao dos encontros e corisolidação da amizade 

é mais importante a estrutura da personalidade, o tipo de ex

peri~ncia de vida global de que o outro é portador. 

A busca de identidade é uma viagem iniclática. Quem 

está em busca de sua identidade tem de perder-se e encontrar

-se, tem que morrer e renascer, descer aos infernos e retornar 

à luz. ~ uma viagem individual não podendo ser feita em gru

po; é muito arriscada e às vezes não tem volta. 

o her5i, nesta viagem tem que s~r sábio e astuto; nao 

pode confiar nas aparências, precisa resistir às seduções, pr! 

cisa enganar para nao ser enganado. 

o amigo portanto, é aquele que ajuda o her5i na viagem 

iniciática, aquele que socorre. As vezes vai adiante em ante

descoberta, às vezes limita-se a confortar, a aconselhar. 

3,11 AMIZADE E EROTISMO 

Para a psicanálise qualquer relação interpessoal, seja 

ela de amor ou amizade, alcança a sua verdade, torna-se autên

tica, somente quando desvela a sua natureza er5tica. 

Em alguns casos, os amigos vivem lado a lado a vida to 

da. Mas, em outros casos, encontram-se mais raramente, ou até 

excepcionalmente. Não é a freqUência nem a duração que impor

tam mas sim o encontro, sem julgamento nem avaliação; ele deve 

ser intenso senão não tem a mínima importância. 

A amizade tem tempos longos, longuíssimos,sempre have

rá uma outra vez em que os amigos poderão encontrar-se realmen 

te. As vezes as pessoas se encontram sem saber o que querem e 
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nesse encontro se revelam. No entanto, o outro permanece, e 

deve permanecer totalmente ele mesmo; não devendo confundir 

egoísmo e altruísmo. 

Em relação ao amigo preciso manter-me sempre altruís

ta sincero, modesto e correto. Quando não o sou, a amizade se 

esvai e se o sou não posso regozijar-me. 

A amizadi ~ totalmente heterog~nea, com respeito ao e

rotismo. Em geral, no relacionamento entre os dois sexos, há 

um momento em que o encontro pode evoluir tanto para o erotis

mo como para a relação amistosa. Quase sempre é feita uma es

colha; ou de um lado ou de outro. No entanto, amizade e ero

tismo podem conviver. E possível uma amizade entre duas pes

soas de sexo diferente que tiveram ou que t~m relações eróti

cas entre si. 

o mesmo vale para pessoas do mesmo sexo no caso dos ho 

mossexuais. E possível porque a amizade sabe viver de vida au 

tônoma, não precisa do erotismo e não, portanto nem mesmo amea 

çada por sua frivolidade. 

Quando a amizade já existe, ou se constrói por sua co~ 

ta, através dos encontros, quando a relação entre as pessoas é 

fundamentada em sólidas bases éticas, o erotismo não a destrói. 

O erotismo não produz amizade, mas a amizade é compatível com 

o erotismo. Na amizade erótica, o que conta é a filigrana de 

encontros, a familiaridade, a confiança, a lealdade espiritual. 

O erotismo na amizade é sempre um apêndice, alguma coisa de não 

essencial, que não interfere e não deve interferir com os fun

damentos da amizade. 
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o amigo recebe bem o outro amigo fazendo o que agrada 

a ele, tanto se era esperado como se surge inesperadamente. 

o amigo dá sem pedir, recebe sem perguntar; se o ero

tismo consegue transformar-se nessas coisas e algumas vezes co~ 

segue, então é compatível com a amizade. Caso contrário ele a 

destrói. O amigo não se comporta de maneira mesquinha conosco, 

nao existe lugar para a superaçao, nem mesmo para o mísero po

der quotidiano, nem mesmo para a pequena maldade. 

Os amigos sao magn~nimos uns co~ os outros e por ins

tinto excluem tudo aquilo que poderia perturbar essa grandeza. 

A amizade é a única relação incompatível com a ambiva

lência, ela é considerada a doença dos relacionamentos fortes, 

sendo mais penosa quanto mais forte é a ligação. O sofrimento 

provocado pela ambivalência é diretamente proporcional ã inve~ 

tida total contra o objeto. Uma convivência contínua cria, i

nevitavelmente, motivos de dissabor, de ressentimento,pequenas 

coisas que somadas, podem tornar-se grandes. A convivência ten 

de a consolidar os relacionamentos afetivos mas, ao mesmo tem

po, divide. 

A amizade nao é ambivalente porque é uma série de en

contros e nesses encontros experimentamos uma sensação de li

bertação intelectual e emotiva. O amigo não é duplo,pelo con

trário é transparente, e o encontro com o amigo é uma ilha de 

limpidez na opacidade da ambivalência; é um intervalo total

mente positivo em um continuum de equivocidade. A ambivalên

cia é o produto da existência de estáveis relacionamentos com 

os objetos, mas existem relacionamentos em que ela está redu-
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zida e até ausente, como por exemplo, na amizade. 

Os amigos sao pessoas iguais, sao similares. FreqUent~ 

mente têm os mesmos valores. Cada um aprende com o outro as 

coisas que deve fazer e desejar. Se os amigos percebem que de 

sejam o que é do outro, interrompem imediatamente a identifica 

ção nesse ponto, criam uma distância;. apagam, em outras pala

vras, o desejo. A amizade só é possível quandG os amigos sao 

capazes de limitar seus desejos, de reduzir suas necessidades, 

de passar sem eles. A identificação faz nascer em nós o mesmo 

idêntico desejo do outro, nos faz desejar o que ele deseja,No~ 

malmente tornamos nosso esse desejo. 
.. 

Na amizade porem, nao. 

O desejo do amigo, que no entanto, entendemos tão bem,fica se~ 

do o "seu" desejo e nós nos colocamos a serviço da sua satisfa 

çao. Não nos confun,dimos com ele, ficamos (l seu lado. No en

contro com o amigo aprendemos a conhecer quais são os ,nossos'ver 

dadeiros desejos identificando-nos antes e depois, diferencian

do-nos dele. Na amizade, renunciar ao desejo do amigo é, a um 

tempo, natural e agradável. 

Ao fazê-lo, temos, nitidamente, a impressão de que nos 

sentimos melhor, que somos mais nós mesmos. 

Este é o motivo pelo qual nao podemos desejar a pessoa 

'amada pelo nosso amigo. Se ele a ama, se a deseja de maneira 

exclusiva, então automaticamente, deixa de ser objeto do nosso 

desejo. 

Naturalmente, pode acontecer que nos enamoremos dela. 

Neste caso, explode o conflito dramático. O estado nascente 

de fato, tem o poder de dissolver todos os liames precedentes, 
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e em particular, aqueles da amizade. 

Mas, afora o enamoramento, quando ficamos no campo do 

desejo erótico, a regra· é que o amigo considere inconcebível de 

sejar o objeto exclusivo do outro. 

Destruiremos a ami zade se insinuarmos nela a dúvida com 

a crítica, a maledicência. 

3.12 AMIZADE E TRABALHO 

No trabalho também a amizade pode florescer porqu~ 
~ 

e 

mais intensa a atividade e é onde se multiplicam as relações 

entre as pessoas. ~ exatamente quando estamos mais plenos de 

fervor, quando somos mais atuantes, que buscamos outros com quem 

percorrer a estrada juntos. Nessas ocasiõe~ vamos em busca de 

encontros significativos e ficamos felizes quando reconhecemos 

uma pessoa como nós. ~ nos momentos de grande criatividade co 

letiva que precisamos falar, confrontar nossas idéias.~ nesses 

períodos que as pessoas fazem projetos, colaboram com entusias 

mo, sem invejas, sem ciúmes. Porque hi uma grande intensidade 

vital, porque têm a impressão de poderem superar com facilida

de os obstáculos. Nesse turbilhão de relações a amizade pare

ce uma escolha eletiva que potencializa o indivíduo e o trans-

cende. A amizade vai em busca de um tipo particular de pessoa, 

e se não a encontrar, nao nasce. As pessoas dotadas de grande 

inteligência e de grande talento podem, portanto, não encontrar 

nunca, na vida, aqueles que estão no seu nível, que podem en-

tendê-las, que podem ajudi-Ias. A amizade, contrariamente 
.. 
a 

crença comum, precisa da multidão, dos encontros, da eferves-

cência, do centro, para encontrar seus objetos. 
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Somente quem vive no mesmo ambiente, fala a mesma lín

gua, pertence ao mesmo mundo, tem uma concreta possibilidade de

se encontrar. A amizade como escolha dentro do campo de solid~ 

riedade, como preferência, como estar juntos entre aqueles que 

se dirigem para uma meta tem, em comum com o amor, o deslumbra 

mento e a alegria de encontrar quem nos corresponde. 

o desejo de amizade é portanto um desejo de sermos cha 

mados, apreciados por aquilo que fazemos, entendidos. 

Quando encontramos alguém que pode ensinar-nos alguma 

coisa, que pode ajudar-nos, ficamos felizes,mas tememos nao ter 

nada para lhe dar. 

