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RESUMO 

Esta pesquisa teve como objetivo tornar explícita a Vl 

vência do sentimento de amor e desamor da diade amorosa de um 

grupo de pessoas, através de uma abordagem existencial fenomeno 

lógica. 

Caracterizou-se por uma pesquisa exploratória de campo 

que apreendeu os relatos de histórias já vividas por 69 pesso

as, mulheres e homens, universitários dos cursos de Educação Fi 

sica, Engenharia e Filosof~a, tendo a maioria a idade de 22 e 

23 anos. Com pressupostos da técnica dos Incidentes Críticos 

norteando uma entrevista, procurou-se captar como as pessoas ex 

pressam e percebem o sentimento de amor e desamor em relação ao 

companheiro(a) da díade amorosa. 

-O sentimento de amor foi expresso por açoes tais como 

"Declarar", "Acarinhar", "Presentear", "Confiar", "Ceder", "Mos-

trar interesse" através de"Ajudar em momentos difíceis", "Apoi 

ar/Preocupar", .Acolher","Procurar o outro" e "Querer estar jun-

to". 

.,;. . 
O sentimento de desamor foi apreendido como '!Agredir", 

"Terminar o relacionamento", "Ser egoísta", "Mostrar desinteres 

se", através da "Indiferença, mostrar-se frio e distante", "De-

satenção/Indelicadeza", "Ter outros interesses em momentos de 

lazer que não estar com a pessoa", "Interessar-se amorosamente 

por outra pessoa" e "Mostrar dúvidas". 
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Pela an~lise efetuada observa-se que homens e mulheres 

nao possuem diferenças significativas no número dos relatos por 

-
categorias. No entanto homens apresentaram maior proporçao de 

relatos de amor em "Acarinhar" e "Presentear" e as mulheres em 

"Confiar" e "Ceder". 

Foram levantadas também as definições pessoais de amor 

e desamor e os indícios autoperceptivos do estar amando, encon

trando-se alguma correspondência com as categorias vivenciais. 

Nenhuma diferença significativa foi encontrada em termos 

de proporção e conteúdo entre as pessoas pertencentes aos diver-

sos cursos. 

VII 



SUMMARY 

The purpose of this research was to make expIicit the 

feeIing of love living experience and lack of love in a group 

of persons through a phenomenological existencial approach. 

It was characterized by a field exploratory research 

which considered the real histories reported by 69 people,women 

and men, University Students of Physical Educatión, Engineering 

and Philosophy who were most of than, were 22 and 23 years old. 

Based on itens of CriticaI Incident technique, the interviews 

intended to grasp the way people express and receive the feeling 

of love and lack of love in relation to the mate of the couple. 

ThefeeIing of love was expressed by attitudes such 

as "Declare" "Caress" "To Present","Trust", "Give up" "Show 

interest" through "Help in difficult times" "Give support/ 

Concern","WeIcome", "Look for' the other" and "Wish to stay 

together". 

The feeling of lack of love was expressed as "Aggress" 

"Finish the relationship", "Be egoist", "S1:low no interest" 

through "Indifference, showing oneself cool and distant","No 

concern/rude" "Have interests ln spare time other than being 

with ~hat person", "Feel love for other person" and "show 

doubts". 

The analysis performed to the conclusion that men and 

women have no significante differences in the number narrations 
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1n each category. Neverthless, men presented a larger proportion 

of narrations in the categories: "Caress" "To Presente" and .' 

women in the categories "Trust" and "Give up". 

We surveyed also the personnal definitions of love and 

lack of love and self-perceptive indication of being in love. 

There was some correspondence with the categories of living 

experience. 

No significative difference was found in terms of 

proportion and content between the people in the several 

courses . 

• to • 
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1 - INTRODUÇÃO 

Pensar o cotidiano ê importante, ao objetivar-se uma 

pesquisa tanto quanto que o terna desperte interesse, 

viabilize criação. 

. -palxao, 

Que terna mais cotidiano e inserido na vivência das pe~ 

soas que o amor?! O sentimento que emerge em direção a urna ou-

tra pessoa centraliza-a e proporciona o maior dos prazeres e a 

mais profunda das dores . 

. Mas por que ê incomum pesquisar amor? Por que as pess~ 

as se admiram ante o tema? 

Platão: 

O primeiro contato estabelecido nesta pesqulsa foi com 

"Nio ~ impne44ionante, Eni4xImaco como em honna 
de tanto4 outn04 dea4e4 há pon aI hin04 e cânti 
C04 compo4to4 pon poeta4, e em honna do Amon,um 
deu~ tio antigo e podeno4o, nenhum de tanto4 
poetaó iluótneó lhe 6ez 4equen um encômio? Se 
te dignane4 voltan Oó olhoó pana Oó bonó autoneó, 
ve-loó-áó e~cneven elogioó em pnoóa a Henacleó e 
Oó outnoó, como o 6amoóo pnõdico; maó i4to ainda 
nio e o maió extnaondinánio; eu pnõpnio já tive 
ocaóiio de len uma obna de um cento óábio, onde 
o óal ena exaltado ate aó nuven4 em nazão da óua 
utilidade! E outnaó ninhaniaó idênticaó encon
tna~aó a cada paóóo enaltecida4; em coióaó como 
eótaó aplicam eleó oó óeuó eó6onçoó; quanto ao 
Amon ponem, venáó que ate o dia de hoje ainda ne 
nhum homem OUóou dinigin-lhe um cântico condigno! 
E aóóim óe põe de lado um VeU4 tão podenoóo ... " 
(O Banquete, 1973, p~g.124) 

Como se vê não ê de hoj~ a timidez em abordar o tema. 

Também Teodor Reik publica um livro intitulado: "O amor visto 
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por um psicólogo" e tal como na obra de Platão, há na introdu

ção da obra de Reik idéias similares relativamente à omissão da 

ciência psicológica: 

( ... ) Não há. dúv~da~ de que a c~e~c~a ex~~te pa
~a da~-~o~ a ~~6o~mação ~ece~~á.~~a ~ob~e o tema 
de~ejado, ma~ a p~~colog~a pa~ece ~e~ um ta~to 
e~qu~va com ~o~~o tema. Po~ que.? Se.~â. que o~ p~~ 
cõlogo~ ~ão que~em ou ~ão podem da~-~o~ a ~~6o~ma 
ção ~ece~~á.~~a? E o p~~cõlogo deve~~a d~ze~-~o~ a 
que cla~~e de emoção pe~tence o amo~, qual é a 
~ua ~atu~eza e o que dete~m~~a ~eu pode~. Ê e~te 
tema, tão vago e tão e~qu~vo, que e~tâ. 60~a do al 
ca~ce do cameo de~c~~t~vo? Ce~to e que o amo~ e 
algo ~~at~~g~vel, ma~ também é ce~to que o e~tudo 
do ~~at~~gZvel é um do~ t~abalho~ e~~e~c~a~~ da 
p~~colog~a mode~~a. Al~ o~de o~ 6ato~ e o~ ~Zmbo. 
lo~ ~ão ex~~tem é onde e~tã o ma~~ ~mpo~tante ~~O 
blema que tem que de6~o~ta~ a p~~colog~a. Te~â. a 
p~~colog~a que aba~do~a~ o campo e devolve~ o te
ma ao e~o6eta, ao 6~lõ~o6o ou ao poeta, a C~~~to 
ou a Sao Paulo, a Platao ou a Schope~haue~, a 
Shake~pea~e ou a Goethe.? Ou ~e~â. que o~ p~~cõlo
g04 pen~am que e4te tema do amo~ ~ão é d~g~o de 
4ua ate~ção? Ma~ tudo ~~to é ~~te~~ame~te ~mpo~ 
4Zvel. Sabemo~ com ce~teza que ~u~ca pode~emo~
comp~ee~de~ o~ ~ecô~d~to~ ~mpul~o~ de ~O~4a ex~~
t~nc~a até que e4te p~oblema não te~ha 4~do ~e~ol 
v~do. A~nda ~e cO~4~de~a~mo~ o amo~ como uma ~l~ 
4ão, ~ão é ~o~~a ta~e6a exam~~a~ a4 ~lu~õe4, deh 
cob~~~ o que ~ão na ~eal~dade e qual é ~ua o~~gei 
e 4ua d~~am~ca? ( ... ) (1946, pág.22-23) 

Segue Reik estabelecendo que os estudos da Psicologia 

se voltam para a manifestação sexual e nao para o amor no seu 

todo. 

( ... ) O~ p~~cõlogo~ d~~cutem amplamente o~ p~oble
ma4 do ~exo, ma4 gua~dam p~o6undo ~~l~nc~o 4ob~e o 
amo~, 60gem do tema, o ev~tam e pa~ece. de~co~~e~ta 
~em-~e quando o me~c~onam. No e~ta~to, eu ~ã.o MUO 
que o tema do amo~ ~eja tabu, e~t~e p~~cõlogo~. Se 
~ão ~04 dão expl~caçõe~ 4ob~e ~eu ca~â.te~ e gê~e~e 
ê po~que ele4 me~mo~ pe~~a~ece.m ~a Ob4cu~~dade a 
~e~pe~to ( ... ) (1946, pago 23) 

l" 
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Pode-se discordar de Reik, quando julga que cabe ao 

psicólogo dizer qual a classe de emoção do amor. Acredita-se 

não ser a abordagem classificatória a apreensão mais adequada 

para o amor. Ressalte-se, no entanto, a importância das ques-

tões levantadas por Reik quanto ã omissão da ciência psicológi 

ca. Sem dúvida a complexidade do terna afasta, mas sua impor

tância, sua realidade, tornada presente a cada momento em cada 

pessoa, aprOXlma. 

Pensando em termos da diade amorosa emergiu a pergunta: 

Corno as pessoas vivenciam aquilo que elas chamam de 

amor? 

A pergunta deu inicio a esta pesquisa. Começou-se a 

pensar em corno delinear um trabalho cientifico de cunho fenome-

nOlógico-existencial, que permitisse embrenhar-se por um tema 

cuja essência é evasiva, mas, no entanto, se manifesta na vivên 

cia das pessoas em relação a outras, formando elos de diade amo 

rosa. 

Por ser um sentimento de vida está em constante mOVl-

mento tal corno a própria vida. Corno pesquisar o dinâmico, cuja 

essência é evasiva, se não pelo rastro que deixa? Mais precis~ 

mente, como captar o amor se não por urna experiência vivida? A 

intenção é apre~nder o fenômeno e delinear-lhe o rastro. 

Qual seria a abordagem viável que escapasse de induzir 

as pessoas a colocar sua realidade de modo pré-determinado? 

Qual a metodologia que permitiria um grau malor de liberdade e 

es'pontaneidade? 
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Tendo como objetivo responder, mesmo que fosse em uma 

extensão mínima, ã pergunta inicialmente feita, propôs-se este 

trabalho a levantar, por uma pesquisa exploratória de campo, a 

vivência do sentimento do amor da diade amorosa, através de uma 

entrevista em profundidade. 

Por esse tipo de entrevista pode-se ter acesso a situa 

-çoes reais vivenciadas pela pessoa, nas quais o amor e o desa-

mor pela companheira(o) na díade amorosa foram expressOs e per-

c~bidos. o desamor emergiu como uma curiosidade em saber quais 

as vivências que as pessoas associam a esse termo. 

Para nortear entrevista tornou-se por gUla aspectos da 

técnica do Incidente Crltico, julgada adequada para atingir o 

objetivo proposto: o de fazer emerglr uma filigrana que fosse 

da realidade, através da qual o amor é manifesto. 

Para nortear a entrevista tomou-se por guia aspectos da 

cialmente um pré-teste onde foram entrevistadas doze pessoas. O 

resultado dessa análise preliminar assegurou a viabilidade des-

te estudo, que tem como objetivo maior levantar como as pessoas 

estão expressando e percebendo amor. 

Com uma apreensao já bem diversa, apresentam-se os tr~ 

balhos relativos ao amor, lidos ao projetar-se esta pesquisa. 

são, em sua maioria, desenvolvidos através de abordagens que 

apreendem o amor por outro ângulo. Tentam discriminar aspectos 

de sua manifestação, inter-relacionam com ele variáveis psicol~ 

gicas e partem de literaturas que são mais um pensar o amor que 

viver o amor. 
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Tem-se consciência de que a psicanálise descortinou e 

engendrou em áreas desse campo aspectos que, através de racio-

cinios e deduções, apresentam-se no campo científico, 

optou-se por trilhar outra abordagem, outro caminho 

mais fidedigno. 

apenas 

julgado 

Esta pesquisa apoiou-se, quase que totalmente na exp~ 

riência vivida por um grupo de jovens universitários inseridos 

no contexto atual, proporcionando dados sobre suas atitudes an 

te o sentimento de amor e desamor. 

Como estarão eles expressando e percebendo esses sen

timentos ? 
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2 - PESQUISAS SOBRE AMOR 

Dentre o material disponível, no que concerne a pesqui 

sas e dissertações, o enfoque, em sua maior parte, centra-se em 

construções de escalas. Estas fornecem instrumentos para apre

ender e discriminar estilos de amor e são também utilizadas em 

pesquisas que, ao inte-relacionar variáveis, procuram, entre ou 

tras metas, validar essas escalas. 

Rubin (1970) comenta que os psicólogos sociais nao de-

votaram nenhuma atenção ao amor como uma atitude independente 

da atração interpessoal e que amor romântico (romantic love) 

visto meramente como a expressão verbal de gostar (liking). 

... 
e 

Afirma que o amor pode ser independentemente conceitualizado e 

medido e é sobre essa afirmação que se baseia seu estudo. Sua 

pesquisa apresenta-se como subsídio à tentativa de introduzir e 

validar o amor romântico como constructo sócio-psicólogo. Ao di 

zer que o amor liga o indivíduo à estrutura da sociedade com o 

casamento, define amor romântico como sendo: "o amon entne eom-

panhe~noé éolte~noé de éexo Opoéto de 60nma que po~~a eonduz~n 

a.o eaéamento" (p. 266). 

Construiu duas escalas uma escala de amor e outra de 

gostar (Rubin's scales for loving and liking), determinando a 

validade discriminativa entre amar e gostar. Essa validação 

foi feita mediante aplicação de questionário e um experimento 

de laboratório. Este estudo de laboratório explorou aspectos 

nao verbais do amor, enfocando ainda a contemplação (gazing) mú 

tua entre pessoas. 
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Os itens da escala de amor foram retirados da literatu 

ra, teórica e empírica, de concepções populares de amor e de es 

peculações sobre a natureza do mesmo. Esses itens referem-se à 

atração física, idealização, predisposição para ajudar, desejo 

de compartilhar emoções e experiências, sentimentos de esclusi-

vidade e absorção, necessidade afiliativa e de dependência, se~ 

timentos de ambivalência -e ausência de normas universais. Qua~ 

to à escala de gostar, Rubin fundamentou-se na conceituação de 

atração interpessoal. 

Embora a escala de amor tenha sido construída em torno 

de um' só fator, seu conteúdo revela três componentes: necessi-

dade de dependência e afiliação - itens sugeridos pelas respec

tivas teorias de Freud e Harlow; predisposição para ajudar -

itens sugeridos pela obra de Fromm; exclusividade e absorção 

itens que se referem à confiança no outro (entrega), inerente à 

situação de díade amorosa. 

No que diz respeito à validação, a escala oe amor obte 

ve alta consistência interna e, como se esperava, uma correla-

-çao discreta com a escala de gostar. Amar e gostar apresenta-

ram correlações mais altas entre os homens que as mulheres, su-

gerindo que estas discriminaram mais claramente esses sentimen-

tos do que os homens. A escala de amor revelou a existência de 

uma atitude mais em direção a uma pessoa específica do que uma 

orientação interpessoal geral. Os casais que obtiveram escores 

altos na escala de amor tiveram também escores mais altos na 

variável olhar (gazing). Outro ~specto apreendido nos estudos 

de laboratório é que os grupos experimentais de mulheres gasta-
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ram mais tempo olhando para os homens do' que vice-versa. Para 

o autor essa diferença pode ser devida à "clássica" tendência 

das mulheres em deter-se nos aspectos socio-emocionais da inte-

-raçao. 

A escala de Rubin proporclonou outros estudos como o 

de Goldstein, Kilroy e Voort (1976) que partiram do experimento 

de mútua contemplação (gazing), associando-lhe a variável con-

versa (conversation). Observaram que as pessoas pertencentes a 

díades amorosas conversavam mais entre si do que com estranhos 

e, tamb~m, se demoravam mais em pura contemplação, durante pe

ríodos de silêncio, validando os resultados de Rubin. 

Dermer e Pyszczgnski (1978) também desenvolveram um ex 

perimento em que validaram a escala de amor de Rubin, introduz in 

do a variável erotismo, relacionando-a com amar e com gostar. O 

diferente impacto do erotismo,advindo das respostas à escala de 

gostar em oposição às respostas à escala de amor, permitiu aos 

autores presumir que as mulheres tendem malS a reforçar expres

sões de amor por parte do parceiro, em vez de apenas gostar,ao 

passo que os homens tendem a se expressar mais em termos de 

amor, quando excitados sexualmente. 

Outro tema de construção de escala é a discriminação 

entre amor romântico e conjugal, desenvolvida por Knox e 

Sporakowski (1968) como nos descrevem Munro e Adams (1978). Ca

racterizam amor romântico itens que refletem necessidade de de

pendência ou projeção afiliativa, comportamentos possessivos,a~ 

sorção pessoal do outro e uma predisposição em direção a sensa

ções emocionais. 
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Assinale-se, aqui, a similarid~de das definições de 

amor romântico de Rubin e de Knox e Sporakowski. 

o amor conjugal foi definido como calmo, racional, com 

atitudes cognitivas realistas, consistindo em forte senso mútuo 

e confiança pessoal .. 

Knóx e Sporakowski fizeram estudos suceSSlVOS a respe~ 

to da dicotomia entre amor romântico e conjugal. Descreveram 

uma relação curve linear entre atitudes ante o amor e idade dos 

respondentes. Uma orientação mais romântica foi encontrada em 

pessoas. mais jovens, ao passo que baixa crença no amor românti

co por pessoas recém-casadas e um forte aumento de atitudes ro

mânticas em pessoas que tinham vinte anos de casadas ou mais. 

An~lisando essa tendência, Knox (1970 a,b) justificou 

essa queda de romantismo como relativa ao período de vida em 

que as pessoas vivenciam e expressam mais as normas. e padrões 

da sociedade que lhes sao passados pela educação, período cor-

respondente à fase em que se casam. Esse formalismo pode inter 

vir para mudar a concepção individual do amor. 

Munro e Adams (1978) questionaram essas justificativas 

e desenvolveram uma investigação adicional para chegar aos de-

. terminantes potenciais das mudanças de atitudes do amor românti 

co para o amor· conjugal. Fundamentando-se na "teoria do papel", 

esses pe~quisadores concluiram que qualidades interpessoais 

·(por exemplo, atitudes em direção ao outro) aparecem quando ex

pectativas de papéis são menos complexas e frouxamente defini

das, correspondendo aos primeiros estágios de desenvolvimento 
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da relação e aos últimos anos do casamento. Diminuem, porém du , -
rante períodos em que as expectativas de papéis e as obrigações 

são mais claramente definidas e exigidas. Nesta fase o envolvi 

mento pessoal e as ligações afetivas se diluiram,por influênci

as externas à relação diádica tais como: responsabilidades eco

nômicas, requisições de trabalho e obrigações familiares no pe

ríodo de educação das crianças. 

Realmente, o suporte apresentado por Munro e Adams, 

qual enfatiza a estrutura de papéis absorvendo as pessoas, 

mais claro e evidente do que a justificativa apresentada por 

Knox. Todavia, o que dizer de casais que, mesmo nas malS com-

o 

-e 

plexas estruturas, apresentam atitudes de cuidado, atenção e ca 

-rinho um para com o outro? O que se quer assinalar e que a fal-

ta de atitudes em relação ao outro não é apenas devida à compl~ 

xa estrutura de papéis. 

Partindo de uma crença existente de que o amor românti 

-co e a causa essencial dos problemas conjugais, Oas (1975) re-

lacionou atitudes de amor romântico e racional com autoconceito 

congruente a respeito do estado racional e romântico em uma a-

mostra de homens e mulheres, casados e solteiros, com idades va 

riadas (18 a 70 anos). Usando a escala de Knox e Sporakowski 

(1968) para distinguir amor romântico de racional e um teste de 

autoconceito congruente, Oas conclui que o grupo dos homens e 

dos sujeitos solteiros mostrar-se mais romântico que o grupo 

das mulheres e dos sujeitos casados. Pessoas com elevado nível 

de autoconceito congruente tinham uma orientação mais racional 

em suas atitudes de amor, conseqüentemente as de baixo autocon- -

ceito mostravam-se mais românticas. Observa o autor que o auto-
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congruente tem um importante papel na orientação de atitudes em 

direção ao amor e ajustamento conjugal. 

Uma outra escala de amor romântico, a Romantic Lave 

Scale (RLS), foi desenvolvida e validada por O'Grady (1980) com 

objetivo de definir e medir amor romântico. A definição inici

al de amor romântico envolve seis aspectos: 1. o parcelro em 

uma relação amorosa satisfará à imensa maioria das necessidades 

afetivas e emocionais do indivíduo; 2. um individUO estará dis-

posto a sacrificar-se em alto grau na relação amorosa; 3.do me~ 

mo modo, o parceiro deve estar disposto a sacrifícios em alto 

grau numa relação amorosa; 4. cada indivíduo, na relação amoro-

sa, deve estar absorvido, concomitantemente, com o parceiro e 

com a relação; 5. umá generalizada e positiva avaliação do par-

ceiro amoroso, envolvendo-o como resultado do estabelecimento 

de uma relação amorosa; 6. uma forte crença no alto valor de wre 

relação amorosa. Cinco estudos foram empreendidos para desen-

volver e validar essa escala." A investigação preliminar reunla 

informaç~es sobre o que o grupo de pessoas pensava do amo~. 

Esses estudos coletaram informações hipotéticas antecedentes, 

coincidentes e conseqüentes do amor romântico. O'Grady conclui 

que nenhum desses relacionamentos foram fortes e que a RLS ofe-

reée apenas alguns potenciais como instrumento de medida útil. 

Acredita-se mesmo ser difícil qualquer experiência re-

almente vivida estar relacionada com a definição de amor român-

tico de O'Grady,que considera na pessoa apenas sua relação amo-

rosa, ignorando a complexidade das inter-relaç~es inerentes -a 

pessoa humana. 
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Discutindo a natureza do amor, atrav~s do trabalho de 

Freud, Altman (1977), numa análise cognitiva e afetiva, estudou 

a mudança da natureza do amor através do espaço de vida, abor-

dando as diferentes percepções e reações do homem e da mulher 

ante o amor. Também Levine (1977) procurou juntar os escritos 

de Freud sobre o amor e romantismo, ressaltando a importância 

do complexo de Édipo ou, mais precisamente, os conflitos irre

solvidos, canalizados pela situação edipica. A partir desse e~ 

tudo, Levine construiu uma Romantic Love Scale (RLS) com as ca-

racterísticas de amor, delineadas por Freud . 

. Analisando amor como um processo de adapLação entre o 

homem e a mulher, Benedek (1977) colocou o casamento como uma 

força de controle da ambivalência instintual. Nessa perspecti-

va, o amor aparece acompanhado de sentimento de medo, insegura~ 

-ça e aversao. 

Vários outros autores enfocaram o estudo do relaciona-

mento, através da evolução do tempo em pessoas casadas. 

Cimbalo, Faling, Mousaw (1976) relacionaram amor, sexo, 

segurança e tempo de casados. Aplicando a escala de Amar e Gos 

tar de Rubin, encontraram que, com o transcorrer do tempo de ca 

sados, o escore de amor e necessidade de segurança diminui, mas 

a importância dada ao sexo aumenta. Os autores levantaram a 

possibilidade de que o casamento pode satisfazer necessidade de 

-segurança, mas nao a necessidade de sexo e amor. 

Bradstreet (1978) fez um estudo para investigar o rela 

cionamento entre conceito de amor dos casais casados (recém-ca-
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sados, até 1 ano, casados de 1 a 15 anos e casados com mais de 

15 anos) em relação à duração do casamento, ao sexo e à autope~ 

-cepçao. o estudo também explorou o grau de similaridade entre 

os conceitos de amor dos conJuges e a habilidade de cada um pa-

ra predizer o conceito de amor de seu companheiro. Os escores 

de ajustamento conjugal foram significantemente diferentes nos 

três grupos. Nenhuma similaridade no conceito de amor nem da 

habilidade de predizer o conceito de amor mútuo foram encon-

trados em casais de mais de 15 anos de casados. Diferentes con 

ceitos de amor entre homens e mulheres foram encontrados, sendo 

que as mulheres tiveram escores mais altos nos componentes de 

amizade e ansiedade. A autopercepçao, tanto no homem quanto na 

mulher, foi associada com seu conceito de amor. Os casais que 

relataram ajustamento conjugal não foram associados com o grau 

de similaridade entre os conceitos de amor entre os parcelros. 

No entanto, os maridos que tinham a habilidade de prever os co~ 

ceitos de amor de suas mulheres foram significantemente aSSOCla 

dos com ajustamento conjugal. 

Chama-se a atenção para o resultado apresentado por 

Bradstreet, no qual a autopercepção relaciona-se com o conceito 

de amor independente dos sexos. Enfatiza a importância da auto 

percepção da imagem que a pessoa tem de si mesma, refletindo-se 

na percepção de seu ser no mundo, nas suas relações com as pessS? 

as, emergindo nesse trabalho em seu conceito de amor. 

Enfocando, também, _a. auto-referência pessoal, apresen-

ta-se o trabalho de Dion e Dion (1975) que pesquisa,num grupo 

de homens e mulheres, as diferenças individuais na auto-estima, 
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sexo e defensividade e suas possíveis correlações com úmor ro

mântico. Os resultados nos mostraram que o grupo de indivíduos 

de baixa auto-estima, homens e mulheres, bem como o de mulheres 

ape~as expressam grande quantidade de amor, grande quantidade 

de gostar e malS confiança em seus companheiros românticos, ava 

liando-os mais favoravelmente e com pouca congruência entre ide 

aI do eu e parceiro romântico. A interação entre auto-estima e 

defensividade foi obtida na freqüência dos relatos de amor ro-

mântico. Os indivíduos com baixa defensividade e elevada auto-

estima relatavam uma freqüência de amor romântico maior que in

divíduos com baixa auto-estima, no entanto, apresentam malS inci 

dentes de amor romântico não correspondido. 

Pesquisando à satisfação e ajustamento de casais casa

dos encontram-se os trabalhos de Reedy, Fiore e Swensen. 

Reedy (1977) pesquisou a relação existente entre dife

renças de sexo e idade nas necessidades pessoais e a natureza 

do amor em relacionamentos satisfatórios. Usou um instrumento 

que classificava os comportamentos dos sujeitos em seis aspectos 

do.amor, a saber: segurança emocional, respeito, comportamento 

de ajuda, comunicação, intimidade sexual e lealdade. Formaram

se ~ara o estudo três grupos de casais casados; jovens (idade 

em torno de 8 anos casados);de meia idade (em torno de 45 anos); 

e idosos (em torno de 65 anos). Nesse trabalho Reedy verifi

cou que amantes idosos classificaram segurança emocional e lea! 

dade como componentes mais representativos do amor e lealdade e 

intimidade sexual como menos representativos em relação aos 

dois grupos mais jovens. Por sua vez, os mais jovens classifi-

! 
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caram comunicação como componente mais importante do amor, com 

parado aos outros dois grupos, segurança emocional sobressaiu 

nas mulheres, enquanto lealdade e comportamento de ajuda foram 

enfatizados malS pelos homens. o grupo dos idosos indicou ne 

cessitar menos de realização, sexualidade, agressão, autonomia 

e dominância e necessitar mais de respeito e ordem. Ressaltou 

o autor que o resultado é compatível com a mudança, com o pas-

sar dos anos, da atividade para a passividade, quando decresce 

a energia do Ego mas com um concomitante crescimento de vida ln 

terior. Em todas as idades os homens têm maior necessidade de 

realização, sexualidade e agressão, enquanto as mulheres'neces-

sitam de segurança. Nos casais mais jovens nenhuma diferença 

entre os sexos foi encontrada nas necessidades de autonomia, d~ 

mínio, afiliação, humildade e apoio. Dentre os tipos de amor 

encontrados as dimens~es comunicação e lealdade proporcionaram 

a formulação de três estilos mais gerais: companheirismo (alta 

comunicação), tradicional (alta lealdade) e um terceiro estilo 

de alta lealdade e moderada comunicação. Os mais velhos se en-

quadram no estilo tradicional, enquanto os malS novos no estilo 

companheirismo. Concluiu finalmente o autor que todos os ti-

pos de amantes possuem representantes em ambos os sexos e em to 

dos os grupos de idades, sugerindo que nem sexo, nem idade -sao 

fatores limitantes da expressão e experiência amorosa. 

Fiore e Swensen (1977) compararam casalS casados fun-

cionais e disfuncionais na expectativa e expressão de amor e 

seus relacionamentos conjugais. O que caracterizava o casal 

disfuncional era a procura de ajuda em clínicas psicológicas p~ 

ra seus problemas de relacionamento. O instrumento utilizado 
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foi a escala de Swensen (1973) que apresenta selS fatores: 1. 

expressão verbal de afeto; 2. revelação de fatos íntimos/pesso

ais; 3. tOlerância pelas características menos desejadas da pe~ 

soa amada; 4. incentivo, estímulo e suporte moral dados à pess~ 

a amada; 5. não expressar sentimentos para com a pessoa amada; 

mesmo os tendo; 6. dar importância a suportes financeiros, pre

sentes ganhos e trabalhos feitos em seu lugar pela pessoa amada. 

Concluem os autores que casais infelizes são privados no montan 

te de amor e frustrados em seus relacionamentos amorosos. En

tretanto, tanto os casais funcionais como os disfuncionais rece 

bem menos amor no casamento do que eles esperavam receber. Os 

casais disfuncionais sentem a mesma afeição um pelo outro só que 

não expressam, revelam menos fatos pessoais sobre eles mesmos e 

providenciam menos suporte moral e estímulos um para com outro. 

O principal fracasso e frustração na expressão do amor nos casa 

mentos disfuncionais é o aspecto verbal. 

são afeto, cuidado e interesse. 

Os itens não expressos 

Alguns trabalhos verificaram níveis de romantismo, me

didos através de escalas. Munro e Adams e Fengler estão entre 

os autores. 

Munro e Adams (1978) relacionaram atitudes ante o amor 

e locus de controle. Trabalharam com grupos de adolescentes e 

adultos (college ~ high school) em vários subgrupos: solteiros, 

casados sem filhos, casados com filhos em casa e casados com fi 

lhos fora de casa. Usaram vários instrumentos: a medida de 10-

cus de controle de Valecha - Ostrom (1974) e três escalas de 

atitudes de amor conjugal e romântico: Rubin (1970) Knox (1971) 

I 
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e a Love Attitude Scale (1978). Observaram que sujeitos com 

locus de controle interno são mais conjugais e menos românticos 

e idealistas que os de controle externo. Os adolescentes mos

tram-se mais românticos e conjugais que os adultos. Uma das 

explicações levantadas pelos autores foi a de que sujeitos ex

ternos são mais influenciados culturalmente por introjeções tais 

como: "O amor é a experiência mais intensa, misteriosa e ideal i 

zada" . 

Fengler (1974) pesquisou o grau de envolvimento no na

moro e sua relação com o baixo e alto romantismo por homens e 

mulheres. Três grupos foram examinados: próximo ao casamento, 

namoro firme e namoro com pouco envolvimento. Os resultados in 

dicaram que existe pouca diferença entre homens e mulheres qua~ 

to a idealismo romântico para aqueles que não esperam casar-se 

nos próximos quatro anos. Quando o envolvimento foi definido 

como firme, os homens mostraram-se mais românticos e, na situa

ção de não envolvimento, a diferença entre os sexos desapareceu. 