Falamos, falamos, mas nao sabemos se ele está realmen

te interessado. Às vezes é assim. Uma pessoa com a qual desej~ 

vamos tanto deparar-nos fica totalmente indiferente ã nossa co.!! 

versa, aborrece-se, só nos suporta por educação. Por esse moti 

vo a reciprocidade é uma "graça" como a resposta do amado. 

Podemos tornar-nos amigos exatamente da ~essoa que po

deríamos ter invejado e temido, aquela com a qual tendíamos a 

entrar em competição, porque a sentíamos superior. 

Ela talvez sentisse o mesmo em relação a nós ,ainda que 

nao no mesmo plano, mas em outro próximo. Torna-se assim ami

go aquele que poderia ter-nos impedido de alcançar a coisa pa

ra a qual mais tendíamos -- o amor, o sucesso, o reconhecimen

to e não o fez nem urna só vez porque resolveu assim. Quando 

temos que fazer alguma coisa e precisamos de "pessoas de confian

ça" procuramos essencialmente amigos. Vamos em busca dos amigos 

mais estimados,que nos são mais leais. Não se começa um gran-
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de empreendimento sozinho. Não podemos confiar apenas nas pes

soas competentes t das quais não conhecemos as outras qualidades. 

Às vezes recorremos também a elas, mas só nos sentimos 

seguros quando há alguém que pode ficar no nosso lugar sem nós, 

no qual podemos tonfiar como em nós mesmos porisso esse precisa 

ser um amigo. 

Essa amizade que esti estreitamente misturada com a a-

ção, quândo fazemos algo juntos nem sempr~ existe só o prazer; 

haverá também frustrações, desapontamentos, amargura. Um rela

cionamento profissional, uma tarefa coletiva, criam divergências, 

pontos de vista diferentes. Não se pode entender a amizade se 

não tivermos em mente que ela é também uma superaçao desses con 

trastes e dessas dificuldades. 

Nas relações amistosas concretas encontramos uma certa 

dose de mágoa. Se dois amigos não têm relações profissionais, 

se eles encontram-se ocasionalmente, livres de qualquer compro

misso, seu relacionamento fica entregue a sucessão de encontros. 

Mas se o nosso amigo trabalha conosco e, por exemplo, nao faz 

uma coisa que nós esperávamos, experimentamos uma ponta de abor 

recimento e debruça-se a sombra de uma dúvida sobre o seu com-

portamento. As amizades profissionais, portanto, podem ser pe~ 

pontadas de episódios de dúvida, de cólera, a ponto de assumirem, 

as vezes, um aspecto difícil, como aquele entre dois amantes. 

Quando queremos amar e estimar aqueles com os quais trabalhamos, 

ficamos automaticamente mais vulneráveis; Esta necessidade 
.. 
e 

mais forte, em geral, no campo artístico ou científico. ~ aqui, 

por isso, que se ouvem mais freqUentemente declarações de amiza 

de e, ao mesmo tempo, muitas declarações cínicas, produzidas p~ 
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la desilusio. Existem,pessoas que acham que a amizade ~ impos

sível no mundo p~~f~ssibnal, para eles só pode existir no tempo 

livre, fora de qualquer vínculo de in~eresse, de qualquer rela

çio de dar e receber, de necessidade de poder. 

Existe 'um outro tipo de amizade que ~ a espiritual, na 

qual cada um sente profundamente diferente do outro e admira e-

xatamente o que o outro tem de diferente dele. Na amizade es

piritual cada um faz um esforço para elevar-se ã altura do ou-

tro e sente-se ajudado nesse esforço. Cada um admira e fica 

fascinado com a excelência do outro. Desse modo dá ao outro o 

reconhecimento mais ambicionado que ~ sermos apreciado~ e enten 

didos por quem possui títulos para fazê-lo. 

o público e o mercado sao juízes válidos; eles decre-

tam o sucesso e o insucesso. Ao contrário, nao são juízes -va-

lidos aqueles que se põem discriminadamente do nosso lado, aqu~ 

les que não aplicam critérios universalistas, aqueles que, em 

relação a nós, têm uma experiência a priori. Os amigos não sao 

nossos juÍses autorizados, ficam do nosso lado e nos dão um re-

conhecimento merecido que os outros jamais dariam. 

-Essa e a chave para compreender o significado do julga-

mento do amigo na amizade espiritual. 

O amigo é o único em condições de julgar, porque é o ú

nico objetivo. O inovador Quase sempre está sozinho. 

Cada vez que fazemos alguma coisa de excepcional nao so 

mos nem entendidos nem acreditados. O que tem um grandíssimo 

valor é recebido exatamente como o que nao tem nenhum. O extra-

ordinário é incompreensível, parece inconsistente, apresenta-se 
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como algo abaixo da aceitabilidade. Somos sempre inovadores rum 

determinado ambiente e em determinado instante de sua vida e va 

mos adiante por meio de. contínuas dificuldades que nos surgem 

do exterior e do interior. Do exterior porque os outros nao en 

tendem e não podem entender porque nao vêem o resultado; só ele 

o entrevê. Mas as dificuldades também vêm do interior,porque é 

assaltado por dúvidas. Pede um julgamento do exterior p~ra ser 

aliviado das dúvidas mas o mundo ~ão pode ajuda-lo e às vezes os 

julgamentos que dão o desviam do fim, aumentam suas incertezas. 

o herói tem que defender-se desses julgamentos, te~ que 

fechar os olhos e os ouvidos. Mas desse modo, seu perigo aume~ 

ta, eis então o papel do amigo. O amigo é objetivo, entende o 

mundo exterior, mas também compartilha a meta do herói.Sabe que 

suas ações não são ~nsensatas. Somente ele pode ajuda-Io,dizer 

onde esta errado e tranquilizado quando ele estiver em dúvida 

e desanimado. Nesse caso a amizade serve para complementar a 

personalidade de cada um e levar a termo a individuação. 

Enquanto as grandes amizades espirituais podem continuar 

também à distância, as outras amizades se alimentam e crescem 

na proximidade. 

Exigem que se more perto, que tenhamos oportunidade de 

·ver-nos, que nos façamos favores mútuos, que peçamos ajuda rec! 

procamente, que vamos ao cinema juntos, ou que conversemos. Es

sas amizades caracterizadas pela familiaridade, apoiam-se em al 

guma ocasião regular de encontro. Pode ser o bairro ou urna ati 

vidade profissional. Enquanto as amizades espirituais são ri

gorosamente individuais, as amizades desse tipo podem ser par

tilhadas com os outros membros da família. 



81 

Nas amizades espirituais os nossos familiares podem, n~ 

turalmente, ter relaciOri.a.mentos com o nosso amigo ou com a nos

sa amiga, mas ni6.mant~m o nosso espeçialfssimo relacionamento 

e ji a outra amizade pod~ ser partilhada com os outros familia

res. 

Nio existe nenhuma amizade duradoura que surja apenas 

do hibito e da conveniência .. A estabilidade, a serenidade, a 

profunda confiança recíproca, a confiança das amizades familia

res tem sua base no fato de que houve um momento, no passado,em 

que cada um dos dois amigos se instalou na órbita vital do ou

tro. 

Mesmo depois de muitíssimos anos esse yínculo profundo 

nao desaparece e pode, vez por outra, reaparecer e renovar-se. 

Os amigos que se encontram habitualmente e por causa de objeti

vos durante anos e anos sabem, no fundo de si mesmos, que podem 

reencontrar-se em outro plano, aquele da intimidade espiritual. 

O amigo de fato, pode ver e pode entender as coisas do 

ponto de vista do seu interesse, de sua necessidade. 

Pode portanto, dar uma opinião, um conselho e com pou

cas palavras levar o outro a refletir. 

Que nos pergunte, com alguma preocupaçao, como vai indo 

determinada coisa e nós percebemos onde ele esti vendo o peri

go, o que o preocupou e sabemos com o que devemos nos preocupar. 

Às vezes o amigo nos conta uma de suas experiências, e 

ela nos ~ mais útil que a nossa própria experiência porque esta 

nos apresenta sempre de modo confuso e passional. Em relação ã 

ex.periência do amigo temos a proximidade suficiente para senti-
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-la nossa, e a distância suficiente para avaliá-la objetivamen

te. A amizade é sempre consciente da extrema complexidade das· 

situações humana~,da incrível delicadeza dos nossos equilíbrios 

interiores, porisso intervém sempre com discrição, oferecendo 

sua história não como modelo, mas como material que o amigo po

de,se quizer, utilizar. 

Amigos sao portanto, aqueles que nos ajudam em nossa pr~ 

cura, que partilham nossa angústia, que lutam conosco, que ficam 

do nosso lado, que t~m os nossos mesmos objetos de amor. O ver

dadeiro amigo é aquele que fica ao nosso lado e nos ajuda quan

do todos os outros desaparecem, ele resiste ã prova da luta,po~ 

que a luta implica escolher e escolhe voc~ em lugar de outro. 