Black (1974) comparou atitudes quanto ao amor rocânti

co e ao amor platônico e utilizou-se das definições do amor ro 

mântico: "amoJt e.n.tJte. paJte..6 .6olte.iJto.6 do .6e.xo OpO.6to, de. .60Jtte. 

que pode.Jtla pO.6.6lve.lme.nte. 9ul~-lo.6 ao ~a.6ame.n.to" (Rubin, 1970) 

e de amor platônico: "O .6e.n..60 de. Jte..6pon..6abl.f.idade., ~aJt~n.~ia, 

Jte.6pe.lto, ~on.he.~lmento de. outJtO.6 .6e.Jte..6 humano.6, o de..6e.jo de ju~ 

taJt-.6e. a .6ua.6 vida.6" (Fromm, 1956). O resultado mostrou que se 

xo é significantemente relacionado com atração interpessoal. 

Os escores das mulheres foram significantemente mais altos, tan 

to para os parceiros românticos como para os platônicos. Essa 

.. 

• 
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diferença entre mulheres e homens ante'o amor platônico e român 

tico pode indicar que as condições culturais, por serem diver-

sas para o homem e a mulher, influenciam a internalização de 

normas diferentes de atração social. Não obstante os parceiros 

românticos obtiveram classificação mais alta que os parcelros 

platônicos. 

Lee (1974) desenvolveu um trabalho em que descreve selS 

estilos de amor. Realizou sua pesquisa a partir da literatura 

sobre amor e experiências de amantes comuns. 

Formulou três tipos primários de amor: Eros que busca 

um amante perfeito; Ludus que vê o amor como um passatempo pra-

zeroso e Storge que indica o amor que se desenvolve calma e na

turalmente. A mistura entre cada dois desses tipos produz três 

outros, igualmente importantes: Mania (a combinação de Eros com 

Ludus) que está sempre pensando no amante, Pragma (a combinação 

de Ludus comStorge) que envolve uma procura sistemática pelo 

melhor parceiro e Agape (a combinação de Eros com Storge) que 

representa o amor altruista e universal. 

Em seu trabalho de correlação dos estilos de amor de 

Lee e a escala de Amor e de Gostar de Rubin, Rosemman (1978) a-

presentou definições claras e suscintas dos estilos de amor de 

Lee: 

"Stonge - E um amon ba~eado na con6iança de 
a~~unto~ pe~~oai~, um amon tip~ i~mão. I~ 
tendependência e nece~~idade mutua de pne
enchimento canactenizam e~~e tipo de amo~. 
Amante~ de~~e tipo ~ão amigo~ que vivem n~ 
~upo~ição de que ~eu~ nelacionamento~ ~e~ao 
penmanente~. Ele~ conven~am ~obne qua~e tu 



do e qua..6e .6e.mplte pO.6.6uem um bom c.onhec.imento 
um do outlto. FlteqUentemente j~ e.6tavam apai 
xonado.6 um peto outltO, ante.6 de o .6abeltem. -

Agape - Amante.6 de.6.6e tipo .6ão aqueta.6 pe.6.6o 
a.6 que .6e apoiam, .6e doam e .6e peltdoam. U; 
amante agape extltemado ~ tão pac.iente c.om o 
objeto do .6eu amolt que atguma.6 veze.6 pode a
t~ c.hegalt ã.6 ltaia.6 do ma.6oqui.6mo. Não ~ .6UIt 
plteendente que e.6.6e tipo de amante .6eja.mai.6 
capaz de .6e entendelt c.om 0.6 outltO.6 tipo.6. 

Mania - Ac.lteditam que telt ci~me.6 ~ um a.6pec.
to impolttante do e.6talt amando. Exi.6te nec.e.6 
.6idade de e.6talt com o objeto de .6eu amolt o 
maiolt tempo pO.6.6Zvet e a.6 .6e~altaçõe.6 não .6ão 
bem toteltada.6. De óato, o máximo pO.6.6Zvet 

. de atividade.6 .6ão de.6envotvida.6 em conjunto. 
0.6 amante.6 de.6.6e tipo podem toltnalt-.6e eventu 
atmente maçante.6 palta aquete.6 que .6ão mai.6 
auto.6uóiciente.6. 

Pltagma - 0.6 amante.6 de.6.6 e tipo. plt~c.ultam o me 
InOIt altltanjo pO.6.6Zvet c.om o paltce~lto. Em 
celtto .6entido, e.6.6e ~ um amolt de "ti.6ta de 
c.omplta.6", (.6hopping-ti.6t), a pe.6.6oa dec.ide 
quai.6 0.6 alttiao.6 ou ben.6 que de.6eja e então 
tenta enc.ontlta-to.6 em um paltc.eilto adequado, 
até me.6mo palta decidilt .6e deve. ou não peltma
necelt no Ite.tac.ionamento ou c.on.6eguilt um divólt 
c.io. 1.6.60 ~ deteltminado em gltande paltte POIt
con.6ideltaçõe.6 plt~tic.a.6. 

Ludu.6 - 0.6 amante.6 de.6.6e tipo tentam minimizalt 
a' dependê.ncia e o c.ompltomi.6.6 o. Um paltc.eilto 
que podeltia .6elt pO.6.6e.6.6ivo ou. c.iumento ê evi
tado poi.6 a.6 oc.a.6iõe.6 Óetize.6 .6ão o objetivo. 
U.6uatmente e.6.6e tipo de amante tem doi.6 ~alt
ceilto.6 .6imuttaneamente, toltnando mai.6 óâc.it 
movelt-.6e e aóltouxando o compltomi.6.6o. O amolt 
tipo ludu.6 ê um jogo c.om muito divelttimento, 
enquanto dulta. 

Elto.6 - A óito.6oóia pOIt tltá.6 de.6.6e tipo de amolt 
~de que exi.6te um deteltminado tipo ideat. 
E.6.6e.6 amante.6 aclteditam no amolt ã eltimeilta vi.6 
ta, c.óm o .6exo entltando togo de in~cio no Iteta 

·cionamento. Quanto mai.6 o .6elt amado .6e apltoxI 
ma da COH.6tituição óZ.6ica, da pete, da Óltagltâ.ri 
cia, do c.abeto e da pelt.6onatidade do tipo ide 
at, mai.6 o amante .6e toltna convenc.ido da atlta~ 
ção. 0.6 amante.6 tipo elto.6 gO.6tam de inicialt 
convelt.6a~ e bU.6cam nova.6 t~c.nic.a.6 .6exuai.6 e no 
va.6 maneilta.6 de agltadaltem a .6 eu.6 pa.1t c. eilto.6 " . 

19. 
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Os resultados da correlação feita por Rosemman indicaram 

A 

que a escala de amor de Rubin relaciona-se malS com os conteu-

dos de Agape (doação), Mania(possessividade) e, por último, com 

Storge (amizade) dentre os estilos de amor de Lee. Uma baixa 

correlação foi encontrada entre estilos de amor e a escala de 

Gostar de Rubin; o único relacionamento significativo é com o 

estilo do conteúdo Agape (doação). A correlação significante-

mente mais alta foi encontrada nas mulheres sugerindo que elas 

podem ter o conceito diferencial de amor mais claro. 

Lee (1977) testou e reVlSOU seus seis estilos de amor, 

produzindo com isso características significativas de cada um,o 

que possibilitou uma tipologia estruturada para distinguir mais 

prontamente os estilos de amor. 

Na tentativa de situar o domínio individual de cada um 

dos três estilos primários de amor postulados por Lee - Eros, 

Ludus, Storge - Sheckart (1980) relacionou-os a outras duas va

riáveis: empatia e locus de controle. Afora o efeito observado 

entre estilos de amor e o sexo da pessoa na análise do escore 

de empatia, nenhuma diferença significativa foi encontrada en 

tre as características dos estilos de amor. 

Mann (1980) questionou o amor, tendo como base os esti 

los Eros e Agape da tipologia de Lee. Eros está reduzido ao de 

sejo pelo prazer e harmonia. Agape tem como característica ce~ 

traI a doação. Por sua ênfase no aspecto filantrópico foi mui-

to utilizado e, por isso mesmo, reforçado pela tradição jUdáico-

cristã, passou a ser considerado com um maior desenvolvimento 

social que o tipo Eros, que teve sua projeção social no platoni~ 
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mo. Confiança, fé, lealdade, cuidado, responsabilidade e respei 

to são declarados como sendo estados de doação da mente. Desses 

dois estilos advêm as quatro características essenciais do amor 

postuladas por Mann: 1. desempenhar cotidianamente atos de doa

ção ao outro, estando sempre ao seu lado; 2. desenvolver os es

tados de doação da mente; 3. estar totalmente exposto ao parce~ 

ro na vida cotidiana; 4. contato físico constante ainda que não 

necessariamente sexual. são as condições exigidas em um rela

cionamento de amor completo. No final do trabalho, o autor as

sinalou a grande dificuldade para atingir esse amor completo. 

Acredita-se ser humanamente impossível atingir e perm~ 

necer nesse amor completo, a menos que o homem seJa considerado 

produto exclusivo deintrojeções. Assinale-se como foi feito 

sobre o trabalho de O'@rady, a focalização em um só aspecto da 

pessoa que a reduz a um ser limitado por introjeções moralistas 

advindas do cristianismo, tornando-a paSSlva e imutável, sem 

considerá-la, numa perspectiva global~ como um ser em movimento 

entre suas dimensões polares, movimento que é a realidade- de 

sua vivência como ser humano. 

Numa perspectiva humanista, Pheterson (1981) analisou 

o amor num campo mais real. Embora vendo-o em três dimensões, 

assinalou inicialmente suas não exclusividades. são elas român 

tica; consciente e intuitiva. No amor romântico a ênfase é sem 

pre o outro - "Eu amo VOCt:", que é a pessoa perfeita, idealiza-

da para preencher necessidades e dar sentido à vida. o amor 

consciente deriva da igualdade e autonomia de ambas as pessoas, 

sendo que o relacionamento com outro é experimentado como uma 

- . 

I 
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dádiva preclosa e não como obrigação. No amor consciente "EU 

amo VOC!:" , a ênfase recai nu. própria autonomia e na apreciação 

do outro. No amor intuitivo a ênfase é colocada no elo entre 

as duas pessoas: "Eu AMO você". O amor é a maneira de estar no 

mundo. Pode ser expresso por "Eu AMO como eu RESPIRO como eu 
~ 

SOU". O mesmo amor que emerge entre a pessoa e a natureza e o 

amor que emerge entre a pessoa e o outro. Para a autora as pe~ 

soas nao se classificam em uma ou em outra dimensão, elas pos-

suem dentro de si todas as dimensões, se bem que possa haver pr~ 

dominância de alguma delas. Pheterson não estava certa da me-

lhor predominância, apenas mencionou o valor da consciência nas 

outras duas dimensões, facilmente justificável do ponto de vis-

- • .ti • ta tanto terapeutlco como pOlltlCO. Esclareceu, também, que o 

amor romântico pode perpetuar a opressão e o amor intuitivo 19-

norar realidades políticas e sociais. Afirmou ser negativa qua! 

quer forma de amor, quando estagnada, pois a natureza verdadei-

ra do amor é flulda e dinâmica. Liberdade romântica e amor ro-

mântico sã6 componentes complementares da mesma esperança de 

preenchimento fora de si mesmo. Liberdade consciente e amor 

consciente se nutrem mutuamente: "Eu amo você melhor, quando eu 

sou livre". A liberdade intuitiva e o amor intuitivo são inse-

paráveis; são ambos estados de ser. Concluiu a autora que a de 

finição intrínseca tanto de amor como de liberdade está na in

ter-relação de" suas dimensões e são essências quase que evaSl-

vaso 

Observou-se que, em sua maior parte, as pesquisas so

bre amor objetivam nomear os vários aspecto~, através dos quais 

esse sentimento se manifesta na díade amorosa. '*' Em slntese, es-

I 
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sas pesqulsas discriminam dois tipos de amor: o romântico e o 

conjugal. 

A discriminação de um tipo de amor, elaborada por um 

autor, encontra-se em maior ou menor intersecção com a distin-

ção feita por outros. Os tipos de amor, postulados por Lee, a-

fastaram-se aparentemente de outros, ao empregar uma nomenclatura 

clássica para os seus seis tipos de amor. No entanto, apenas 

fez uma discriminação mais detalhada do mesmo conteúdo. 

O estudo que se mostrou um pouco distante desse tipo 

de abordagem é o de Pheterson, que expõe o amor com o signific~ 

do de dimensões não exclusivas, chamando a atenção para a coe

xistência dessas dimensões, não obstante seja comum a predomi-

nância de uma delas. O importante, resultou Pheterson,é a vi-

são não estática do amor. 

As discriminações dos tipos de amor são feitas através 

de trabalhos que almejam elaborar escalas. Vários autores se u 

tilizaram dessas escalas com o intuito de associar tipos de 

amor a variáveis psicológicas. 

.. 
O que se quer aqui levantar e que, ao se postular tal 

ato como amor romântico ou conjugal, se prende aquela ação, res 

tringindo seu conceito a um determinado estilo de amor, esque

cendo-se do contexto, isto é, de que o homem é um ser em situa-

-çao, e que, a partir desse contexto, podem,em uma mesma pessoa, 

emergir mistu~ados os vários estilos de amor. 

Os pressupostos, em que se basearam esses autores para 

construirem suas escalas, advêm de literaturas que são mais um 

.. 
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pensar o amor que a realidade com que ele se apresenta na vivên 

cia cotidiana. 

U( ••• )O p~imei~o pa440 pa~a e44e p~ocedime~ 
to óoi o ag~upamento de uma va~iedade de 
iten4 ~e6e~ente4 a atitude4 d04 ~e4pondente4 
em di~eçao a uma pe440a pa~ticula~. Medade 
de44e4 iten4 óo~am 4uge~ido4 po~ uma g~ande 
e4peculação 4ob~e a natu~eza do amo~ Ipo~ 
ex.emplo, de Rougemont, 1940; F~eud, 1955; 
FltOmm, 1956; Goode, 1959; Slate.~, 1963). 
( •.. ) A out~a pa~te d04 iten4 óo~am 4uge~i
d04 po~ uma lite~atu~a empl~ica e te6~ica 
4ob~e at~ação inte~pe44oal ou g04ta~ Ipo~ e 
x.emplo, Lindzey Cc By~ne, 1968). I ... ) 
(Rubin, 1970, p.266). 

Com isso perdem-se as nuances de como o amor est~ sen-

do vivido no contexto atual, nuances que são as variáveis inter 

venientes que dinamizam a vivência das relações na realidade 

presente, apresentando dados novos. são pequenas curvas que 

permitem delinear melhor o rastro do amor . 

.. 
Outro aspecto a ponderar-se e a pouca clareza com que 

estas pesquisas são descritas quanto, por exemplo, à orlgem dos 

dados nos quais ela se baseou. Munro e Adams (1978) ao descre-

verem o desenvolvimento da escala para discriminar arr.or românti 

co de conjugal referem apenas "( .•. ) os itens foram retirados da 

literatura romântica popular". (p.217). 

Em particular se deu muita ênfase à chamada "literatu

ra romântica popular", sem procurar investigar diretamente a vi 

vência das pessoas, o que elas estavam experimentando numa rela 

ção de amor. 

Conclui-se que a abordagem com que o amor foi pesquis~ 
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do apreende-o através de dados estabelecidos a prlorl, como que 

encaixando-o em compartimentos ao defini-lo, por exemplo, como 

romântico ou conjugal, não possibilitando fluidez a qualquer Vl 

és que possa emergir de sua vivência e que possa conter uma in 

formação de peso para melhor compreender o amor. 

I 
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3 - SUPOSTOS E PRop6sITOS DA PESQUISA 

A postura com que este trabalho estuda o tema amor prQ 

cura apreendê-lo pela análise da vivência. 

Objetivar tal vivência concreta importa, talvez, dei-

xar de lado a teoria, "o pensar sobre", a "meta desejada". 

" ( ••• ) RetoJtnaJt ã.6 c.oi.6a.6 me.6ma.6 e: Jtetoitnait a 
e.6te mundo ante.6 do c.onhec.imento c.ujo c.onhec.i
mento 6ala .6empJte, e c.om ite.6peito, ao qual to
da deteJtminação c.ientZ6ic.a e: ab.6titata, itepJte-
.6entativa e: dependente, c.omo a geogJta6ia c.om 
Jtelação ã_pai.6agem onde apJtendemo.6 pJtimeiJtame~ 
te o que e uma ~loJte.6ta, um c.~mpo, um Jtio." 
(Merleau Ponty, 1945, pág.7) 

Assim sendo, realizou-se uma pesquisa explorat6ria de 

campo, na qual, através de uma entrevista em profundidade, pe-

diu-se à pessoa que descrevesse situações reais, já vivenciadas 

por ela junto a outra pessoa, com a qu~l mantivera um elo afe-

tivo, situações em que tinha expressado seu sentimento de amor 

ou desamor. Para saber como essa pessoa percebia amor e desa-

mor, solicitou-se, também, que ela relatasse situações revelado 

ras desse tipo de percepção. 