Não há amizade sem escolha. 

A perda dramatiza a escolha, torna-a írreversível. Não 

sou eu quem escolhe, sou escolhido pelo amigo que abraça a mi

nha causa. Sou eu quem vou em busca dos amigos, espero sua aj~ 

da. Alguns escolhem vir comigo, outro$,não. 

Nessa seleção natural só ficam aqueles que' estão desti

nados a durar. 



CAPiTULO II 



METODOLOGIA 

1 PROBLEMA 

A questão que orientou este trabalho foi a investiga

çao do comportamento comunicacional entre pessoas que manremUfi 

elo mais profundo de relação como no caso da amizade. 

Cogitou-se que no caso de pessoas amigas a comunicação 

nao seria tão perturbada por fatores ambíguos, como no caso de 

pessoas que não mantenham tão fortes vínculos de relação. 

Procurou-se verificar empiricamente de que modo pe~ 

soas amigas se comportavam de acordo com as categorias rela

cionais de complementaridade e simetria, estabelecidas por B~ 

teson, quando se refere às pessoas de um grupo sócio-cultural 

em geral. 

Para esse fim, desdobrou-se o comportamento amigável 

em algumas dimensões tais como: ciúme, cumplicidade,limites, 

afetividade, confiança, intimidade, inveja, que podem descre

ver, em termos observáveis alguns comportamentos daquelas ca

tegorias do modelo batesoniano. 

Supôs-se que entre pessoas amigas haveria uma maior 
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flexibilidade entre as categorias de complementaridade e sime-

tria, isentos de lutas co~petitivas • . . 

o trânsi to de uma categoria para a outra a tenderia as 

conveniências situacionais para ambas as pessoas objetivando a 

manutenção do acordo implícito à amizade que as une. 

2 SUJEITOS 

Participaram desse estudo trinta e duas pessoas (32) , 

estudantes, universitários da U.F.R.J. do 39 ano do curso de 

Biologia, na faixa et5ria de 20 a 30 anos, voluntários,que man 

têm um vínculo de amizade por mais de 4 anos. 

3 PROCEDIMENTOS 

A pesquisa caracterizou-se por um tipo de levantamen 

to de campo. Para a coleta dos dados foi elaborado um pequeno 

roteiro de entrevista apresentado aos sujeitos contendo os tí-

tulos dos temas a serem discutidos, de modo a se obter suas 0-

piniões. As entrevistas foram realizadas na própria Universi

dade, após acordo pr;vio por telefone, e sondados previamente 

o grau de amizade que cada pessoa mantinha com a pessoa amiga 

por ela indicada. 

As entrevistas foram gravadas com as duplas, trans

critas integralmente e dessas retiradas ~xcertos para análise 

do trabalho. Os excertos apenas procuraram enxugar as entrevis 

tas dos assuntos sup;rfluos que não se aplicavam às dimensões em 

estudo. 
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DEFINICÕES DOS CONCEITOS 

Interação Social: 

- Processo pelo qual as pessoas se influenciam mutua-

mente, pela troca de pensamentos, sentimentos e re 

açoes. 

- Fluxo contínuo de sinais verbais e nao verbais de 

ambas as partes envolvidas. 

Amizade: 

Sentimento de afeição que une uma pessoa a outra:os 

laços de amizade Ii amor, estima e dedicação 

proca entre pessoas do mesmo ou de diferente sexo, 

união, correspondência ou relações de benevolência 

e estima. 

Abertura: 

Ação de efeito de abrir, abrir-se com alguém, desco 

brir-lhe os seus pensamentos, franquesa, sincerida-

de. 

Disposição para entendimentos, permissividade, an

tônimo de radicalidade, intolerância. 

Confiança: 

Segurança de ânimo com que se faz alguma coisa,co~ 

vicção íntima cerca de probidade, diligência, talen 

to ou discrição de alguém Ii Crédito, fé Ii Homem 
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de confiança, digno de crédito, capaz de guardar um 

segredo, de desempenhar uma missão. Dar confiança 

a alguém tratar com liberdade, consentir em ser tra 

tado com familiaridade ou com menos respeito que o 

devido. Tomar confiança; familiarizar-se, perder 

o respeito. 

Companheiro: 

Que acompanha, aquele que faz companhia a outro ou 

outras, que está habitualmente na sua companhia,que 

. vive na mesma casa, colega, condiscípulo. 

Companheirismo: 

Conjunto dos modos de ser, de proceder, pr6prios de 

companheiro, camaradagem, solidariedade,convivência 

íntima. 

Cooperação: 

Ato de cooperar, colaboração, prestação de auxílio 

para um fim comum, solidariedade, ajuda. 

Lealdade: 

Qualidade de leal, fidelidade, açao leal, antônimo 

de hipocrisia. 

Leal: 

Conforme as leis da probidade e de honra, digno, ho 

nesto, franco, sincero, fiel. 
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Sinceridade: 

Qualidade de sincero, franquesa, lealdade, ... . 
ausenCla 

de dobrez ou de hipocrisia, lisura de cariter, paI! 

vras ou observações sinceras, despretenção, desafe-

tação. 

Sincero: 

Q~e manifesta sinceridade, que se exprime sem arti

frcio, sem intenção de enganar, de disfarçar o seu 

procedimento, que exprime s6 o que sente ·e pensa. 

Que é dito ou feito de modo franco; isento de dis-' 

simulação. Puro, cordial, simples, franco, que tra 

duz sinceridade~ que denota simpleza. 

Ajuda: 

Ação ou efeito de ajudar, auxrlio, assistência, so-

corro. 

Atitude: 

Reação adquirida, de maior ou menor conteúdo emocio 

nal relativa a um estrmulo qualquer. Ex.: atitude 

para com a guerra, para tal ou qual opinião etc ... 

Compreensão: 

Consiste em perceber a açao de uma pessoa e a par

tir dela deduzir a série de processos intrapessoais 

dos quais tal ação é o resultado final. 
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COLETA DOS DADOS E COMENTARIaS 

1 TRANSCRICÃO DOS EXCERTOS DAS ENTREVISTAS 
J 

REFERENTES A INTIMIDADE 

EXEMPLO 1: 

a) A intimidade entre 2 amigos homens ; completamente dife 

rente da intimidade de duas garotas ou então de um ho-

mem e uma mulher. 

b) De repente, at; os ternas, ;, ; claro, o tipo de conver-

sa; você tem mais liberdade de falar com um tipo de 

pessoa do que com outra, de acordo com o sexo n; ? 

a) Existe obviamente casos do caráter liberdade ou intimi-

da de tanto com um quanto com o outro. 

b) Mas ê mais difícil. 

a) E, ; mais difícil, geralmente quándo o par ; misto; mais 

fácil ... 

b) O negócio vai fluindo, de repente um dá um toque para o 

outro ..• 
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... ... 
a) -- Mas aI e, como dizer o tipo de abertura, rola aquela co~ 

fiança e falo com um amigo, certas coisas eu guardo para. 

mim porque penso que muita coisa que é minha não tem a 

ver falar, não tem sentido. 

b) -- Tem amigo que eu conheço há 7 anos e obviamente com eles 

eu tenho uma abertura maior 

EXEMPLO 2: 

a) Quanto ã intimidade fica difícil falar 

b) ~ bastante relativo. 

a) Depende do ambiente, da hora, do assunto, varia muito. 

b) -- Intimidade em relação a assuntos por exemplo, em relação 

ao amor, eu tenho mais intimidade com a minha namorada que 

com meu amigo. 

a) -- Uma coisa que eu acho que une mui to os amigos é o fato de 

les não terem namorada ou os dois terem namorada. 

b) -- Exatamente, quando ele já tem fica difícil, não tem mui-

to o que a gente conversar sobre isso. 

a) -- Pouca coisa a gente conversa sobre a namorada 

Neste exemplo também se nota a simetria, existe concor.-

dância no assunto discutido. 

EXEMPLO 3: 

a) A gente é bem íntima né ? 

b) lL 

a) A gente é bem íntima, tem confiança total. 
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b) -- Eu nao se1, quer dizer, uma coisa assim, é difícil falar 

de intimidade assim ... porque você pode .•. ter até di

versos graus de intimidade com diferentes pessoas né 

a) E. 

b) 
... ... 

Eu tenho um grau de intimidade com voce, que e como se 

você fosse minha irmã, entendeu, não tem aquela coisa de 

nao vou fazer isso porque a fulana vai falar de mim 

nao 

a) -- Total confiança. 

EXEMPLO 4: 

a) Eu acho que a gente tem uma boa intimidade. 

b) Também acho, intimidade no sentido de contar as coisas. 

a) De contar uma coisa para o outro, de ter uma abertura. 

b) -- A gente t.em abertura, às vezes nós estamos nos sentindo 

mal e é bom conversar, contar os problemas. 

a) -- Qualquer coisa que acontece nós contamos um para o outro, 

ternos abertura e confiança também. 

b) Amizade não se escolhe. 

a) Quando você vê já está amigo de uma pessoa. 

b) Intimidade também vem assim, 

a) -- Tem assuntos que a gente se sente mais à vontade de fa-

lar com outro homem principalmente se for a respeito de 

um homem, acho mais fácil falar com um homem do que com 

uma mulher. 

b) -- Eu nao vejo diferença, acho que depende do grau de amiza 

de que você tem; se você tem um grau de ami zade tão gra,!! 
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de com uma pessoa que seja um homem ou uma mulher o sexo 

não interfere. 

a) De repente nao interfere mas, eu tenho a impressão que 

faz alguma diferença, de repente para falar você fica mais 

ã vontade com o sexo oposto. 

. COMENTÃRIOS 

Os exemplos ilustram o quanto a questão se divide a pon

to de apresentarem posições opostas. Nota-se por exemplo que 

para alguns o sexo é uma dimensão que não interfere na relação 

de intimidade, enquanto para outros o sexo é uma variivel que· 

influi no grau de abertura da relação. O fatdLtempo igualmen

te é considerado de modo diferente. Para uns a intimidade de

pende do tempo da relação mantida entre duas pessoas, ji para 

outros, a intimidade pode acontecer repentinamente como conse

qUência de empatia recíproca. 

O mesmo se di com respeito ao assunto. Para algumas pe~ 

soas fala-se com um amigo sobre todo e qualquer assunto,enqua~ 

to outras distribuem os assuntos entre diferentes pessoas, ji 

outros acreditam que a semelhança de problemas entre duas pe! 

soas favorece a intimidade e a dissemelhança reduz a intimida

de. Hi portanto graus de intimidade com diferentes pessoas. Di~ 

to, pode-se observar os parâmetros de simetria e complementari 

dade batesoniano, comportando-se de maneira dinâmica não só en 

tre os pares de pessoas amigas como também de um par para ou

tro. 
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2 TRANSCRICÃO DOS EXCERTOS DAS ENTREVISTAS 
J 

REFERENTES A COMPETI CÃO 
J 

EXEMPLO 1: 

a) -- Sendo um negócio encaminhado para o lado da amizade,você 

toma aquilo como uma maneira de se superar ..• 

b) ~ claro. 

a) Tentar chegar ao ponto do amigo e passar de repente né 

porque no âmbito da competição é a amizade que faz com 

que você não perca a cabeça, não seja uma coisa paranói~ 

ca. 

b) -- Por exemplo, ele faz alpinismo,quando ele começou a fa-

zer, legal eu disse, ele está bem melhor, no início eu 

estava a fim de fazer, mas daí pensei ... altura •.. eu 

tenho meus limites também, uma coisa é ter inveja do ou-

tro, ficar competindo, outra coisa é você notar que o ca 

ra é melhor e aceitar. 

Observe-se aqui uma perfeita concordância,~ compléta e 

exemplifica o que a fala, mostrando simetria. 

EXEMPLO 2: 

a) -- Acho que a competição é boa quando nao é negativa, aqui 

tem colegas que eu adorava competir com eles e que eram 

grandes amigos meus. 

b) -- Isso conta sim, a competição gera distância, eu vou ter 

que vencer, mas depois quando a gente passou a se conhe-

cer mais. 
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a) -- Inclusive porque a gente viu que era infrutífero, nao a-

diantava competir.· 
, . 

b) -- A amizade é mais importante que ~ competição, vale mais 

a pena. 

a) -- A competição dá a você aquele estado de ego nas alturas 

por algum tempo e depois acaba. 

b) E passageiro. 

a) -- O que fica é mais 'cons truti vo. 

EXEMPLO 3: 

a) Eu acho que competição existe mas nao é negativa. 

b) -- Só é quando você leva aquela competição num nível de pr~ 

judicar a pessoa. 

a) Mas ar você. já nao ~ mais amiga. 

b) -- A partir do momento que você quer prejudicar a pessoa já 

não é mais amiga, não é amizade. 

a) -- Porque a competição tem, mas nao para prejudicar a pes-

soa. 

b) -- A amizade está acima da competição apesar de ter que e

xistir competição, uma competição saudável, mas tem com

panheirismo também. 

EXEMPLO 4: 

a) -- No caso de amizade entre um homem e uma mulher a gente 

nao compete porque não fazemos coisas em comum, competi-

çao ocorre quando a pessoa faz algum trabalho junto. 
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b) -- ~, uma atividade que possa virar uma competição, eu acho 

que se existisse a competição aconteceria porque isso faz 

parte do ser humano. 

a) -- Competição e inveja eu nunca senti em relação a ela, nao 

sei se é pelo fato de ser homem •.. se tive, foi incons

ciente. 

b) Isso é uma coisa diffcil de admitir para si mesmo. 

a) -- Eu nun~a senti inveja, o que sinto em relação a amigos é 

alguma coisa que eu admire. 

b) -- Também acho que admiração ajuda a levar a amizade para 

frente. 

COMENTÁRIOS 

Apesar do consenso de que a amizade vale mais do que teg 

tar competir, observa-se uma certa camuflagem. A competição a

parece no sentido positivo, como a mola propulsora do cresci

mento de cada um, fornecido pelo desempenho do outro, que en

tão atua como um incentivo para a realização pessoal de cada tun 

dos elementos do par. O positivo desse comportamento está na 

aceitação de que um não é melhor que o outro, mas apenas dife

rente e como tal acei to. Isso tipi fica a idéia dinâmica da cis 

mogênese em busca de um equilíbrio em torno de padrões capazes 

de manter o intercâmbio da relação. 
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3 TRANSCRICAO DOS EXCERTOS DAS ENTREVISTAS 
I 

REFERENTES A CIÚME 

EXEMPLO I: 

a) --- Acho que nao existe ciúme, nao aqui na Faculdade, entre 

as pessuas nao. Tudo bem, no caso, se fosse uma garota 

que eu gostasse e estivesse a fim e ele ficasse com ela 

obviamente eu ia sentir ciúme 

b) -- Isso é o que mais acontece comigo e quando isso acontece 

a amizade esfria por um tempo, dá aquele gelo, isso nao 

se faz, ... mas depois volta. 

a) -- Volta, eu tenho facilidade para ir contornando esse tipo 

de coisa, bate aquela sensaçao inicial, depois não tem o 

menor problema. 

EXEMPLO 2: 

~ 

a) -- Eu nunca senti, nao sei se e porque eu sou dada, eu sou 

mais aberta, eu já tive amigas que morriam de ciúme de 

mim com outras amigas, mas eu nunca tive ciúme de uma a-

miga minha fica mais colada com outra, nunca tive 

b) Acho que isso é uma questão de temperamento. 

EXEMPLO 3: 

a) -- Isso nao existe entre nós porque nós dois somos brilhan-

tes ah! ah! 

b) Realmente a gente nao tem esse problema nao. 

a) A namorada dele é minha amiga, pode abraçar, beijar. 
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b) Ciúme é muito comum. 

a) Mas eu não tive isso em nenhum dos meus relacionamentos.' 

b) Nem eu, nós temos mais ou menos a mesma vida social e in 

telectual, então não há problema. 

a) -- Só quando um de nós tira nota maior do que o outro e 

o outro na próxima vez estuda mais e fica todo mundo 

média. 

EXEMPLO 4: 

a) Não, eu nao tenho ciúmes dela. 

na 

b) Eu também não tenho, quer dizer, é o tal negócio né, ciú 

mes eu não tenho. 

a) ~,eu também não tenho de outras amizades. 

b) Eu não entendo esse negócio de ciúme de amiga, é ela 
~ 

e 

minha amiga, ela pode ter outras amigas também, evidente 

eu não sinto ciúmes. 

a) ~ porque a gente está acostumada a ter namorado ..• 

b) Eu tenho amigas, que tem amigas que têm ciúmes delas, 

quando estão ·com outras amigas, sentem ciúmes, fazem fo-

foca. 

a) -- A gente nunca combina, a gente resolve tudo em cima da 

hora. 

b) -- Isso não acontece entre nós 

EXEMPLO 5: 

a) -- Acho que rola um pouco sim, uma coisa assim de amizade, 

eu tenho ciúme dos meus amigos. 
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b) - Às vezes num grupo rola um pouco de ciúme, é alguém que

rendo saber o que é que você vai fazer hoje. 

a) ~ isso acontece. 

b) -- ~ acontece, quando um grupo sai e você nao está junto aí 

você quer saber o que aconteceu; tem uma certa cobran

ça, um certo ciúme. 

a) -- O ciúme é natural, a dependência nao, tipo assim, só vou 

se você for ... 

b) -- Apesar de ser muito amigo, a gente faz muita coisa em se 

parado 

COMENTÁRIOS 

o tema é delicado e ohserva-se urna certa dificuldade em 

expor esse sentimento. As pessoas afirmam que ciúme não exis

te entre pessoas amigas mas exige um certo controle do temper~ 

mento. Por outro lado, uma maneira de disfarçar é considerá

-10 como natural. Alguns admitem o fato dele não acontecer em 

pares de amigos que possuem outros relacionamentos paralelos. 
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4 TRANSCRICÃO DOS EXCERTOS DAS ENTREVISTAS 
J 