"( ..• ) O Jteal deve .6eit de.6c.Jtito e não c.on.6tJtuZ
do ou c.on.6tituZdo. ( ... )" (Merleau Ponty, 1945, 
pág.8) 

Desse modo, dá-se a importância devida ã pessoa e -nao 

apenas à relação. Lança-se mão de situações já vividas que ,por 

estarem gravadas na memória, apresentam-se relevantes e upreen-

de-se o amor por meio da expressão verbal. 



27. 

Grande parte dos trabalhos vistos sobre o amor impor-

tam-se com a relação em si, esquivando-se da pessoa, desconsid~ 

ram-na em sua totalidade de ser no mundo, inserida num contexto 

de relações interpessoais. Pesquisas como a de Mann (1980) po~ 

tulam normas a serem seguidas para se atingir o "amor completo". 

Apossam-se da pessoa, não considerando a liberdade que lhe -e 

própria, nem sequer lhe dando oportunidade de questioná-la. Por 

mais que uma pessoa seja condicionada a seguir preceitos e nor

mas rígidos, que cerceiam sua liberdade em prol da manutenção 

de uma relação que lhe dá prazer, em dado momento, esse prazer 

é ultrapassado pela necessidade de movimento inerente à vida. 

Tendo como centro a pessoa no contexto de uma relação 

de amor, optou-se por saber como ela viabilizava esse sentimen-

to e como apreendia suas manifestações. 

. .,. 
Alguns raClOClnlOS suportam a escolha do relato verbal 

. -de uma VlvenCla de amor. É inegável que o amor está na vivência 

do sentimento em complexas sensações que ainda não se sabem mui 

to bem explicar, mas que se manifestam de alguma maneira. Essa 

experiência, retida na memória das pessoas, torna-se consciente 

ao ser-lhes apresentado um estímulo como, por exemplo, ao ser 

-pedida à pessoa uma expressão ou percepção de amor. Verdade e 

que se obtém pelo relato verbal da experiência uma decodifica-

-çao do amor um pouco distante da fonte de sentimentos e sensa-

ções. Esvai-se muito de sua essência para outras Vlas de expre~ 

são como a do olhar, do tom de voz, da expressão facial, gestu-

al, corporal, fatos que contribu.em para tornar o amor evasivo. 
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Não obstante, o que se tem como dado palpável é o rela 

to verbal e, ainda que distante, é o rastro mais concreto de 

que se dispõe para apreender-se o amor. 

Referindo-se à explicitação do ser no mundo, Augras 

(1978), em sua obra "O ser da compreensão", afirma: 

"( ... ) ap~eende-~e a dlmen~~o ontol5g1Qa do ln~
t~umento de que o homem dl~põe pa~a expllQlta~ a 
~ltuaç~o: a linguagem. ( ... ) o que~tlonamento da 
linguagem a61~ma-~e Qomo melo neQe~~~~lo de ln
ve~t.(.gaç~o . 
E~~e ê o p~op5~lto da 6enomenologla, na~ palav~M 
de Heldegge~: 'o ~entldo metodologlQo da de~Q~l
ç~o 6enomenol5g1Qa, é expllQltaç~o ( ... ). A 6e
nomenologla da exl~tênQla é he~meneutlQa no ~en
tido p~5p~lo da palav~a, que v'l~a tudo aquilo 
que diz ~e~pelto ã expllQltaç~o.' ( ... ) A lnve~tl 
gação 6enomenol5g1Qa p~opõe-~e ldentl61Qa~ e~t~u 
tu~a~ ~lgnl6iQatlva~, a pa~tl~ da ob~e~vaç~o da~ 
lmagen~ elabo~ada~ pela vlvênQla Qotldlana. ( ... J" 
(Augras, 1978, pág.23). 

A abordagem para este trabalho, pela postura com que 

se apresenta, não poderia deixar de ser fenomenológica-existen-

cial. 

~( ... )Ma~ a 6enomenologla ( ... J é também uma 61-
lo~061a, ~egundo a qual o mundo e~t~ ~emp~e a1 
ante~ da ~e6lex~o, Qomo uma p~e~ença lnallen~vel, 
e Qujo e~60~ço e~tâ em ~eenQont~a~ e~~e Qontato 
ingênuo Qom o mundo pa~a lhe da~ en61m um "~tatu~" 
61lo~561Qo. E a amblç~o de uma 61lo~o61a que p~e 
tende ~e~ uma QlênQla exata, ma~ é também uma ex~ 
po~lç~o do e~paço, do tempo e do mundo vlvldo~". 
(Merleau Ponty, 1945, pág.5). 

Têm-se consciência de que ao se pedir às pessoas seccio 

namento de um processo em contínuo movimento, introduz-se o es

tático, a simplificação no que é dinâmico e complexo, mas é a 

maneira de que se dispõe de apreender a vivência por meio da ra 

zao. 
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Sendo esta urna pesquisa exploratória de campo, teve-se 

corno propósitos ao esboçar o estudo: 

- coletar relatos de situações vivenciadas corno de amor e de de 

samor; 

- categorizar os comportamentos que representam as diferentes 

formas de expressar amor e desamor; 

- isolar comportamentos específicos que expressem amor e desamor; 

levantar a definição de amor e desamor; 

- verificar se homens e mulheres expressam amor e desamor de ma 

neira diferente; 

- levantar os indícios autoperceptivos 

tar amando; 

que caracterizam oes-

- detectar se diferentes escolhas profissionais influenciam a 

expressa0 e percepção de amor e desamor. 

Deste modo, almejou-~e realiiar alguma aproximação mais 

fidedigna do que os estudos revistos, numa tentativa de compre

ensão do que representa amor e desamor para as pessoas que es

tão vivenciando a situação. 
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4 - O CAMINHAR ATÉ A FALA DE AMOR E DESAHOR DAS PESSOAS 

4.1 - MÉTODO 

O trabalho desenvolveu-se por melO de urna pesquisa ex 

ploratória de campo que pretendeu levantar corno as pessoas - ho 

mens e mulheres - estão vivenciando o sentimento de amor e de

samor. 

Na busca de urna metodologia que captasse o mais fiel 

possível o fenômeno, optou-se por usar corno instrumento urna en

trevista baseada nos pressupostos da t~cnica do Incidente Críti 

co. 

A t~cnica do Incidente Crítico foi desenvolvida por 

John C. Flanagan, em 1941, corno resultado de estudos no Progr~ 

ma de Psicologia da Aviação da Força Aérea dos Estados Unidos, 

na 11 Guerra Mundial. Após ser delineada, passou por v~rios e~ 

tudos de aperfeiçoamento e validação entre os quais os de .Nagay, 

Wagner, Finkle, Preston Smith e outros (Flanagan, 1973). 

Inicialmente, foi utilizada na ~rea de Recursos Huma

nos - seleção e análise de trabalho - mas em 1954, Flanagan a

firmou que, por seus princípios fundamentais, a técnica do In 

cidente Crítico pode ser utilizada em outras ~reas. Cita assim, 

em seu artigo de 1973, os trabalhos de tese de mestrado na ~rea 

da Psicologia Clínica, realizados na Universidade de Pittsburgh 

por Speth, Goldfarb e Mallett, que fizeram uso dessa técnica p~ 

ra estabelecer as áreas de mudanças que acompanham a psicotera-

I 
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pia (Flanagan, 1973). Outro trabalho nessa área é o de Stanley 

(1961), que pesquisou em seu livro experiências de psicoterape~ 

tas em casos críticos. Recentemente, em sua dissertação de me~ 

trado, na área da Psicologia Escolar, Chagas (1977) levantou as 

dificuldades de ajustamento do aluno de quinta série em relação 

à escola, valendo-se dessa técnica como metodologia. Esses tra 

balhos foram possíveis, devido ã flexibilidade dos princípios 

da técnica utilizada, como assinala o autor: 

"( ... ) Veve-~e da~ ~n6a~e ao 6ato de que a t~c 
nica do Incidente C~Ztico n~o con~i~te em um 
único conjunto ~Z9ido de no~ma~ que 90ve~nam 
tal coleta de dado~. Ve p~e6e~~ncia deve-~e 
con~ide~~-la como um conjunto 6lexZvel de p~in 
cZpio~, o~ quai~ devem ~e~ m~di6icado~ e adap~ 
tado~ pa~a cada ~),.tuaç.~o e~pecZ6),.ca". 
(Flanagan, 1973, p.109) 

Essa expansão deve-se ao caráter amplo e descritivo 

da técnica, que consiste numa entrevista em que se pede aos su-

jeitos que relatem situações reais ocorridas, relativas ao tema 

proposto, situações que estar~am em u~ dos pontos extremos de 

urna possível curva de distribuição normal. No presente estudo 

é considerada incidente crítico a ação que expressa o sentimen-

to de amor e desamor, e que sobressai na vivência cotidiana e 

relatada como um momento de amor e desamor, que tenha sido ex-
.. 

pre~so, quer tenha sido percebido. 

"A t~cnica do incidente c~Ztico ~ 6~eqUentemen 
te u~ada pa~a a coleta de dado~ na~ ob~e~va- -
ç.õe~ p~eviamente 6eita~, a~ quai~ ~~o ~efata
da~ de memõ~ia ( ... )" (Flanagan, 1973, p.115) 

A pessoa entrevistada deve descrever situações realS 

vividas com um companheiro na díade amorosa, onde ela tenha: 

I 
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(a) expressado amor; (b) expressado desamor; (c) percebido amor; 

(d) percebido desamor. 

~ necessário conscientizar-se a pessoa do quanto é 1m 

portante relatar uma situaç~o real, já ocorrida, enfatizando o 

comportamento percebido ou expresso como amor e desamor. 

4.2 - GRUPO ESTUDADO 

Participaram da presente pesqu1sa sessenta e nove pe~ 

soas, trinta e quatro mulheres e trinta e cinco homens, escolhi 

dos aleatoriamente entre os alunos dos últimos anos dos cursos 

de Graduaç~o em Educaç~o Física, Filosofia e Engenharia da Uni-

versidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). 

Pretendia-se trabalhar com ma10r número de Universida 

des, o que n~o ocorreu pelo peso irrelevante dessa variável re-

lativamente ao tema. Optou-se pela UERJ, devido ~ variedade de 

escolhas oferecidas em seu quadro de Clirsos, e por ser uma esco 

la gratuita, onde, presume- se, haj a maior heterogeneidade de pes-

soas. 

Além dos três cursos aC1ma referidos, pensou-se ini-

cialmente, para o trabalho de campo, em investigar mais dois 

cursos: Medicina e Ciências Sociais. Essa alternativa foi aban 

donada, no entanto, devido ~s dificuldades encontradas, tais c~ 

mo a impossibilidade de se fazer a coleta de dados no período 

de férias escolares, a extens~o do trabalho e o fato de ter Sl-

.. 
do executado por uma so pessoa. 
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Como as pessoas serlam escolhidas aleatoriamente, op

tou-se por diversificar o grupo de sujeitos por sua escolha pr~ 

fissional e obter, caso se apresentassem, resultados a respeito 

dessa variável. 

Foram escolhidos, segundo critério da pesquisadora, 

os três cursos que, a seu ver, enfatizariam interesses mais di

versificados, com a idéia inicial de que pudesse haver caracte

rísticas peculiares às pessoas que por eles tivessem optado. 

Acredita-se que as pe~soas que escolhem um curso de 

Filosofia possuam características mais intelectuais e sejam 

mais politizadas; as pessoas que escolhem Engenharia sejam mais 

pragmáticas, com interesse por uma atividade mais exata e obje

tiva; as interessadas na área desportiva sejam pessoas com espi 

rito mais descontraído, com menos interesse intelectual, mais 

voltadas para uma percepção corporal. Apresentariam essas pes-

soas alguma motivação específica que estendessem às suas perceE 

ções e atitudes amorosas? Acrescentaria este estudQ alguma in

formação menos especulativa à crença do senso comum de que as 

pessoas que optam por Engenharia são menos românticas e mais ma 

terialistas; as que se direcionam para um curso de Filosofia, 

mais questionadoras, mais idealistas e as que escolhem uma ati 

vidade ligada ao desporto, menos intelectuais, atendo-se prepo~ 

derantemente,a atividades corporais e cinéticas? 

Os grupos de pessoas foram sorteados a partir de uma 

lista de nomes, até se chegar a dez pessoas do sexo masculino e 

dez do sexo feminino de cada curso. Obteve-se, ao final, a dis-
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tribuição mostrada na Tabela I (Anexo 11), ficando elementos a 

mais em alguns grupos, devido ao interesse demonstrado por pes-

soas que não puderam comparecer no dia marcado para a entrevis-

ta, e procuraram a pesquisadora, posteriormente, querendo parti 

cipar. Na tabela referida estão classificados como "outros" as 

sels pessoas - companheiros dos alunos de Educação Física - que 

formaram com eles as diades amorosas, pesquisadas no início do 

trabalho. 

Inicialmente as características estabelecidas para d~ 
'.", ( 

limitar o grupo de pessoas foram: dlades amorosas, podendo ser 

solteiros ou casados, numa relação heterossexual. Foram entre-

vistados com essas características seis alunos de Educação Físi 

ca e seus pares("outros") ,pessoas com quem formavam a diade amo 

rosa, não pertencentes àquele quadro universitário. 

A dificuldade na aceitação em participar da pesqulsa 

por seus companheiros (" outros") fez com que o trabalho pro,sse-

guisse apenas com os alunos dos cursos pesquisados. Acredita-

se que um dos motivos dessas recusas tenha sido o procedimento 

usado no contato para obtenção da entrevista. Houvé tentati-

vas de investigar-se as causas dessas recusas, enviando ao gru-

po recusante uma carta, pedindo uma justificativa e explicando 

a importância da mesma para a pesquisa. Das quatro cartas en-

viadas não obtivemos nenhuma resposta; isso fez com que parás

semos as investigações por não ser essa questão o objetivo do 

trabalho. 

A mudança de diades para alunos díspares não interveio 
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-no objetivo da pesquisa por nao ser estudo de caso, nem do rel~ 

cionamento entre casais, mas sim do sentimento de amor expresso 

e percebido por pessoas. 

Outra característica considerada relevante pela pes-

quisadora foi a idade das pessoas. Pretendia-se trabalhar com 

pessoas de mais idade, entre 25 a 35 anos, por acreditar terem 

maior variedade e consistência na experiência amorosa. A pes-

quisa não foi realizada nessa faixa etária, por dificuldades de 

contactar grupos diversificados tanto quanto de universitários, 

disponíveis para participarem do trabalho. Numa tentativa de 

aproximação, procurou-se alunos das últimas séries, onde seria 

encontrada uma faixa etária mais elevada. A idade do grupo es-

tudado oscilou de 16 a 40 anos. A maior parte das pessoas ti-

nha 22 e 23 anos. 

4.3 - PROCEDIMENTO 

4.3.1 - Coleta de Dados 

O levantamento dos dados efetuou-se através de 

uma entrevista, com roteiro baseado nos pressupostos da técnica 

dos Incidentes Criticos, comentada anteriormente. 

Manteve-se o primeiro contato com o vice-reitor da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que concordou com a 

realização da Pesquisa, fornecendo a listagem dos cursos, para 

que dentre estes fossem escolhidos os de interesse para a pes-

quisa. 
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o contato posterior foi com o chefe de cada um dos de 

partamentos selecionados, o qual colocou à disposição um secre

tário para prestar a ajuda necessária. 

Tendo como base a listagem com o nome dos alunos que 

cursavam osúltimos anos, foram feitas as escolhas aleatórias. 

Contactou-se primeiramente os alunos para expor o ob

jetivo do trabalho e marcar data, local e horário da entrevista, 

deixando-se claro o direito de cada um de concordar ou nao, com 

sua participação. 

Dentre os alunos, quatro de Educação Física, um de Fi 

losofia e um de Engenharia não compareceram à entrevista marca

da e recusaram-se a marcar outro horário, justificando-se pela 

falta de tempo. 