REFERENTES Ã INVEJA 

EXEMPLO 1: 

a) -- Acho que inveja tende a minar as amizades se você 

só naquela reação invejosa. 

b) ~. 

fica 

a) Você acaba se auto-destruindo, se você tem inveja é por

que o cara é melhor naquilo e se você não reconhece e se 

você pensa que só o cara é mas que você tem outras qua-

lidades também. 

b) -- ~, você passa a pensar na outra pessoa só como objeto a 

ser invejado, nao passa a vê-lo como um amigo, nao pensa 

naquela pessoa pensando naquela relação de amizade, mas 

que é um camarada que é melhor que você e que você tem 

que tentar ultrapassar e sabe ••. 

a) -- Aí não tem mais geito, se você fica só, certas coisas vo 
~ 

ce inveja e fica por isso mesmo. 

b) -- Porisso, melhor do que inveja, a palavra competição,fica 

numa amizade ~orque aí ela pode ir para o lado da admira 

çao, você passa a aceitar o seu limite, vê que o cara 
~ 

e 

melhor. 

a) -- Nas duplas de amigos, se você faz coisas diferentes então 

tudo bem, ele faz uma coisa mas eu faço outra, um compl~ 

ta o outro, até aí fica mais ficil de haver uma amizade, 

mas sei li, tudo fica difícil porque você nunca parou p~ 

ra pensar no assunto, é só cognitivo. 
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EXEMPLO 2: 

a) -- Eu nunca tive inveja das pessoas, acho que inveja .. 
e um 

sentimento horroroso. 

b) -- Não digo que não sinto, não aquela inveja ruim, mas uma 

inveja natural acontece, você chega, vê um apartamento 

lindo, você sente inveja sem querer, isso é uma coisa que 

você não controla. 

a) Bom, eu não sei. 

b) Daí, 

.) 

..,..oP. 
você sente inveja~o sentido negativo da 

nao vou botar fogo porque não é meu, mas porque 

coisa bonita que você gosta •.. 

palavra, 
.. 
e uma 

EXEMPLO 3: 

a) -- Quando a inveja nao é agressiva, sutil, acaba com a ami-

zade, aqui na Faculdade havia competição, a gente nao e

ra amigo porque competia né, aí depois passou a ter uma 

relação mais íntima e a gente deixou esse lado e nao com 

petiu mais. 

b) -- Inveja não no sentido destrutivo, mas às vezes a pessoa 
.. .... 

tem alguma COlsa que voce gosta, mas nao no sentido de 

querer mal, de derrubar o cara. 

a) -- ~ fundamental que na amizade a inveja seja elaborada de 

forma diferente e não banida. 

b) Exatamente. 

a) A inveja pode até ser um negócio legal dependendo da fo! 

ma como é tratada, como seja colocada e sobre o que seja. 
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EXEMPLO 4: 

a) -- Inveja, eu acho bom ter também, todos nós temos, por ex: 
.... 

se voce tem algo que eu quero ter isso me leva a batalhar 

para conseguir. 

b) -- Só é negativa a inveja destrutiva, cheia de ódio por nao 

possuir aquilo que é do outro. 

a) -- E, eu não tenho mas isso não quer dizer que eu quero que 

ele perca. 

EXEMPLO 5: 

a) -- Existe sim, um amigo meu, falou coisas negativas a meu 

respeito conseguindo afastar algumas pessoas que eu gos-

tava, eu notei mas fiquei quieto para não perder a amiza 

de, depois ele se tocou que tinha feito besteira e me p~ 

diu desculpas mas 

b) -- A gente não pode impedir que determinados fatos aconte-

çam. 

a) Mas a amizade serviu para segurar essa situação. 

b) -- A inveja existe, a gente tem que ficar se policiando pa-

ra que a sua inveja se torne uma coisa positiva e nao 

negativa. 

a) -- Ela é vista como uma coisa negativa porque sempre impli-

ca em querer a coisa do outro, em querer destruir o ou

tro; a inveja é passada como uma coisa negativa, como 

sendo um sentimento menor né, e a amizade é sempre pass~ 

da como um sentimento maior. Mesmo assim ela nao 

livre de que aconteça inveja entre amigos. 

BIBLIOTECA. 
fUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS 

está 
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CONENTÃRIOS 

Com relação a esse tema as opiniões se dividem um pouco. 

Alguns só conseguem admitir a existência desse sentimento den

tro do relacionamento de amizade se for de uma forma positiva 

servindo como incentivo para o crescimento. Por outro lado e

xistem aqueles que admitem sua existência como sendo coisa na

tural do ser humano e como tal impossível de ser excluída mes

mo dentro de um relacionamento íntimo como a amizade. A solu

ção proposta é com relação ã maneira de lidar com isso ou seja 

a amizade poderia servir para transformar o que seria destrut! 

vo num outro contexto, em algo construtivo, servindo de motiva 

ção para a melhoria da relação. 
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5 TRANSCRICÃO DOS EXCERTOS DAS ENTREVISTAS 

REFERENTE~ A AFETIVIDADE 

EXEMPLO 1: 

a) -- A afetividade em relação a duplas masculinas, em relação 

a duplas mistas, um casal aí entram outros lances, sao 

coisas diferentes. 

b) -- Entre nós,dois homens, um abraçar.o outro nunca, um abra 

ço rápido tudo bem. 

a) -- Isso varia de pessoa para pessoa, tem amigo meu que eu 

abraço. Pô e aí? Vamos lá! ~ diferente ..• 

b) E toda aquela questão de tempo, afetividade. 

a) E afinidade também. 

b) Tem pessoas que gostam de abraçar, apertar a mao mais le 

ve, você nota que não gosta muito, outras gostam mais. 

EXEMPLO 2: 

.. 
a) -- A maneira mais usual de expressar e brincando, com humo-

rismo, você dá soquinhos. 

b) -- Não existem palavras, existem atos, o geito de apertar a 

mão, atos, algo que não seja muito direto, porque com a 

mulher é mais fácil, é uma coisa que flui. 

a) -- A própria sociedade bloqueia, se você vê uma menina aga~ 

rada com outra você nem pensa nada primariamente. 

b) -- Normalmente as mulheres andam abraçadas, pegam na mao u-

ma da outra, desfiam os cabelos, ••. eu não vou ficar des 

fiando os cabelos dele, não faz sentido. 
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a) b diferente, bem diferente. 

b) A gente se expressa através de atos sem envolver conta

to físico porque o problema do físico é muito restrito, 

acho até que é um negócio de criação, se eu tivesse sido 

criado de forma diferente e ele também, a gente estaria 

se agarrando . 

a) As 
... 

demonstrar uma gratidão amigo - vezes voce quer a um mas 

na nossa sociedade nao fomos habituados a expressar isso 

de forma física e a gente nao se rebela contra isso. 

b) E qu~ndo 
... 

faz isso anti-natural, pensando - voce parece que 

não existe isso mas como conviveu tanto tempo com isso 

nesse tipo de sociedade parece algo assim não natural da 

pessoa, não demonstrar carinho. 

a) - são as regras da sociedade. 

EXEMPLO 3: 

a) - A afetividade está presente em toda a amizade, colega -e 

só conviv6ncia, voc6 está ali para curtir aquele momento 

mas nas horas difíceis a pessoa não está ali para te dar 

o afeto que voc6 precisa, para compartilhar com você. 

b) Quando a pessoa está precisando de ajuda, é com a afeti

vidade que você vai, isso está diretamente ligado ã ami-

zade. 

EXEMPLO 4: 

a) -- Afetividade é fator fundamental quando você se interessa 

por uma pessoa e afetividade é uma coisa que você não sa 

be explicar. 
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b) Tipo assim: você se sente bem perto da pessoa •. 

a) Eu gosto muito dele. 

b) Acho que em relação ã afetividade, o fato de ser um ho~ 

mem e uma mulher não atrapalha em nada. 

a) -- A gente acha que pelo fato de ser homem nao tem a mesma 

afetividade que teria com uma outra ámiga com o mesmo grau 

de amizade mas com o meu amigo não tenho esse problema. 

b) -- Eu também nao tenho pelo contrário, demonstro mais afe

tividade com amigas mulheres do que amigos homens, por

que entre homens a afetividade não é tão demonstrada. 

a) Não é tão evidente. 

b) Acho que com uma mulher você demonstra muito mais do que 

com um homem nu seja você tem afetivi~~de mas tem um mon 

te de coisas. 

a) Preconceitos. 

b) Eu posso mostrar afetividade mas tenho um amigo que fica 

meio assim, acho que isso são coisas de cada um, mas a

cho que eu consigo demonstrar afetividade tanto um quan

to com outro. 