Por ser o assunto de caráter pessoal, pensa-se ser 

esse um dos motivos para as recusas apresentadas por algumas pe~ 

soas convidadas a participar. Procurou-se, ao pesquisar esse te 

ma, não abordá-lo de um modo invasor, tanto que às pessoas en

trevistadas foram pedidos quaisquer fatos reais já vividos, em 

que tenham expressado e percebido amor e desamor. Assim, as 

pessoas relatavam sómente fatos que a elas conviesse relatar. 

As entrevistas foram conduzidas pela pesquisadora que, 

após estabelecer uma conversa informal, foi aos poucos introdu-

zindo as questões chaves, procurando tornar a conversa o 

descontraída possível. 

mals 

Com o objetivo de apreender, com a menor distorção 
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possível, a experiência que estava senqo apresentada, optou-se 

por transcrever as palavras tão logo eram emitidas. Isto prov2 

cou, algumas vezes, o rompimento do fluxo do relato, quando a 

pesquisadora, por não conseguir acompanhar o relato com a trans 

crição, interrompia e pedia para que a pessoa falasse malS deva 

gar. 

Várias experiências foram tentadas até se encontrar o 

melhor método que possibilitasse a apreensão fiel da vivência 

que estava sendo relatada. Ouvir e transcrever, após o relato 

completo, foi um método abandonado, por não ser possível guar-

dar detalhes importantes. E quando a própria pessoa recontava 

a história, para ser transcrita, reorganizava-a, tornando-a bas 

tante diferente da original que se mostrava rica em elementos 

de espontan~idade. 

Inicialmente, na fase do pré-teste foi feita uma exp~ 

riência com gravação, o que não resultou na melhor opção, devi

do à necessid~de constante de uma retomada rápida do que já ti-

nha sido transcrito, quando houvesse digressões para outro as-

sunto~ 

As entrevistas transcorreram em um tempo que oscilou 

de trinta minutos a duas horas. 

O grau de interesse e disponibilidade em realizar o 

trabalho diferiu um pouco entre os cursos, embora a maior parte 

do grupo tenha-se mostrado interessada . O que pôde ser observa . 
do e que os alunos de Filosofia demonstraram mais interesse e 

s~tisfação em participar do trabalho,o que nao quer dizer que 
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-de outros cursos nao se interessassem. 
. .,. . 

Se, no lnlClO da entre-

vista, o nível de motivação pareceu baixo, no decorrer da mesma, 

mostrou-se crescente. Isso foi observado pelos comentários que 

as pessoas faziam ao terminar a entrevista, mostrando-se satis-

feitas e surpreendidas, pela possibilidade de se questionarem 

num ângulo até então não pensaJo. 

Foram pedidos dois exemplos em cada situação específl 

ca e as conseqüências daí advindas. Alguns descreveram mais 

que dois exemplos e outros só relataram um, por não se lembra-

rem de mais. Inicialmente foi pedido à pessoa referir-se ao r~ 

lacionamento atual, desde que estivesse vivendo' uma relação amo 

rosa. De acordo com o desenrolar da coleta de dados, foram ob-

tidas informações de experiências vividas em outros relaciona

mentos, por terem as pessoas, como ponto de referência de amor 

e desamor, outras relações que não a presente. 

No contato inicial com algumas pessoas deixou-se de 

esclarecer uma das condições previstas de participação, qual se 

Ja a de já ter sido vivenciada uma relação amorosa. Essa falta 

de esclarecimento deu margem a serem entrevistadas pessoas que 

nunca namoraram, embora tivessem uma história de amor e desamor 

a colocar. Na análise do conteúdo obtido, tais pessoas foram 

consideradas como parte do grupo, por ter sido verificado que 

amor e desamor podem ser vivenciados, expressos e percebidos 

sem que, necessáriamente, haja um compromisso, seja em que grau 

for, entre duas pessoas. 

Além das quatro situações específicas, foram obtidas 

algumas informações adicionais pertinentes para melhor referen-
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ciar a pessoa. Uma dessas questões referia-se à definição pes-

soaI de amor e desamor, para que fossem feitas comparaçoes em 

termos globais com relatos das vivências. O levantamento desse 

aspecto conceitual foi realizado no final da entrevista, pára 

evitar alguma possivel tendência de tornar os relatos coerentes 

com as definições emitidas anteriormente. Outro aspecto obser-

vado,quando as pessoas se percebiam amando, foi o de captar sua 

auto-imagem em estado de amor. 

4.3.2 - Categorização 

Com relatos de sessenta e nove pessoas, contando em 

média duas histórias em cada uma das quatro situações pedidas , 

levantou-se um total de quatrocentos e oitenta e três relatos 

distribuidos conforme a Tabela 11 (Anexo 11). 

Organizadas as histórias relatadas nas entrevistas,d~ 

las foram retirados os comportamentos ·criticos (Anexo I) -ações 

especificas, nas quais o amor e desamor foram expressos e· onde 

foram percebidos. Exemplificaremos alguns trechos das históri-

as relatadas e os comportamentos delas retirados. 

5.1 - "Te.1t um Ite.la.c.iona.me.nto !.>e.xua.l pitá mim ê 
e.xplte.!.>!.>ão de.·a.molt. Pa.lta. mim e.lta. dió Z-
c.il me. e.ntlte.ga.1t tota.lme.nte. a.nte.1.> de. !.>e.1t 
c.a.I.>a.da.. Eu óic.a.va. c.om a.que.le.!.> ta.bu!.> a. 
ponto de. pe.n!.>a.1t I.>e. não I.>e.ltia. poltque. e.u 
não o a.ma.va.. Ve.poil.> e.ntlte.i na. óac.ulda
de. e. c.onvivi c.om outlta.1.> pe.!.>l.>oa.1.> que. vi
via.m a. me.l.>ma. I.>itua.ção e. tinha.m Ite.la.c.io
na.me.nto ~e.xua.l, a.c.ha.ndo il.>to muito na.tu 
Ita.l. ( .•• ) Ve.poil.> que. e.u me. libe.ltte.i de. 
tudo il.>to, I.>ultgiu uma. opolttunidade. de. 
doltmilt ÓOlta.. ( ••• ) Ne.l.>te. mome.nto, óoi 
uma. de.monl.>tlta.ção do me.u a.molt, c.onl.>e.guilt 
me. e.ntlte.ga.1t I.>e.m óic.alt pe.l1l.>a.ndo. ( •.• )" 
(Expressão de Amor, EA-Mulher) 



Comportamento Crítico Correspondente: 

5.1 - Entregar-se pela primeira vez a uma relação sexual. 

5.2 - "Eu 6enti como 6e a pe660a e6tive66e en 
t~ando em mim, ca~inho, 6exo, co~po, p~ 
le, conve~6a, a66im ... o cuidado da pe~ 
60a em ~elaçao a mim, ao meu mundo, a~ 
minha6 6~aqueza6 e ã6 minha6 coi6a6 6o~ 
te6 tambê.m. ( ... ) -
(Percepção de Amor, PA-Homem) 

Comportamento Crítico Correspondente: 

40. 

5.2 - Mostrar-se disponível e cuidadosa; entregar-se de uma ma-

neira carinhosa nos momentos em que está com ele. 

4.1 - "( ... ] Pa~a ele, ba6ta e6ta~ um ao lado 
do out~o que e6tã tudo bemi pa~a mim, 
um ca~inho e um chamego completam tudo, 
acho que ã6 vez e6 eie 6 e e6 quece di66 O. 

O de6amo~ 6e~ia a 6alta de ca~inho, de 
chamego, de ab~aço6 e de beijo6. ( ... )" 
(Percepção de Desamor, PD-Mulher) 

Comportamento Crítico Correspondente: 

4.1 - Deixar de lhe fazer carinhos físicos, não atentar em tocá 

la, estar muito voltado para Sl mesmo. 

Pela dificuldade apresentada ao tentar identificar em 

qual das ações, dentre as econtradas em alguns relatos, foram 

expressos e percebidos amor e desamor optou-se, nessas situa-

çoes, por retirar dois comportamentos de um mesmo relato. Ou-
., 

tras vezes houve dificuldades em retirar os comportamentos crl-

ticos de algumas histórias por ser o contexto importante para 

sua compreensão exata, fez-se então disponível o relato propri~ 
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mente dito. 

Com o propósito de maior objetividade recorreu a pes

quisadora, nessa etapa do trabalho, à ajuda de outra profissio

nal com experiência na técnica do Incidente Crítico. 

Retirados os comportamentos críticos, foram os mesmos 

agrupados de acordo com a semelhança de seus ternas, que deram 

nomes às categorias. Algumas categorias emergiram pela evidên

cia do conteúdo corno PRESENTEAR, extraída de comportamentos tais 

como dar flores e objetos em quaisquer datas significativas. Ou 

tras categorias já exigiram mais trabalho, por requisitarem um 

denominador comum nao t~o aparente; é Q caso das categorias re

tiradas dos seguintes comportamentos; 

- Mostrar-s~ solidária numa situaç~o econômica difícil, incenti 

vando-o e dispondo-se a ajudá-lo financeiramente. 

- Demonstrar preocupaçao, interessando-se por ela, através de 

perguntas sobre seus afazeres c~tidianos. 

- Optar pelo n~o aborto, mostrando estar disponível para qual

quer coisa. 

- Incentivá-lo, participando dos movimentos estudantis dos quais 

ele era líder, em épocas de greve. 

Poder-se-ia reunir estes comportamentos sob que cate

goria? APOIAR, PREOCUPAR, INCENTIVAR? Qual dessa designaç6es 

seria predominante? "Qual del~ abarcaria o significado das de

mais, tornando corno base o relato da história? 

1 
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Essa parte do trabalho foi repensada e retrabalhada 

... . 
var1as vezes, no sentido de tornar as categorias abrangentes, 

sem deixarem de ser pertinentes. Seguem as descrições dessas e 

tapas. 

Inicialmenie formou-se quatro grupo de'categorias com 

os comportamentos críticos dos quatro blocos separadamente; ex

pressão de amor, percepção de amor, expressão de desamor e per-

-cepçao de desamor. (Quadros I e 11 do Anexo 111). 

A semelhança evidente entre as categorias dos blocos 

de expressão e percepção, possibilitou-lhes a fusão transforman 

do em dois os grupos de categorias - a~or e desamor - nos qua1s 

seriam distribuídos os comportamentos expressivos e perceptivos 

tanto de ampr como de desamor. (Quadro 111 do Anexo 111). 

Nessa etapa, pareceu conveniente submeter-se essas ca 

tegorias a julgamento, visando maior objetividade. Foi então e 

laborado um folheto para ser entregue aos juízes juntamente com 

o material a ser trabalhado, contendo:' a) instruções que escla-

reciam os procedimentos a serem seguidos e pediam sugestões q~ 

to aos nomes dados e quanto aos agrupamentos feitos nas catego

rias; b) definições das categorias retiradas das próprias histó 

rias; c) os comportamentos críticos e d) os relatos dos quais 

esses comportamentos críticos foram retirados. (Exemplar no 

Anexo IV). 

Os juízes, ~esse modo, tiveram duas fontes a recorrer 

em caso de dúvidas quanto à distribuição de um comportamento, o 

relato da situação propriamente dita e as definições das categ~ 
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rias. Em síntese, os juízes classificariam os oito blocos de 

comportamentos críticos - expressão e percepção de amor de ho

mens, expressão e percepção de amor de mulheres, expressão e 

percepção de desamor de homens, expressão e percepção de desa-

mor de mulheres - nas categorias de amor e desamor. Essa dis-

tribuição foi separada por sexo para uma análise distinta dos 

dados femininos e masculinos. 

Os juízes foram escolhidos entre profissionais de ps~ 

cologia na área de pesquisa. Decidiu-se por três juízes, sendo 

um do sexo masculino. 

O resultado do julgamento apresentou várias sugestões, 

que foram consideradas pertinentes pela pesquisadora, e que, a 

partir dessas sugestões, reestudou as distribuições, decidindo 

por reagrupar as categorias, reunindo algumas em outras mals 

abrangentes, resultando nas categorias que descreveremos, a se-

guir. 

As várias categorias de amo~ foram reagrupadas 

como subcategorias de outra mais abrangente. Comportamentos 

de ajudar em situações de doença, de trabalho, de resolução de 

problemas possibilitaram formular a subcategoria AJUDAR EM MO-

MENTOS DIF1cEIS, que pertence à categoria MOSTRAR INTERESSE. 

Comportamentos qe compreender, aceitar, ouvir formam a subcate-

goria ACOLHER. Agregam-se a essas duas as seguintes outras sub 

categorias: APOIAR/PREOCUPAR, que inclui comportamentos de ' de-

'fender, proteger, incentivar; PROCURAR, QUERER ESTAR JUNTOS E 

EXPRESSAR CIOMES pertencentes à categoria MOSTRAR INTERESSE. 

Constituiram-se também como categoria de amor: CONFIAR, incluin 

I 



---- .----------

44. 

do os comportamentos relativos a compartilhar vlvenclas; CEDER, 

abarcando situações experimentadas como abrir mão de suas co 1-

sas e sacrificar-se pelo outro; PRESENTEAR, já comentada anteri 

ormente; ACARINHAR, quando o amor foi expresso ou percebido pe

lo contato físico, incluindo relações sexuais; e a categoria DE 

CLARAR, que engloba não sómente os comportamentos' verbais de de 

clarar amor como os escritos, também expressões faciais, gestos 

e olhares. (Quadro IV-Anexo 111) . 

. Alguns comportamentos poderiam ser incluídos em ma1S 

de uma categoria, todavia, objetivando discriminar a ação na 

qual o amor foi expresso e da qual foi percebido, permaneceu o 

critério de classificação exclusivo. ACARINHAR e DECLARAR, por 

exemplo, foram categorias nas quais um mesmo comportamento pod~ 

ria ser classificado, mas outras informações retiradas do rela

to proporcionaram dados indicativos para decidir se a expressão 

ou percepção foi de carinho como contato físico - característi

ca determinante da categoria ACARINHAR - ou através de olhares, 

gestos, palavras e mesmo expressão facial - características da 

categoria DECLARAR. 

Algumas categorias de desamor foram também reunidas 

em outras. Na categoria MOSTRAR DESINTERESSE foram praticamen

te incluídas as modalidades de desinteresse ou seja: INDIFEREN

ÇA, incluindo atitudes de manter-se frio e distante; DESATENÇÃO/ 

INDELICADEZA.; INTERESSAR-SE AMOROSAMENTE POR OUTRA PESSOA; TER 

OUTROS INTERESSES EM MOMENTOS DE LAZER QUE NÃO A PESSOA e MOS

TRAR DOVIDAS quanto a seu sentimento em relação ao outro. 

O desamor aparece também sob forma de agressão, hosti 
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lidade, gritos e discussões exaltadas, emergindo a categoria 

AGREDIR. SER EGoíSTA - individualista e TLRMINAR O RELACIONA-

MENTO foram outras formas em que o desamor foi vivenciado. 

(Quadro V, Anexo 111). 

Essas novas categorias foram tamb~m submetidas a ou

tros três juízes, do sexo feminino, devido à dificuldade em se 

encontrar profissionais do sexo masculino disponíveis para rea-

lizar a tarefa. Feito o trabalho - distribuição dos comportam~ 

tos nas categorias - procedeu-se ao levantamento das freqüênci-

as comuns a dois e três juízes de um mesmo comportamento numa 

determinada categoria. Tamb~m foi computada a freqüênci~ de 

comportamentos diferentes classificados pelos juízes em uma 
.. 

so 

categoria. Para tanto, estabeleceu-se que cada classificação 

seria contada como um ponto apurando-se três pontos para a con-

cordância dos tres juízes em relação ao mesmo comportamento, dois 

para a concordância de dois juízes e, obviamente, um ponto para 

a classificação de um só juiz numa categoria. Scmados os pon-

tos em cada categoria, resolveu-se tomar como critério a fre

qüência máxima de dois terços de acordo entre os juízes, ou se-

ja, 66,66% (Tabelas 111 do Anexo 11). As categorias com fre-

quências inferiores a esse valor foram desprezadas obtendo-se, 

em conseqüência, para cada grupo de distribuição,um quadro de 

categorias diferentes, a saber: de Expressão de Amor de Mulher e 

Homem, Percepção de Amor de Mulher e Homem, Expressão de Desa-

mor de Mulher e Homem e Percepção de Desamor de Mulher e Homem. 

(Quadros VI a XIII - Anexo 111). 

Nota-se que em todos esses quadros continua a ser in-
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cluída a categoria NÃO SE ENCAIXAM, para. não haver escolha for-

çada. Neles foram distribuídos os comportamentos críticos cor-

respondentes aos relatos das histórias de Amor e Desamor. 

4.4 - RESULTADOS 

4.4.1 - Vivências de Amor e Desamor 

Das distribuições dos comportamentos de expressão e 

-percepçao de amor e desamor nas respectivas categorias foram re 

tiradas as freqüências correspondentes. (Tabelas IV e V - Anexo 

11). 

Dentre as categorias de amor, DECLARAR foi a de mai-

or freqüência nos quatro grupos de comportamentos: 15,15% em ex 

pressão de mulheres, 16% em expressão de homens; 13,43% em per-

cepção de mulheres e 15,28% na de homens. 

~essa categoria foram incluídos quaisquer atos que p~ 

dessem representar uma declaração do s~ntimento amoroso, 

por exemplo: 

1.1 - "( ... ) eu ~enti que ele e~tava p~eci~ando 
de apoio, de uma palav~a de amo~ me~mo, e 
eu então di~~e: 
- Voc~ não 6ica t~i~te, não tenha medo de 
nada, po~que eu te ama muita e que~o 6i-- ( ) " ca~ com vo c.e. • •• 
(EA-Mulher) 

como 

Verificou-se não haver diferença entre os sexos,quan

to ao conteúdo das declarações. Ao se analisarem as motivações 

q~e impulsionaram a declaração, encontraram-se vivências de mo

mentos difíceis, em que se pretendia, pela declaração de amor, 
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reconciliação ap6s uma briga ou em situa~~es de tristeza e doe~ 

ças, incentivar e apoiar. Alguns relatos mostram declaraç~es 

de amor sem nenhum motivo explicito. 

9.1 - "( ... ) Um dia, eu e~tava in~pinada, ~he 
guei e·m c.a~a e pnoc.unei aquele c.a~tão -
que mai~ ~e identióic.ava ~om o momento, 
( ... ). AI eu ~entei no ~hão me~mo do 
quanto e e~~nevi uma~ ~oi~a~ pana ele. 
Ex.pne~~ ei meu amon naquele ~antão. ( ... I" 
(EA-Mulher) 

22.1 - "Sen~ação muito gnande de amon. A gente 
monava no me~mo pnêdio e ena hábito, to 
do dia, pnati~amente, a gente ~e via 
( ... ) Quando ele c.omeçou a tnabalhan nu 
ma Áinma, ã~ veze~, ele.ói~ava tnabalha~ 
do a noite e a gente não ~e via. No dia 
~eguinte, quando eu ~aia eu via ~empne 
um bilhetinho que ele deix.ava na ponta 
do c.anno ( ... I Eu ~entia tanto amon, tan 
to c.aninho, naquele~ bilhetinho~ ! ( ... T" 
(PA-Mulher) 

Examinando as subcategorias de MOSTRAR INTERESSE, ob

servou-se que ACOLHER obteve freqüência elevada nos comportame!!, 

tos de expressão de amor, indicando que a ação de acolher 
... 
e 

mais consciente para quem faz do que para quem recebe. Consta

tou-se fr~qüências diferentes entre os sexos com respeito à ex

pressão de amor: homens com 9,33% e mulheres com 13,64%. 

Pela análise dos conteúdos das vivências, o comporta-

mento de acolher é expresso pelas mulheres por uma atitude de 

compreensão às aç~es dos companheiros que as atingem de alguma 

forma, e pela disponibilidade para ouvi-los. 



8.1 - »( ••• ) E~tava numa e4i~e 'exi~teneial nu
ma 6a~e de dep4e~~ão e i~~o o a6etou ~e
xualmente. Eu ~oube eomp4eende4 e aeei
ta4, ~abendo e~pe4a4. ( ... ) não te4 ~aZ
do eom out4a pe~~oa também 60i uma ex
p4e~~ão de am04. ( ... )" 
(EA-Mulher) . 

-
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No que se refere aos homens, o amor e expresso, aco-

lhendo suas companheiras, explicitando seu apoio em situações 

difíceis, por exemplo, doenças. 

50.1 - "Uma pa~~agem em QUe. ela teve um ab04to 
e~pontâneo. P04 ~e4 de fiamZlia t4adi
eional, o pe~~oal 4elaeiona eom maeumba, 
e~pi4iti~mo, ete. Eu eomp4ei uma b4iga 
ge4al, p40tegi, me a44i~Quei, levando-a 
pa4a o ho~pital. I~~o ·em ~i não é ex
p4e~~ão do am04j eu ~enti, eu vi uma ex 
p4e~~ão de am04, no dia em Que eu a 
t40uxe do ho~pital pa4a minha ea~a e eo 
lOQuei- a na minha eama. ( ... )" 
(EA-Homem) 

A subcategoria QUERER ESTAR JUNTO~ despontou com fre-

qüência alta apenas nos comportamentos de percepção do amor,com 

14,93% nas mulheres e 13,89% nos homens. É provável ser esta 

uma atitude notável, quando vem do outro e imperceptível quando 

parte da própria pessoa. 

-Emerge na percepçao de amor dos homens relato onde as 

mulheres mostram desejo de estarem junto deles durante todo o 

tempo. 

62.1 - "Onde Que4 Que eu v~, ela go~ta4ia de 
i4 i.unto. ( ... ) Então eu aeho Que i~
~o e p04que ela go~ta de 6iea4 junto 
de mim, de 6aze4 eomp4a~ eomigo. Se 
eu 6alo que vou 6aze4 eomp4a~, ela 
que4 i4, ela pede pa4a i4 junto. ( ... )>> 

(PA-Homem) 
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No relato em que as mulheres perceberam amor nessa c~ 

tegoria, encontram-se enfatizados os recursos usados pelos ho-

mens para estarem com elas, mostrando a relevância dada pela m~ 

lher a esses aspectos. Informam elas terem os companheiros su-

pe.rado dificuldades para estarem junto delas, e também apontam 

situações em que seus companheiros escolheram ficar ao lado de-

las. 

5.3 - "( ... )Ele 6ez uma ~inungia e não podia, 
não devia ~ain de ~a~a. Eu não tinha ~o 
mo in ã ~a~a dele ( ... ) Ele tendo de 6I 
~an em ~a~a pon e~tan apenado não deixa 
va de in na minha ~a~a me ven. Vinigia 
a~~im me~mo. Não deixou de me ven pon 
i~~o. Ate doente ia me ven. 
Con~eqü~n~ia - A~abou pàn annebentan un~ 
ponto~" 
(PA-Mulher) 

6.1 - "( ... ) Ele não tnabalhava e e~tava nu
ma ~itua~ão di6Z~il de dinheino. Nõ~ ~aZ~ 
mo~ muito e teve uma vez que ele di~~e pa 
na mim que não ia deixan de ~ain ~omigo,
poi~ tinha abento o~ ~o6ninho~ pana pegan 
dinheino, mo~t~ando ~om i~~o que go~tava 
de mim, que não ena ~apaz de 6i~an ~em 
m e v en. ( . . . I " 
(PA-Mulher) 

Freqüência considerável apresentam os grupos de per-

cepçao do amor na subcategoria APOIAR/PREOCUPAR, as mulheres 

com'14,93% e os homens com 15,28%, obtendo ambos os grupos se-

gundo lugar em freqüência. 

Receber apoio em situações difíceis, notar interesse 

e preocupação são conteúdos percebidos corno amor por ambos os 

sexos. Todavia, proteção é atitude dos homens, percebida como 

amor pelas mulheres; cuidar de roupas e alimentação é comporta-



mento das mulheres, percebido como amor pelos homens. 

11.2.b - "( ... ) Uma vez eu e~tava guiando e 
at40pelei uma c4iança. A. c4iança não 
teve g4ande~ p4obiema~, ma~ na h04a 
você óaz daquilo coi~a~ inc4Zvei~. 
E~~a pe~~oa óicou intei4amente ao 
meu lado, deu apoio total, manteve
~e caima, tomou a ó4ente da~ coi~a~, 
P40.tegeu-me, dizendo e.6ta4 ali. ( ... )" 
(PA-Mulher) 

44.1 - "Eia óaz i~~o todo.6 o~ dia.6. A44uma 
minha~ 40Upa.6, toda.6 bonitinha~, a mi
nha comida com ca4inho. E.6te~ dia.6 pe 
guei ela conve4~ando com a emp4egada -
~e jã-tinha t4atado da minha 4oupa, ia 
vado, pa~~ado. ( ... ) Ne.6~a p4eocupação, 
ela demonl.d4a amo4". 
(PA-Homens) 

AJUDAR EM MOMENTOS DIFÍCEIS, obteve freqüência 

-

50. 

alta 

apenas na percepçao dos homens (16,66%), cujos comportamentos 

femininos, tomados como expressivos de amor, foram cuidar deles, 

quando doentes, e ajudá-los nos estudos e na feitura de traba-

lhos escolares, como monografi~s e se~inários. 

44.2 - "E~.6e ano e~tava óazendo .66 uma mat~4ia 
na Unive4~idade, que eu jã havia 4epeti 
do t4ê~ veze~, e ~Õ óaltava e.6~a mat~--
4ia pa4a me ó04ma4. Eia jã .6abendo do 
ea~o e que4endo me ajuda4, pegava o ca
Fle4no e ia e~tuda4 comigo. ( ... )" 
.ÇPA-Homem) 

., -. . 
A categoria PRESENTEAR apresentou alta frequencla na 

expressão dos homens (13,34%) e na percepção das mulheres 

(25,38%), indicando a ação de presentear como maneira típica 

masculina de expressar amor, ao ser corroborada pela percepçao 

das mulheres. Os presentes são objetos e flores em datas signi 

. . 



51. 

ficativas. 

CEDER obteve freqüência apenas nas situações de ex-

pressão de amor em mulheres (10,61%) e homens (9,33%). Esse 

fato parece indicar que a ação de ceder é consciente em quem a 

pratica e pouco perceptivel em quem a recebe. 

12.1 - "( ... I o ú.n-i.c.o e..6p-i.nho que. te.mo.6 ê. o Üa 
to de. e.u .6e.~ uma pe..6.6oa ag-i.tada, .6oc.-i.aI 
e. e.le. uma pe..6.6oa ac.omodada, c.a.6e.-i.~a. En 
tão ac.onte.c.e. m-i.lhõe..6 de. ve.ze..6, ou e.u ou 
e.le. te.~mo.6 de. c.e.de.~ e., ge.~alme.nte., e.u 
não c.e.do. Na .6e.mana pa.6.6ada e.u que.~~a 
ve.~ um .6how; e.le. t-i.nha que. ü-i.c.a~ e.m c.a
.6a, pa~a e..6tuda~ e. que.~-i.a que. e.u ~ambê.m 
6-i.c.a.6.6e.. Fo-i. a.6.6-i.m uma louc.u~a, no.6 d-i..6 
c.ut-i.mo.6 mu-i.to e. a e.xp~e..6.6ão de. amo~ 601 
que. e.u já t-i.nha de.c.-i.d~do -i.~, já t-i.nha 
ma~c.ado c.om uma pe..6.6oa ea~a -i.~ c.omigo e. 
~e..601vi 6-i.c.a~ pa~a ajudá-lo a e..6tuda~. 
( .... ) " . (EA-Mulher) . 

50.2 - "( ... ) Ela t~abalhava numa in.6titui~ão, 
po~que. 0.6 pa-i..6 .6e. ne.gavam a da~ apo-i.o 
6-i.nanc.e.-i.~o a e.la. Eu tinha uma vida, 
e.m que. e.u e..6tava e.xatame.nte. t~abalhando 
no que. e.u que.~-i.a, não t-i.nha ne.c.e..6.6idade. 
de. t~abalha~ 60~a daquilo. I ... ) Eu 6ui 
t~abalha~ numa Edito~a e. ti~e.i-a do t~a 
balho, po~que., .6e.gundo e.la, a.6.6im pode.~ 
~-i.a c.onc.~e.tiza~ 0.6 -i.de.a-i..6 que. .6e.mp~e. ti 
nha e. não c.on.6e.guia ~e.aliza~. A e.xp~e.~ 
.6ão de. amo~ 60i e.u ab~-i.~ mão da.6 m-i.nha~ 
c.o-i..6 a.6" . 
{1:A-Homem) 

Afora quatro relatos masculinos que manifestam o com-

-portamento de CONFIAR, e ele majoritariamente vivenciado pelas 

mulheres como mostram os resultados: terceira entre as freqüên-

cias mais altas na expressão das mulheres (10,61%), assegurada 

pela percepção dos homens (9,72%). As histórias enfatizam fa-

lar de coisas pessoais, e compartilhar dificuldades. 



12.2 - "O 6ato de eu ~emp~e 6a~a~ pa~a ele tu
do o que acontece comigo, toda~ a~ ~ela 
çõe~, o~ p~oce~~o~ da~ ~elaçõe~, meu~ 
p~oce~~o~ exi~tenciai~. Não omiti~ na
da, não gua~da~ a individualidade, com
pa~tilha~ ~emp~e. ( ... J" 
(EA-Mulher) 

49.1.a- "( ... Jela conta~ como 60i o ~eu 'dia 
quando chega em ca~a, que~endo que 
eu pa~ticipe de ~ua vida. Ela me 
pa~ticipa mai~ a~ coi~a~ dela do 
que eu a~ minha~, ela ~abe meno~ da~ 
minha~ coi~a~. Eu c~eio que o amo~ 
dela po~ mim ê maio~ do que o meu 
po~ ela. ( ... J " 
(PA-Homem) 

52. 

Cabe ressaltar, no relato acima, compartilhar como me 

dida de amor. 

-Uma característica marcante dos homens e perceberem 

como amor a confiança depositada neles pelas mulheres ao terem 

com eles sua primeira experiência sexual (metade dos comport~ 

mentos classificados nessa categoria). 

66.3 "O momento que ela ac~~ditou em mim, que 
deeidiu 6aze~ o ~elaeionamento no~~o mai~ 
~ê~io, qui~ vive~ momento~ maio~e~, qui~ 
te~ uma ~elação ~exual comigo, con6iou na 
minha pe~~oa, ae~editou, e~tava ~entindo 
que ~ e~ia eu". 
(PA-Homem) 

ACARINHAR mostrou uma freqüência alta apenas no grupo 

de expressão dos homens (24%). Nessa categoria foram reunidos 

os comportamentos que envolviam contato físico, desde um 

pIes acarinhamento até a relação sexual. 

sim-



48.2 - "Um jei:to :todo e.6pec.ial que eu ac.ho que 
eu :tertho de :tJtart.6aJt a pe.6.6oa. ( .•• ) E.6.6e 
jei:to e.6pec.ial ê rtO 6alaJt, rtO toc.aJt, rtO 
olhaJt. No 6alaJt, voc.ê .6ai do c.otidiarto, 
6alartdo, .6e erttJtegartdo, voc.ê rt~O U.6a pa
lavJta.6 c.omurt.6, a voz .6e :toJtrta mai.6 mac.ia, 
leve. Toc.o, u.6artdo a.6 mão.6 de uma 60Jtma 
bem c.aJtirtho.6a rtO c.oJtpo da pe.6.6oa, de.6c.o
bJtirtdo o c.oJtpo, eu ac.ho c.oJtpo uma c.oi.6a 
óabulo.6a, c.heia de mi.6:têJtio.6. O olhaJt 
iJtJtadia bem-e.6:taJt, iJtJtadia c.oi.6a.6 gO.6:to
.6a.6, ê .6igrti6ic.a:tivo, um olhaJt que rtão 
pJtec.i.6a 6ataJt, já e.6:tã e.6c.Jti:to ali, ê um 
olhaJt de e.6:taJt queJtertdo dizeJt alguma c.oi 
.6a". (EA-Homem) 

66.1 - "Na pJtimeiJta Jtelação .6exual, ac.ho que eu 
demort.6:tJtei a:tertção, c.aJtirtho ( ... ) Foi a 
pJtimeiJta Jtetação dela 1 ••• ) Foi a a:tert
ção e o c.aJtirtho ali depo.6-i.:tado.6 ( •.. )" 
(EA-Homem) 

53. 