COMENTÃRIOS 

Este é um tema bastante polêmico. Embora exista certa 

concordância no fato de que é a afetividade o que diferencia a 

amizade, e sem a presença dela seria simplesmente coleguismo; 

a sua expressão estaria comprometida pelos preconceitos sociais 

ou seja, não haveria restrições aos pares femininos, entretan

to os outros pares se inibiriam em razão desse fato. 
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Foi observado tamb~m que apesar de existirem fatores so

ciais interferindo na demonstração da afetividade a sua ex

pressa0 também estaria ligada ao temperamento de cada pessoa e 

fatores culturais mostrando com isso as divergências de opi-

.-nlao. 
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6 TRANSCRICAO DOS EXCERTOS DAS ENTREVISTAS 
J 

REFERENTES A CUMPLICIDADE 

EXEMPLO 1: 

a) -- Em relação a cumplicidade, eu vejo que, às vezes eu tô 

contando um negócio, você já nota que vai ser bom para 

os dois, você já nota que o cara vai ser legal. 

b) -- Tem um exemplo atual: a gente tá arrumando uma viagem 

para poucas pessoas, e ele veio me contar; pô legal is

so né, então cumplicidade tem tudo a ver. 

a) -- Tem muito a ver. 

EXEMPLO 2: 

a) -- Às vezes rola uma coisa engraçada entre nós no dia a dia, 

tipo assim eu olho para a cara dele e ele olha para mim, 

eu já sei mais ou menos o que está acontecendo, o que 

ele vai falar, e também ela já sabe o que eu perguntei, 
~ 

e uma cumplicidade. 

b) -- E, eu acho que é por aí também, 
~ 

ne, nesse ponto assim,de 

olhar as vezes. 

a) -- Esse olhar, querendo falar alguma coisa que eu nao vou 

gostar e aí já me preparo. 

EXEMPLO 3: 

a) -- Na amizade existe cumplicidade e nao sobrevive sem isso, 

porque basicamente, se você fala mal de alguma coisa e 

os dois tem a mesma opinião e sabe que o outro nao vai 
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sair por aí espalhando coisas. 

b) Exa tamen te .' 

a) Tipo assim, nao sei quem foi que me disse que -voce 
.. 
e 

idiota. 

b) -- Acho que cumplicidade é fundamental, ela sendo grande nao 

é preciso ficar arrumando assunto né, ti com vontade fa

la, não esti não fala, quer falar mal de fulano,fazer um 

comentirio, mas daqui a pouco faz~r as pazes com aquele 

fulano, seu amigo, não vai ficar te julgando,se voc~ fez 

um comentirio ruim hoje e amanhã ji está de bem com aqu~ 

la pessoa então •.. 

a) -- Exatamente isso, não precisa ficar medindo as palavras, 

falar de modo não agressivo; voc~ vai falando mesmo o 

que voc~ acha. 

EXEMPLO 4: 

a) -- Ela é uma conseqU~ncia, a cumplicidade começa, voc~ acha 

a pessoa interessante, você gosta, tudo vem da afetivi-

dade. 

b) -- Até é uma maneira de proteger a pessoa, depois de um ceE 

to grau, que você se envolve afetivamente, e tal voc~ sa 

be do problema da pessoa, de todo o passado, presente a-

té mais recente etc ... você fica cúmplice, determinadas 

situações que você sabe que vão implicar na pessoa uma 

resposta, que vão influir naquela pessoa ou você protege 

ou seja você não vai sonegar informações,pelo contririo, 

a cumplicidade é uma ajuda •.. 

a) Não, a cumplicidade acontece mais da gente para o externo. 
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b) }j. 

a) Das nossas coisas para o externo. 

EXEMPLO 5: 

a) -- De vez em quando a gente é cúmplice mesmo naquilo que a 

gente faz. 

b) A amizade ajuda a formar o elo. 

a) Só ajuda. 

b) Você confia, se o cara é teu cúmplice, você confia nele, 

o cara nao vai te chantagear com aquilo; o cara sendo 

seu amigo. 

a) -- Não sendo teu amigo pode até tirar proveito disso né,não 

eu vou falar, se você não me der. isso eu vou falar né ? 

b) Cumplicidade está diretamente ligada, sim. 

-a) -- Aproxima as pessoas, o cara e amigo para toda qbra. 

EXEMPLO 6: 

a) -- Acho que cumplicidade é urna coisa mais profunda porque 

envolve ou seja, implica em não ter segredos com essa pe~ 

soa. 

b) Nós somos cúmplices em algumas coisas, outras nao. 

a) -- Muitas coisas que nós fazemos, no grupo só alguns de nós 

-e que sabe. 

b) -- A cumplicidade é importante dependendo do sentido que v~ 

cê coloca o que é cumplicidade porque is vezes eu falo 

de urna coisa e a outra pessoa está falando de outra no 

sentido que eu estou colocando uma cumplicidade completa. 
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a) Não digo completa mas tem que ter alguma cumplicidade. 

b) ~ tem que ter alg~ma, tem coisas que sao inevitiveis. 

a) Tipo assim: 
. ~ 

a gente faz algumas coisas que nlnguem sa-

be, coisas de amizade, ele é amigo, ninguém pode saber e 

passa a ser cumplicidade. 

b) -- Isso sempre existe na amizade porque existem coisas que 

você compartilha só com· aquela pessoa e mais ninguém,mas 

nao que você compartilhe tudo com aquela pessoa. 

a) -- Não existe uma cumplicidade total. 

COMENTÁRIOS 

Observou-se em relação a esse tema uma multivariedade de 

definições. Para alguns, a cumplicidade seria entendimento mú 

tuo e estar ã vontade diante do outro amigo. 

Existe concordância no sentido de que ela é decorrente 

de afetividade e do aumento do conhecimento, sendo reconhecida 

como elo fundamental para a solidez da amizade. Nos exemplos 

que ilustram esse tema ela foi vista como sinônimo de confian-

ça, abertura e discrição, podendo para alguns ser mais comple

ta ou não dependendo da pessoa ou do amigo com quem esti sendo 

dividida. 



110 

7 TRANSCRICÃO DOS EXERTOS DAS ENTREVISTAS 
J 

REFERENTES A FiDELIDADE 

EXEMPLO 1: 

~ 

a) -- Um negócio assim de fidelidade na amizade é nao dar bolo 

sistemático no amigo. 

b) E canos sistemáticos e nesse ponto ele já deu provas. 

a) Quando for viajar sempre convidar "o outro. 

EXEMPLO 2: 

- -a) -- Ser fiel ao amigo e nao trair, se voce conta uma coisa 

b) 

a) 

para mim e n"ão quer que ninguém saiba e então você conta 

para todo mundo isso é uma traição, isso não é fidelidade. 

Nesse ponto eu acho que ele é fiel. 

-Fidelidade para mim e fundamental, detesto conhecer pes-

soas que eu fale algo e no dia seguinte todo mundo está 

sabendo. 

b) -- E isso mesmo, acho que nunca fiz nada de negativo; acho 

que falta de fidelidade é um amigo tentar prejudicar o 

outro. 

a) -- Ser leal é ser verdadeiro com o seu amigo porém nao que-

rendo dizer com isso que se tenha que contar tudo. 

b) -- Não, o que você conta é de forma leal e sincera, agora, 

tem coisas que eu nao falo para ninguém, que são minhas. 

EXEMPLO 3: 

a) -- Lealdade é uma questão de cumplicidade, uma coisa de 0-
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lho sabe, de 
.... 

falar tá certo, 
. ... 

sei, 
. ... 

sei, voce e ... Ja Ja 

nao precisa nem falar. 

b) Não precisa falar precisa dizer 
.... . ... - nem . . . nao que voce Ja 

sabe 

a) - Fica leal nesse ponto entendeu? Fica fiel nesse ponto, 

você já sabe o que a pessoa ••• qual vai ser o posicion~ 

mento da pessoa ou não, você conhece a pessoa e fica es

perando, o que acontecer dali você fica no meio termo p~ 

ra se manter fiel, e para se manter leàl. 

b) - ~ aí que entra a lealdade, de ter confiança de contato, 

isso já está explícito. 

COMENTÁRIOS 

Foi observado nos exemplos citados que a fidel idade ê vis 

ta por alguns corno sinônimo de lealdade ou seja o fato de nao 

trair um amigo seria considerado como um ato de lealdade. Para 

outros, estaria mais ligado ã cumplicidade e ao fato de cumprir 

com os compromissos assumidos. 
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8 TRANSCRICÃO DOS EXCERTOS DAS ENTREVISTAS 
J 

REFERENTES, A LIMITES E CONFIANCA 
J 

EXEMPLO 1: 

a) -- Limites nao; mas por exemplo, certas coisas que sao mi-

nhas, não tem a ver com pocessão, tem mais a ver comigo, 

se vier uma outra pessoa, amigo, qualquer coisa e ficar 

fofocando ••• 

-b) -- Acho que querendo ou nao todo mundo tem seu espaço, voce 

tem aquele território, se algu~m tenta entrar ali, mesmo 

seu amigo, tenta entrar demais ali, você como um animal 

que ~ o homem tende a repelir n~ ? 

a) -- De acordo com cada amizade, esse território pode ter uma 

flexibilidade maior. 

b) ~,di um certo grau de liberdade ... 

a) Entra na percepção do outro, de notar pô, ele nao esti 
~ 

gostando, se e um cara que insiste, insiste ... 

b) Aí ele passa a ser um chato. 

a) Tipo assim: eu acordo e penso hoje nao estou com vonta-

de de falar com ningu~m, aí vem um cara que ~ amigo e 

vem falar as mesmas conversas de sempre, fica falando as 

mesmas coisas, que você sempre reage numa boa ,mas um dia 

você não esti a fim, e dá uma outra resposta,varia muito. 

EXEMPLO 2: 

a) -- Eu tenho plena confiança, quando tenho uma amiga eu te

nho plena confiança nessa amiga, mas tive uma experiência 
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negativa e foi a maior decepção, porque VI que estava sendo rouba 

da, passada para traz. 

b) - Eu acho também que se você confia muito ultrapassa os ~i 

mites de uma pessoa, ela precisa estar o tempo todo aten 

ta para merecer tanta confiança. 

EXEMPLO 3: 

- -a) -- Um dos limites que a gente tem e que nos quase nao fala-

mos sobre afetividade. 

b) - E uma. coisa que envolve muita intimidade e de repente ~ a 

mizade mais forte é nesse nível. 

a) -- Cada um fala de coisas que tenham em comum ou coisas que 

gostam de conversar né, a gente não tem tanta coisa em 

comum, tem determinadas coisas, e isso seria um limite 

porque conversar sobre namoro, família, é uma coisa que 

aproxima muito. 

EXEMPLO 4: 

a) -- Acho que hoj e em dia você pode ser mais autêntico sem que 

a sociedade te cobre nada, você pode ter ami zade com homens 

e mulheres e isso foi bom para a amizade. 

b) E exato, e a sociedade aceita né ? 

a) Você pode ter amigos negros, homossexuais etc . ..• 

b) O preconceito não existe mais. 

a) Antigamente a amizade era meio limitada, o pessoal que 

era de alto nível nao se dava com outras pessoas de ou-

tros níveis. 
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b) Hoje em dia já nao existe mais isso. 

a) -- Antes existiam limites, mas hoje as pessoas estão abrin-

do mais a mente, começando a ver a coisa pelo lado afe-

tivo. 

b) -- Não é a sociedade que limita, sao as pessoas, a socieda-

de não critica, ela tem os seus limites, limita as pes

soas de baixa renda, as vezes se voc~ tem uma faculdade 

pode alcançar uma certa ascensao social. Acho que atual 

mente os limites são mínimos. 

EXEMPLO 5: 

a) -- Acho que nao tem limite, ou seja uma barreira que dali 

quase ningugm passa ou pouca gente passa. 

b) -- E como alguma coisa que você não toca no assunto, de re

pente uma pessoa fala sobre tal assunto e voc~ já corta 

logo. 

a) -- Eu sou assim, tem coisas que eu nao converso, desconver-

so, alias, 
~ 

so quando estou muito entrosada na conversa. 

b) -- Essa coisa de limite vai aparecendo com a intimidade,tem 

um assunto que precisa ser discutido, mas sabe que a pe~ 

soa não gosta de tocar naquele assunto, então ~ocê nao 

toca nele toda hora. 

-a) -- Quando começa a amizade e voce nao tem múitos assuntos 

voc~ fala de tudo, depois com a convivência é que -voce 

vai conhecendo, trocando idéias, isso vem com o tempo,por 

exemplo: oi, o que você fez hoje, etc. 

b) -- b, depois que voce percebe o que é limite, antes tudo 
~ 

e 

limite, depois tem coisa que você discute uma vez· 
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mas nao vai discutir sempre porque sabe que a pessoa nao 

gosta. 

a) -- ~, esses limites sao coisas íntimas que quando você tem 

intimidade com a pessoa você percebe se ela gosta de fa

lar ou não. 

. COMENTÁRIOS 

Algumas pessoas consideram que alguns assuntos são "tabu" 

no sentido de que nao podem ser discutidos porque poderiam co~ 

prometer o relacionamento. Para outros, a percepçao e a sen

sibilidade ajudariam bastante a sentir o que a outra pessoa se~ 

te de maneira empática, selecionando assim o que dizer e aquem 

dizer. 

O fator confiança está intimamente ligado ã flexibilida

de nos limites podendo variar de pessoa para pessoa conforme a 

confiança depositada. 

Foi observado nos exemplos que existe uma variação de par 

em par em relação aos limites ou seja o que para um pode ser um 

limite, para o outro não ê. Alguns atribuem ao aumento da in

timidade e do conhecimento do amigo o fato de que algumas coi

sas que antes foram considerados intocáveis com o decorrer do 

tempo não são mais. 



CAP1TUlO IV 



nISCUSSAO 

Para Bateson (1980) a relação é prioritária. Ele -poe 

em destaque que a informação que o eu obtém de si mesmo é sem-

pre relacional. Essa interação é estabelecida quando as pes

soas entram em comunicação, está determinada pelo fato de que 

a pessoa percebe que sua percepção foi notada pelos outros, e~ 

tabelecendo-se um sistema de comunicação abrangendo tudo o que 

ocorre entre duas pessoas (p •. 146). O significado do eu modi-

fica-se e passa a ter realidade na relação com o mundo, com os 

outros e consigo mesmo especialmente no caso da relação de ami 

zade essa construção faz-se tanto no sentido de um aprimorameg 

to pessoal quando na tentativa de preservar a relação. 

Atualmente o interesse e a ênfase maior recai sobre a 

reZação como aspecto preponderante na explicação dos fenômenos 

psicológicos. 

são as emoçoes e os motivos de uma pessoa que consti

tuem as forças que movimentam as atividades psicológicas de ou 

tras pessoas. Em razão disso as pessoas em interação social 

constituem elas mesmas o elemento estimulante, aquele que pro-

picia as mais variadas respostas tanto em termos de comunica

ção verbal como também de comunicação não-verbal. 
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Na amizade, a interação é mais espontânea, embora se 

observe um cuidado específico para manter as individualidades," 

respeitadas de modo a não absorver a pessoa do outro. 

A amizade é um tipo de interação psicológica, um pro

cesso existente entre as pessoas, ambas sendo sistemas que pe! 

cebem, sentem e compreendem. 

Somente o ser humano tem a capacidade de interagir com 

outro estabelecendo essa troca significativa através da comuni 

caça0. Nessa troca o indivíduo supera a própria perspectiva a 

fim de relacioná-la com a de outra pessoa. 

Essa relação entre acontecimentos psicológicos está 

presente na amizade tornando possível compartilhar os sentimen 

tos, as idéias e o reconhecimento mútuo. 

Observamos que quando a interação é mantida através de 

reforçamento positivo e satisfação de necessidades, ela tende 

a se transformar em amizade estabelecendo uma confiança e uma 

parceria compartilhada pelas duas pessoas que estão em intera

ção, quer se trate de amigos homens, mulheres ou pares mistos. 

Observou-se nas pessoas entrevistadas, tal como afir

mado por Bateson e seus colaboradores que a comunicação depe~ 

de da decodificação que se é capaz de fazer, dos sinais e pal~ 

vras usados para expressar sentimentos e atitudes; ela nao se 

refere somente ã transmissão verbal, explícita e intencional 

de uma mensagem mas especificamente no caso da amizade de to

dos os processos e sinais através dos quais as pessoas expres

sam seus afetos e pensamentos. Todas as açoes e fatos adqui

rem na amizade aspectos comunicativos tão logo sejam percebi-
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dos e isso implica que tal percepçao traduz uma acuidade muito 

grande entre. pessoas que criaram entre si elos s6lidos de ami-· 

zade. 

o ato de perceber representa o aspecto fundamental en 

tre pessoas amigas, sendo por isso considerado o componente bá 

sico da experiência humana. 

Para Bateson quando as pessoas se reunem algo ocorre; 

elas possuenl sentimentos e formas de pensar as mais diversas, 

tanto no momento em que estão juntas, como depois que agem e 

reagem, umas em função das outras; percebem seus pr6prios a

tos e as outras pessoas e por sua vez podem ver o que ocorre. 

As impressões sensoriais recebidas e os atos empreen

didos se registram, deixam marcas dentro do organismo e como 

resultado de tais experiências a visão que temos de n6s próprios 

e dos outros pode ser confirmada, alterada ou modificada radi 

calmente. 

Na amizade há como que uma maior tendência à aceita

çao dessa possibilidade de modificação pessoal em benefício da 

relação. 

A admissio de fatores interpretativos com força deci~ 

s6ria no sucesso ou no fracasso do entendimento comum explica 

a precariedade de todo o processo de Comunicação Humana. Porém 

se as interpretações coincidirem nasce o significado comum ou 

seja a compreensão entre duas pessoas. Na amizade existe maior 

compartilhar dos significados. 