É interessante observar que o grupo de percepção das 

mulheres, ao contrário do ocorrido em outras categorias, nao 

confirma a freqüência elevada obtida pela expressão dos homens. 

Aqui o grupo de percepção das mulheres abarcou apenas três com-

portamentos (4,48%) de acarinhar. 

Dentre as categorias de Desamor obtiveram freqüências 

mais elevadas a subcategoria INDIFERENÇA/MOSTRAR-SE FRIO E DIS 

TANTE e a categoria AGREDIR em todos os grupos. 

o padrão dominante nos relatos de AGREDIR, expresso 

tanto pelo sexo feminino (35,85%) como pelo masculino (34,43%),~ 

parece em discussões, quando se fala alto e grita. 

50.2 - "Voi.6 dia.6 ap~.6 a .6epaJtação, eu :tele6o-
rtei paJta ela e c.obJte-i.; di.6.6e a ela o 
qüe Jtealmert:te ac.hava dela e rt~O :tirtha 



ve~balizado enquanto a gente e~tava jun 
to ( ... ) Eu exp~e~~ei tudo i~~o numa
ag~e~~ividade que eu nunca tinha exp~e~ 
~ado, g~itei, 6alei palav~õe~, mandei a 
me~da, etc. ( ... )" 
(ED-Homem) 

20.2 - "Foi a minha ~eaçao de ag~e~.6ao ( ... ) 
Foi a ~eaç~o a um abandono que eu .6enti 
numa ~ituaç~o em que eu nece~~itava de
le e ele 6ugiu da ~aia. Tivemo~ um pa
po 6eio, di~cu.6.6~O e ag~e~.6~o, ponto de 
~uptu~a me~mo. ( ... )" 
(ED-Mulher) 

54. 

Na declaração acima fica evidente o aspecto reativo 

que forma a base de muitos relatos. Dentre dezenove relatos, 

de conteúdo agressivo de mulheres, on~e despontam como reati-

vos e, dos vinte e um casos expressos pelos homens, oito -sao 

reativos. 

Como característica sobremaneira feminina, nesse CáSO, 

sobressai a atitude de reclamar expressa pelas mulheres. 

7.2 - "Ã~ v ez e~, eu ·ma~co um ho~ã.~io pa~a enco n 
t~ã.-lo e ele n~o vem e, po~ algum motivo 
qualque~, continua t~abalhando e chega 
muito ta~de. AZ a gente acaba .6emp~e b~i 
gando, poi.6 começamo.6 a 6ala~ uma coi.6a -
daqui, out~a dali, dizendo o que n~o deve 
como po~ exemplo: 
- Você n~o gO.6ta de mim poi.6 ~e gO.6ta.6.6e 
chegava na ho~a. 
Falo pa~a ag~edi~. ( ... )" 
(ED-Mulher) 

-No relato de expressa0 de desamor dos homens particu-

larizam-se atitudes grosseiras, como agressão. 

48.2 - "Foi quando de ~epente, da minha pa~te. 
acabou o ~elacionamento, e~gotou-.6e e 
eu dei um 6im bem de~umano me~mo ( ... ). 

.. 



Ne~~a época ela e~tava com un~ l~v~o~ 
meu~ ( ... ) Então eu 6u~ ate ã ca~a de 
la e de uma mane~~a bem g~044a ped~
que ela me devolve44e 04 l~v~04. Che 
gue~ na ca4a dela mu~to louco, todo 
de4a~~umado, não e4tava a6~m de conve~ 
~a~, 6u~ logo ped~ndo 04 l~V~04. ( ... T" 
(ED-Homem) 

Agregam-se a esse núcleo comportamentos masculinos 

55. 

hostis percebidos como desamor pelas mulheres. Incluem-se, ta~ 

bêm, comportamentos femininos de deboche e desprezo na percepção 

dos homens. 

, 

18.2 - "Me~mo depo~~ que eu 6~z o abo~to n04 
cont~nuam04 no~ vendo, daZ pa~a d~ante 
~Õ 60~ de4amo~. Po~ exempto, uma co~-
4a que eu ~e~ que ele 6alou 4Õ pa~a me 
6e~~~: nõ4 Zam04 4emp~e a uma c~dade 
aqu~ pe~to e ele chegou uma vez l~ em 
ca~a, contando que t~nha 1do l~, que 
t1nha 4e d1ve~t1do mu1to, que 601 com 
un4 am1g 04 e com uma 9 a~ota. ( ... )" 
(PD-Mulher) 

50.2 - "Eu tenho uma p~ojeto de 6Z4~ca audac~o 
40 ( ... ) e ela ~1u um d1a do meu p~oje~ 
to, ~elac~onando-o com um p~og~ama TV 
( ... ) ela 4abia da m1nha in4egu~ança em 
~elação a e4te phojeto e ~1u, ela óalou , 
ve~bal~zou, 4acaneou. ( ... )" 
(PD-Homem) 

Ignorar a presença da pessoa, mostrar-se frio e dis-

tante, manter-se afastado, inventar desculpas e desprezar -sao 

formas de comportamentos inclusos na subcategoria INDIFERENÇA/ 

MANTER-SE FRIO E DISTANTE, uma das modalidades de MOSTRAR DESIN 

TERESSE. 

27.1 - "Ele g04tava de,mim e eu j~ não go~tava 
ma~4 dele, inventei de4culpa4 d1zendo 
que eu não pod~a 4a~~, que t1nha que e4 

,-
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56. 

tuda~, que minha m~e n~o que~ia que eu 
~ai~~e, inventava todo e qualque~ tipo 
de menti~a. 
(ED-Mulher) 

5.2 ~ "Acho que 60i a maio~ exp~e~~~o de de6a
mo~ que eu vivi. Nõ~ tZnhamo~ ido pa~a 
o ~Ztio do meu pai no 6inal de ~emana, 
eu n~o achava ele em nada inte~e66ante; 
e~a um ~apaz muito bonito po~ i660 nÔ6 
começam06 a namo~a~. Ne66e dia toda6 
a~ atitude~ dele me i~~itavam ( ... ). 
Eu igno4ei ele completamente, 6icava na 
cozinha com minha m~e, p~ocu4ava n~o e6 
ta~ ao lado dele. ( ... )" 
(ED-Mulher) 

60 - "O miximo que eu p0660 exp~e6~a4 como 
de6amo4 e apatia, 6ica4 6echado, 6~io. 
Quando a gente di6cute~ que tem qual
que4 b~iguinha ( ... ). Eu ne66a6 6itua 
çõe6 óico calado, tipo in6en6Zvel, pau 
ca6 palav4a6, não 4e6pondo empolgado,
~e6pondo 6Ô po~ ~e6ponde4. ( ... )" 
(ED-Homem) 

Histórias com esse enfoque se apresentan nas situa-

ções de expressa0 e de percepção, diferindo apenas quanto ... 
a 

proporção: 32,07% na expressão das mulheres, 26,23% nas dos ho-

mens; 22,73% percebidas pelos homens e 10,20% pelas mulheres. 

No conteúdo desses relatos as dessemelhanças apreendi 

das quanto ao sexo manifestaram-se sómente em atitudes de des-

prezo pela companheira, quando a indiferença foi expressa pelos 

homens e nos comportamentos masculinos de falta de carinho e 

atitudes egoístas, que foram percebidas pelas mulheres. 

Cabe assinalar que também nessa categoria, tanto qua~ 

to em AGREDIR, o desamor muitas vezes é expresso como cODporta-

mento reativo. 



69.1 - "( •.• ) quando e.u me. ~.<.n·.to magoado, ( ... ) 
e.u me 6e.~ho e. não dou a~~un.to, não que.
~o ma.<.~ ~onve.~~a, não que.~o ma.<.~ ~a~.<.-
n h o . 1 ~ o lo, d e.~ p~ e. z o ( ... )" 
(ED-Homem) 

54.1 - "Fo.<. no mome.nto e.m que. e.u pe.gue..<. e.la 
me.nt.<.ndo. ( ... ) Eu e.xp~e.~~o e.~~e. de~a
mo~ po~ uma .<.nd'<'6e.~e.nça ã p~e.~ença de. 
la ( ... )" -
(ED-Homem) 

15.1 - "( •.. ) e.u v.<. e.le. be..<.jando uma ga~ota. 
Ve.po.<.~ d'<'~~o e.u não olhava pa~a ele., 
não ~onve.~~ava ~om e.le., não ~ump~.<.me.n
tava, não t.<.nha ma.<.~ ne.nhuma ~e.lação 
~ o m e.l e. (...)" 
(ED-Mulher) 

57. 

Outra modalidade de MOSTRAR DESINTERESSE, tornada pr~ 

sente na sub~ategoria DESATENÇÃO e INDELICADEZA, engloba ampla 

variedade de comportamentos, figurada apenas nos relatos de peE 

cepção. Em sua maioria, são ações dos homens percebidas como 

desamor pelas mulheres deixar de entrar em contacto com elas du 

rante períodos longos de viagens - casos esses que, de acordo 

com as informantes, levaram ao término da relação - deixar de 

comparecer a encontros marcados e faltar. atenção a detalhes que 

. para elas são relevantes. 

28.1 - "Uma v.<.age.m que. e.le 6e.z que. du~ou t~~~ 
me.~e.~ na qual ele. não ~e. le.mb~ou de 
m.<.m de. je..<.to ne.nhum. Não mandou notZ
~.<.a~ nenhuma e. quando ele. ~hegou aqui, 
me de.u um 6o~a mon~t~uo~o. ( ... )" 
(PD-Mulher) 

6.2 - "Eu ~on~egu.<. de~ama~~a~ e U.6a~ a al.<.an
ça dele, eu u~o a~ dua~ e. ele. não pe~~e. 
beu ( ... ) eu a~ho que ele pod.<.a pe.~gun~ 



:t0.1t nem que ~e 6o~~e bll.inc.o.ndo. ( ... )" 
(PD-Mulher) 

Na percepção masculina a ênfase cal na desatenção, 

deixando de preencher expectativas. 

52.1 - "A gen:te o.c.o.bou de :tll.o.n40.1t, e gelto.lmen 
:te o.~ mulhell.e~ Itec.lo.mo.m i~~o d04 ho~ 
men4, o.~~im ... , elo. jã e~:to.vo. dOll.mindo, 
o. 9 en:t e n em c. o n v elt~ ou n em nado.. ( ... ) " 
(PD-Homem) 

58. 

.. 
Observamos que essa categoria so emerge nos comporta-

mentos de percepçao, propiciando constatar que são ações facil

mente pe'rcebidas, mas não figuráveis a ponto de ficarem regis

tradas na memória quando expressas. 

A categoria SER EGoíSTA faz-se presente apenas nos 

grupos de Expressão dos Homens, onde se encontram comportamen-

tos em que os interesses individuais estão em primeiro plano, e 

comportamento de cobrança da maneira de ser da pessoa. 

62.1 - "Um dia, numa ~ex:t0.-6eilta, eu ~oube que 
elo. :tinha ~o6ll.ido um o.c.iden:te de c.all.lto, 
m0.4 não :tinha ~e mac.huc.ado ( ... ) Eu ~en 
:ti ~ue develtia :tell. ido na c.a~a dela vi~ 
4i:ta-la, ma~ eu não 6ui, pOll.que :tinha 
que ac.oltdo.lt c.edo no dia 4e.guin:te, :tinha 
que e4:tudalt. Me c.oloquei em pll.imeiJto 
lugalt" . 
(ED-Homem) 

61.1 -"Ac.ho que o~ momen:to~ em que eu mo~:tJto 
de~o.mo~ ~ão quando, mu~:ta~ veze~L eu 
c.oblto, exijo dela po~:tuJta, po~~çoe~, 
c.ompoJt:tamen:t.o~, que em e~~~nc.~o. de4ll.e~ 
pei:tam ~ua 6~g~Jta humana e4eec.Z6ica, -
c.om ~uo.~ c.o.Jtac.:teJtZ~:tic.a~ pJtopJt~o.~( ... )" 
(ED-Homem) 

.. -"C;:,."y - - ..... ~-; ... :.~--'"-r-



59. 

As subcategorias: TER OUTROS INTERESSES EM MOMENTOS 

DE LAZER QUE NÃO A PESSOA e INTERESSAR-SE AMOROSAMENTE POR 

OUTRA PESSOA foram categorias de relevância relativamente pequ~ 

na, apenas nas histórias relatadas nas modalidades perceptivas. 

4.4.2 - Definições de Amor e Desamor 

-Ainda que nao seJa o intento deste trabalho le 

vantar definições de amor e desamor, pareceu ser interessante 

pesquisar, juntamente com as vivências, as concepções de amor e 

desamor ,particulares ~s pessoas (Anexo V). Tal dado possibilita 

uma apreensão da dissonância maior ou menor entre a teoria e a 

prática relatada pelo grupo. 

Não sendo esta pesquisa um estudo de caso, trabalhar-

se-ao os dados como um todo, evidenciando as caracterizações 

,de amor e desamor mais recorrentes nas definições (Tabelas VI e 

VII - Anexo 11). 

Alguns exemplos ilustram as diversas caracterizações 

encontradas na definição de cada pessoa. 

-~ --

1 7 "V1' '-9' Q h '" R 'oi-- eo~n~çao .. ue o~~o~ ... ... e~pe~~o 

mútuo, ~nd~v~dual~dade, p~eo~upa~ão, 
vontade de ó~~a~ junta, ~at~~óaçao em 
compa~t~lha~ ~o~~a~ em ge~al, ~~n~e~~da 
de, l~be~dade de po~~~~onamento de uma 
6~~ma em ge~al, aju~a~ um ao out~oL ta~ 
bem um pou~o de e90~~mo, ~omp~een~ao, 
am~zade, et~.rr 
(Definição de Amor-Mulher) 

67 - "Amo~ ~ algo ma~~ que um ~ent~mento. E 
você ~abe~ ouv~~ urna pe~~oa, não ~ec~~ 

1 . 



· . 

mina~, co~p~eende~, aceita~, po~ VeZe6_ 
apoia~, 6abe~ 6alan o que a pe660a e6ta 
p~eci6ando ouvi~, 6e dan, 6e ab~i~, con 
6ia~. Faze~ coi6a6 que você não g06ta 
ma6 que, num contexto de amo~, e66a6 
coi6a6 têm que 6e~ 6eita6. Você não óaz 
aquilo, ~eclamando toda ho~a, não óica 
chateado po~ e6ta~ 6azendo" 
(Definição de Amor-Homem) 

27 - "Um 6entimento negativo 6eu em ~elação ao 
pa~cei~o, deixa~ de g06ta~, deixa~ de 6e 
p~eocupa~ com a pe~6oa, nao ~e impo~ta~ 
com a pe660a". 
(Definição de Desamor-Mulher) 

42 - ,,~ jU6tamente o cont~~~io de amo~, não te~ 
~e6peito pelo out~o, 6alta de con6iança e 
aU6ência de amizade.". 
(Definição de Desamor-Homem) 

60. 

Algumas expressoes exclamativas conotam a surpresa das 

pessoas ao ser pedida uma definição de amor. -Essas expressoes 

aparecemnum total de oito mulheres e nove homens. 

Outro aado que chama a atenção é a palavra SENTIMENTO, 

expressa nas definições de quinze pessoas. 

Dezoito pessoas, sendo treze mulheres, referem-se ao 

amor como RESPEITO PELA INDIVIDUALIDADE DO OUTRO, confirmado nas 

definições de desamor por dezenove pessoas que o definem como 

DESRESPEITO À INDIVIDUALIDADE DO OUTRO, através de atitudes de 

repressão~ cobrança e dominação. 

Cabe mencionar que dentre os relatos de experiências 

vividas não emergiu nenhuma categoria que se refere a esse aspe~ 

to', mostrando que RESPEITO PELA INDIVIDUALIDADE DO OUTRO, numa 



61. 

relação de amor, existe na intenção mas não na ação. 

Caracterizações que definem amor como PREOCUPAÇÃO, 

APOIO E INTERESSE estão presentes nas definições de cinco mulh~ 

res e nove homens. CARINHO, AFEIÇÃO, ATRAÇÃO como definição de 

amor obteve uma freqüência de quinze pessoas. Essas duas espé-

cies de caracterizações são corroboradas quando suas negativas 

são inclusas na definição de desamor a seguir: INDIFERENÇA/FAL-

TA DE CARINHO E ATRAÇÃO/DEIXAR DE SE PREOCUPAR COM O OUTRO/DES-

PREZO E REJEIÇÃO, aludidas por trinta e duas pessoas. Em con

traposição ao CARINHO, AFEIÇÃO E ATRAÇÃO, emerge o desamor con

ceituado por nove pessoas como MAGOAR/FERIR/AGREDIR. Importa 

ressaltar que ACARINHAR figura como categoria de amor, mostran-

do coerência entre teoria e prática. 