A convivência diária, os ideais em comum, as mesmas 

causas facilitam a compreensão do que está sendo dito e o qua~ 
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to aquilo significa para aquela pessoa em termos de energia des 

pendida e investimento tanto emocional quanto social, isso es

taria ligado também aos valores que cada pessoa atribui a cada 

empreendimento ou ação partilhados através da interação com os 

amigos mais queridos. 

A pesquisa de campo corroborou o que Heider (1970) a

firmava ou seja como a interação se faz com outra pessoa e nao 

com um objeto, o mundo psicológico de outra, tal como ê visto 

pelo sujeito deve ser incluído na análise. 

Geralmente uma pessoa reage ao que pensa que a outra 

percebe, sente e pensa e nao apenas aquilo que a outra faz. 

Os acontecimentos supostos no interior da outra geralmente es

tão entre os aspectos essenciais da relação. 

Na amizade há sempre a possibilidade de confirmação 

da percepçao ou da interpretação através do diálogo franco e 

imediato, de modo que os malentendidos podem se dissolver an

tes de minar a relação. 

Segundo Bateson a decodificação das mensagens exige e

videntemente uma ordem de tipo lógico superior ao da mensagem 

emitida, uma vez que congrega sinais contextuais de complexi

dade considerável, os quais variam com a capacidade perceptiva 

de cada pessoa. 

Observou-se nas entrevistas que quanto um amigo nao 

queria contradizer o outro ou não o compreendia a resposta era 

sempre de anuência, nos fazendo supor também segundo as pala

vras de Bateson que "nunca existe uma mensagem isolada~mas e

la sempre se encontra em comunicação com duas ou mais mensagens 
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relacionadas entre si~ em distintos planos e transmistidas por 

sinais diferentes: voz~ tom~ movimento~ contexto etc •.. que p~ 

dem tornar-se incongruentes" (1977 p. 83). 

Observou-se também quando os amigos se referem aos li 

mites de uma relação de amizade que esse aspecto vai aparecen

do aos poucos e resolvido de comum acordo exatamente como fala 

va Jay Haley (1972) que 

"uma re lação define-se como um sis tema de comunicações 

circulares~ no qual os membros decidem conjuntamente 

que tipo de conduta pervalecerá entre eles. 

Decidem por acordo m~tuo~ atrav~s de ações e reações~ 

o que está inclu{do e o que está exclu{do da 

ção" (p 26). 

rela-

Nessa perspectiva as mensagens transmitidas entre pes 

soas amigas qualificam-se em função do contexto da verbaliza

çao e das expressões não verbais, já claramente ·identificadas 

pelas pessoas envolvidas. 

Nas entrevistas também foi observado o cuidado com o 

espaço pessoal claramente percebido quando um dos amigos mono

poliza a conversa indicando novamente o limite de espaço psico 

lógico. 

Watzlawick já mencionara que a relação criada entre 

duas ou mais pessoas se faz por uma luta pelo controle da si

tuação; nós diríamos que na amizade verdadeira não há luta pe 

lo controle da si tuação pois que isso levaria à competição e nao 

ao companheirismo desejável nesse tipo de relação. 
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A partir desse "controZe" foram distinguidos dois ti

pos básicos do processo comunicativo; o complementar e o simé 

trico sendo que nenhum deles permanece puro entre as pessoas 

e nas situações. Na amizade eles são permutáveis no interesse 

da relação. 

Foi observado na interação dos amigos a relação simé

trica no qual trocava-se o mesmo tipo de conduta onde um e ou 

tro tomavam a iniciativa, criticando ou aconselhando. 

Entretanto, quando dois amigos trocavam tipos difere~ 

tes de comunicação, um dando e outro recebendo, um ensinando e 

o outro aprendendo a conduta se completava tornando a relação 

complementar. 

Foi notado nas entrevistas que esses tipos de relações 

nao sao estáticos e tendem a intercambiar-se e a modificar-se 

como efeito de maturação indi~idual e conseqUentemente também 

da relação. Especificamente no item referente à intimidade,os 

depoimentos confirmam essas mudanças; entretanto, as pessoas 

nem sempre têm disponibilidade para aceitar modificações e lu 

tam por conservar os comportamentos habituais, obrigando a ou

tra parte a realizar manobras para realizar a mudança. 

Esse tipo de comportamento foi observado nas entrevis 

tas no item relativo aos limites, e dependendo da naoflexibi

lidade da dupla, em alguns casos, a amizade tende a terminar. 

De um modo geral, pode-se deduzir dos dados colhidos 

nas entrevistas realizadas para o presente estudo, que a amiz~ 

de está acima de qualquer fator negativo que possa surgir na 

troca das mensagens. Há como que uma cumplicidade no sentido 
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de dirimir qualquer mal entendido, com o firme propósito de 

preservar a amizade. Usando as falas dos entrevistadoi "a ami 

zade está acima de quaZquer coisa". Nesse sentido a comunica

ção na relação de amizade distingue-se sobremodo daquela que se 

estabelece nas relações apenas sociais, nas quais se procura 

uma convivência harmoniosa, porém sem vínculos afetivos profu~ 

dos. 



CAPíTULO V 



CONCLUSAO 

A contribuição de Bateson para a ciência da comunica

çao tem um alto valor renovador para a ciência do homem. Par

tindo da comunicação como um problema essencial na cultura e 

na organização humanas, passou a consideri-Ia ~omo um dos fato 

res prioritirios da confusão que conduz precisamente ao oposto 

de sua finalidade: - a desorganização; 

Os processos de comunicação humana que vinculam ~ pe~ 

soas entre si e estas com o Grupo constituem o ponto central de 

suas observações. Detem-se especificamente sobre a natureza e 

qualidade do vínculo, fazendo recair sobre este toda sorte de 

liames que arquitetam as estruturas das relações entre as pes-

soas. São os vínculos que prendem as pessoas umas às outras 

numa rêde de convenções sociais e culturais, levando-as a com

portamentos reativos, em sua maior parte, os quais, embora cu~ 

pram uma função de ordem, acarretam sérios prejuízos ao desen

volvimento natural dos indivíduos. 

Procurou-se nesse trabalho estudar um tipo de vincula 

çao onde a compreensão constituisse a base da relação. A amiza 

de afigurou-se-nos como o campo no qual as pessoas poderiam 

transitar livres para a autoexpressão, para a aceitação e res-
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peito mfituos, propiciando ao mesmo tempo a possibilidade de u

ma salutar confirmação de si mesmo e do outro. Na amizade a 

comunicação nao é um mero modelo de açao e reaçao; há um desen 

vOlvimento, uma real participação. Graças a isso, conforme se 

pode observar no comportamento das pessoas que serviram de su~ 

jeitos para esse estudo, as categorias básicas da comunicação 

apresentam-se como funções presentes ria comunicação em m~tua 

alternação, conforme cada uma se mostre importante na circuns

tância. 

Convém sublinhar que há um equívoco freqUente na con-

cepçao da amizade quando se a concebe de modo idealizado. Na 

amizade podem transcorrer todos os sentimentos, mesmo inveja, 

cifime e competição, máguas, mas o que se pode observar 
... 
e que 

nesse tipo de relação as pessoas envolvidas se permitem abertu 

ra para mudanças desti tuidas de sentimentos de frustração ou de 

despersonalização. Ao contrátio, dependendo do momento e da 

maturidade das pessoas envolvidas, as clarificações ·desempenham 

um papel eminentemente confirmativo do eu de cada elemento da 

relação, fortificando, desse modo, o vínculo de amizade. Isto 

pode acarretar, conforme nos diz Watzlawick, "peZo menos em t! 

oria"~ urna constante evolução da relação, embora se saiba que 

na pratica toda relação mantém certas normas e regras inviolá

veis. São os limites estabelecidos previamente e que precisam 

ser respeitados, porque se referem às premissas de sua existê~ 

cia e por isso precisam ser respeitados, não porque se trate 

de um contrato tácito, um contrato de natureza social. O ser 

humano é muito mais que apenas um ser social, ele é existenci-

aI. A amizade que se procurou investigar refere-se a esse as

pecto subjetivo que ultrapassa às meras relações sociais.A com 
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preensao da comunicação que se estabelece na amizade nao se g~ 

verna por um programa ou por um acordo social. ~ mais am

pla, mais complexa e Íntima com instruções sobre a existên

cia. 

Se, por um lado a relação de amizade retrata o aspecto 

saudável do processo de comunicação entre pessoas, envolve,por 

outro lado, fenômenos que escapam ã observação objetiva carac

terística da teoria batesoniana. A compreensao da comunicação 

na amizade se dá em outro nível. Num nível que parece impreg

nar o mundo de nossas experiências, mas que se atualizam ape

nas em alguns tipos de relação e dentre elas a da amizade. A 

questão do significado aqui parece perder a conotação semânti

ca para assumir a existencial. 

Acreditamos que foi possível nesta dlssertação, identi 

ficar os conceitos da teoria da comunicação, mas estamos con

victa de que muitos outros estudos devam ser realizados de mo

do a se poder aprofundar aspectos, que por ora sao apenas esp~ 

culativos, úteis ã descrição dos fenômenos da comunicação hu

mana. 
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