Definiram amor como COMPREENSÃO E ACEITAÇÃO PARA COM 

o OUTRO dezenove pessoas. O oposto aparece nas definições de 

desamor po~ cinco pessoas. 

~ inerente retratar que dezenove pessoas afirmam an-

tes de qualquer coisa ser desamor o CONTRÁRIO DO AMOR. 

Podem assinalar-se como definições que expressem uma 

concepção de amor e desamor, diferindo do padrão encontrado: 

9 - '" Nã.o há del>amol1.., eu acho que. quando há. 
amol1.. nã.o há del>amol1..,o amol1.. é e.~el1..no. 
Quando exil>te. del>amol1.. é pOl1..que. não e.xil> 
te amol1.., o vel1..dade.il1..o am o 11.., não há. del>a 
mol1... O vel1..dade.il1..o arnol1.. não te.m 6im. Eu 
del>col1..do do Viniciu~' ... e~e.l1..no enquan-
to dUl1..e'. Ê pal1..a ~oda a v~da. Quando 
uma pel>l>oa namOl1..a e ~e.l1..mina depoil> de 
um tempo ê pOl1..que não exi~tiu amol1..". 
(Definição de Desamor-Mulher) 



1 - "( ... ) Ve.6amoJt e: uma JtepJte.6.6ã.o ou alguma 
coi.6a JtepJtimida, poJtque acho que quando 
voc~ tem alguma atitude de de.6amoJt e: poJt 
que voc~ JtepJteende alguma coi.6a, algue:m~ 
ou entã.o voc~ 6ica JtepJtimido de alguma 
60Jtma em alguma coi.6 a" • 
(Definição de Desamor-Mulher) 

37 - "E aquela hOJta em que a gente .6ente que 
nã.o e.6tá valendo a pena e.6taJt com aque
la p e.6.6 o a" . 
(Definição de Desamor-Homem) 

62 - "Nunca tinha pen.6ado ni.6.6o. Na veJtdade 
a gente luta paJta con.6tJtuiJt o amoJt, en
tã.o de.6amoJt e: tudo aquilo que atJtapalha, 
di6iculta o amolt. POJt exemplo, eu acho 
que muita.6 veze.6 de.6amoJt ~ mai.6 60ltte 
i ue o amOJt em inten.6idade, poJtque ba.6ta 
a.6 veze.6 um pequeno ato de de.6amoJt paJta 
dutJtuiJt ano.6 de amoJt". 
(Definição de Desamor-Homem) 

58 - ( ••• ) eu .6ei que ~ o que mant~m o Jtelacio 
da.6 pe.6.6oa.6, poJtque, no me~o de tanta.6 dI 
6eJtença.6, você 6azeJt 60Jtça paJta .6e adap
taJt á convivênc.ia c.om ou-tJta pe.6.6oa ê. d~6Z 
cil. Ac.ho que ê. a únic.a c.o~f.,a que dá 60~ 
ça.6 paJta você .6e adaptaJt, f.,e moldaJt a ou~ 
tJta pe.6.6oa ê. o amoJt. Ê .6obJtenatuJtal". 
(Definição de Amor-Homem) 

50 - "E di6Zc.~l ... e: di6Zc.~l pOJtque a V~f.,ao que 
eu tinha de amOJt eJta c.omo .6e 60.6.6e uma con.6 
tJtuçã.o, onde eu pod~a chegaJt a uma f.,Znte.6e
da mani6e.6taçã.o 6Z.6~c.a e e.6piJt~tual e eu 
vi que nã.o ê. .6Ô ~.6.60, que eX~.6te uma dimen 
.6ã.o de bU.6ca em c.omum que eu de.6conheço, ae 
.6entimento em comum que eu de.6conheço, poJt 
i.6.6O eu nã.o .6ei o que ê. o amolt". 
(Definição de Amor-Homem) 

63 - "Já ~en.6ei mu~to n~.6.60 e Itealmente nunca 
achei uma de6in~çã.o. E coi.6a pitá bultlto. 
Eu vou dizelt uma POltçã.o de coi.6a.6 que ê 

62. 

- . 



am04. Ma~ vi~to de um ~ngulo, ou uma ~i 
tuaç~o, pode ~e4 am04 p4~ uma pe~~oa e 
p4á out4a n~o. Numa ~ituaç~o pode ~e4 
e em out4a n~o. Eu vou te4 que pa4ti4 
de um p4incIpio: como eu con~ide4o am04 
uma coi~a contInua no tempo, então ~ão 
momento~ de am04, n~o ~ am04 a longo p4a 
zo, ê am04 aqui e ag04a. Se4ia ... e ... ~ 
~ei lá! ... ~e ~enti4 bem, 6eliz com aque 
la pe~~oa que e~tã do ~eu lado, ~ ~enti~ 
que aquele momento ~ único". 
(Definição de Amor-Homem) 

6 - "Am04 pode ~e4 uma con~eqU~ncia de muito~ 
momento~ 6elize~ I ... J Am04 ~ 4elaxante,~ 
o que melh04 de6lne". 
(Definição de Amor-Mulher) 

16 - "N.em Plata.o cOI1~eguiu! Cada. am04 ~ um am04. 
Plat~o qui~ ~intoniza4 um conceito de am04 
~e embananou todo no Banquete. Cada ca~o 
am04 que eu vã vive~ vai te~ um conceito de 
amo~ di6 e~en.te" . 
(Definição de Amor-Mulher) 

63. 

vê-se que as concepções do que é amor são bastante di 

versificadas. Estendem-se da prença d~ ser ele eterno até a 

-fluidez de que uma so pessoa forma conceitos diferentes a cada 

nova diade amorosa. 

Pela análise global das definições, pode-se apreender 

que, existem vários conteúdos de definições que são coerentes 

aos conteúdos das vivências no que tange à significação embora 

outros apenas apareçam nos relatos teóricos. 



64. 

4.4.3 - Indícios autoperceptivos do estar aman

do 

Com os dados colhidos (Tabelas XIII - Anexo 11) 

a respeito de como as pessoas se percebem quando estão amando, 

observaram-se dois comportamentos: as sensações que emergem e 

ficam na própria pessoa como uma emoção, .um prazer, uma dor e 

- -as sensaçoes que fazem com que a pessoa nao se contenha e cana-

lize-as para o outro. 

Como exemplos do primeiro comportamento aparecem as 

seguintes autopercepções: 

- SENTIR-SE BEM/ALEGRE/FELIZ/EUFÓRICO/CONFIANTE/COM MAIOR VIVA

CIDADE E MAIOR ÂNIMO PARA OS PROBLEMAS (26 pessoas) 

29 - "Uma. .6e.n.6a.ç.ã.o boa., uma. .6e.n.6ctç.a.o que. e..6timu 
la. a. 6a.ze.1t coi.6a..6". 
(Autopercepção de Amor-Mulher) 

5 2 - " M e. .6 i nt o b e.m , p e.1t c e. b o a..6 c o i.6 a..6 e. a..6 p e.~ 
.60a..6 de. outlta. ma.ne.ilta., ma.i.6 cololtida., uma. 
coi.6a. ma.ill a.le.glte. ( ..• ) '.' 
(Autopercepção de Amor-Homem) 

- SENTIR-SE INSEGURA APREENSIVA E EM DÚVIDA (quatro pessoas) 

54 - "! ... ) Me.do, Ite.ce.io de. la.me.nta.1t pOIt illllO 
e..6ta.1t a.co nte.ce.ndo" • 

. (Autopercepção de Amor-Homem) 

31 - "Fico muito 6e.liz e. a.o me.llmo te.mpo 6ico 
e.xcita.da. e. plte.ocupa.da., dá um 6ltiozinho 
qua.ndo pe.nllO na. pe.llllOa.. se.ltá que. e.la. 
gO.6ta. ou nã.o gOllta.? Fico 6e.liz e. a.p~e.e.n 
.6iva., que.lte.ndo lla.belt lle. a. pe.llllOa. e.~ta. 
gO.6ta.ndo de. mim como e.u de.la..· Se.lta. que. 
e..6tou mOlltlta.ndo de.ma.ill ou de. me.noll? GOllto 



de eon6~a~; ma~ ao me~mo tempo de~eon-
6~o" . 
(Autopercepção de Amor-Mulher) 

65. 

- SENSIBILIDADE MAIS AGUÇADA, ALTERAÇÕES NA PULSAÇÃO, NO OLHAR, 

NA TRANSPIRAÇÃO E NA FLUENCIA VERBAL; (doze pessoas) 

3 - uQuando eu me alte~o toda, no momento em 
que a pe~~oa ehega o eo~ação bate, você 
não ~abe o que óala~, o que 6aze~, você 
6~ea de~~~nton~zada, p~ec~~a de ~n~ ~egun 
do~ pa~a ~e auto~~~nton~za~, volta~ ao -
eont~ole". 
CAutopercepção de Amor-Mulher) 

7 - "1 ... ) E quZm~eo, mudança~ quZm~ea~_em vo
ee, o eo~ação bate ma~~ ~ãp~do, voee ~e~p~ 
~a ma~~ ~ãpido, você chega a ~ua~, ã~ ve~ 
ze~ ~ua na palma da mão, muito quZm~eo' ... 
~ e~ lã. .. . " 
(Autopercepção de Amor - Mulher) 

... -No outro sentido, e essa emoçao direcionada e as pes-

.soas se autopercebem assim: 

- QUERER ESTAR COM A PESSOA/VER/FALAR/TOCAR (vinte e oito pess~ 

as) 

56 - "A vontade de que a un~ão, o laço pe~ma
neça, vontade de 6~ca~ pe~to da pe~~oa, 
eonv~ve~, vontade de 6iea~ o maio~ tempo 
po~~Zvel, a maio~ pa~te do tempo". 
(Autopercepção de Amor - Homem) 

27 - "Eu ~ei que e.6tou amando pOl1.que eu que~o 
vive~ com aquela pe.6.6oa, que~o vive~ com 
ela, eOll1pa~tilha~ o dia a dia( ... I" 
(Autopercepção de Amor - Mulher) 

1 - "( ... I Pe~a~ muLto, que~e~ muito que ele 
e.6t~ve.6~e do meu lado. Vepoi.6 eu comecei 

~,.,.-;-------~~::; .. ~.~......:....-------...:.-~----------------------



a ~e~t~~ ~ece~~~dade de ve~, de 6ala~ com 
ele e depo~~ que eu comece~ a ve~, eu ~e~ 
t~ vo~tade de toca~, de pa~~a~ a mão ~O 
cabelo dele, que eu acho l~~do! E daZ 60~ 
c~e~ce~do, c~e~ce~do e hoje em d~a eu pe~
~o ~ele em todo~ o~ ~ome~to~ e 6~co da~ada 
qua~do te~ho que me de~pedi~ dele, po~que 
eu que~~a que ele e~tive~~e comigo toda ho 
~a, todo ~ egu~do ( ... )". . 
(Autopercepção de Amor - Mulher) 

66. 

_ PENSAR NO OUTRO A MAIOR PARTE DO TEMPO/SENTIR FALTA/SAUDADE 

(dezoito pessoas) 

60 - "Eu 6ico muito l~gado ~a pe~~oa, pe~~o ~ela 
com 6~eqUê~c~a, ~~~to 6alta da compa~hia dQ 
bate papo, até a p~e~e~ça 6Z~~ca 6az 6alta, 
aquela vo~tade de ab~aça~ a~~~m ... bem, te! 
~u~a, e aquela ~audade go~to~a ~a ~exta-6ei 
~a po~ ~abe~ que vai encont~ã-la no ~ábado~. 
(Autopercepção de Amor - Homem) 

62 - "Quando a gente ... eu começo a pen~a~, e pen 
lIa~ mu~to ~a me~ma pe.6~oa com ca~nho e von-:
tade qu e ela e~t~v e~lI e ~ emp ~e pe Jr:t.o de mim". 
(Autopercepção de Amor - Homem) 

Essa caracterização foi malS encontrada nos homens 

(doze) que nas mulheres (seis). 

_ COMPARTILHAR/CONFIAR/A VIDA PASSAR A GIRAR JUNTO COM A DO OU-

TRO (treze pessoas). 

22 - "( ••• ) ~ en~ ação de q,ue a ~ealidade de~~ a 
pe~lIoa e m~nha tambem, o~ p~oblema~ dela - () " ~ ao m e.u~ ... 
(Autopercepção de Amor - Hulher) 

12 "Acho que. p~i~c~palme.~te. uma pa~t~cipação 
v~~te. e quat~o ho~a~ po~ dia da out~a ee.~ 
lIoa na m~~ha v~da, e.~~a pa~ticipação nao-



-e uma co~~a ~ac~onal, ela acontece con-
6o~me você va~ ~e envolvendo com a out~a 
p e~ ~ o a (...)" 
(Autopercepção de Amor - Mulher) 

67. 

são esses indícios particularmente percebidos pelas 

mulheres (nove em doze pessoas). 

- VOLTAR-SE PARA O OUTRO/SATISFAZÊ-LO/PREOCUPAR-SE COM ELE/PRO-

TEGER/APOIAR/INTERESSAR-SE (onze pessoas) 

39 - "( ••• )Pen~amento con~tante, p~eocupação com 
a pe~~oa em dema~~a. Nece~~~dade de apo~ã
la totalmente. T~an~óo~mação de compo~tamen 
to, você de~xa o ~eu me~o ~oc~al e pa~~a a 
conv~ve~ ma~~ ~nten~amente com e~ta pe~~oa, 
~nclu~~vevocê pa~~a a paht~c~pa~ meno~ da 
óamZl~a" . 
(Autopercepção de Amor - Homem) 

38 - "Quando eu começo a photegeh mu~to a pe~~oa, 
~~nto óalta da pe~~ oa" . 
CAutopercepção de Amor - Homem) 

64 - "At~av~~ da pe~cepção de todo um ~ef1t~men
to que me óaz penethah dentho de outha pe~ 
~oa, ~abeh como ela ~, quem ela ~; ~ent~-
mento de p~ocuha; de ~abeh quem ~ a pe~~oa 
que e~tã ao meu lado. Ent~ah dent~o da ou 
:tha pe~~oa ( ... )" 
(Autopercepção de Amor - Homem) 

A preocupação para o outro/apoiá-lo/interessar-se pe-

lo outro foi uma autopercepção mais encontrada nos homens (nove) 

que nas mulheres. Os relatos sobre as autopercepç~es das pes-

soas encontram-se no Anexo VI. 
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4.4.4 - . Interligação entre escolha .I2.rofis-

sional e vivência amorosa 

Essa questão surglu quando, ao escolher as pes-

soas a serem pesquisadas, se resolveu, com o intento de maior he 

terogeneidade, trabalhar com diferentes cursos. 

Visto que os dados estariam disponíveis, levantou-se 

a questão da possível interligação entre escolha profissional e 

. - . a.VlvenCla amorosa no aspecto pesquisado por este trabalho, ou 

seja, expressão e percepção de amor e desamor na díade amorosa. 

Para responder a essa questão, dentro da metodologia 

em que o trabalho se desenvolveu, analisaram-se os conteúdos dos 

relatos das histórias de amor e desamor dos diferentes grupos 

profissionais em cada categoria. Essa análise fez-se dentro de 

uma perspectiva fenomenológica, através do aspecto manifesto no 

discurso das pessoas. Foi também verificada a freqüência de ca 

da grupo profissional - Educação Física, Filosofia e Engenharia 

- relativa em cada categoria. 

o conteúdo dos relatos de algumas categorias foi ree

xaminado por três profissionais da área, com o intento de 

eliminar aspectos que pudessem passar desapercebidos à pesquls~ 

dora. Como exemplo temos na categoria de amor - DECLARAR e, 

dentre as categorias de desamor - AGREDIR, por apresentarem uma 

maior variedade de estilos expressivos que pudessem, alguns de-

les, .ser característicos de um g!UPO profissional ou nele se 

apresentar com maior freqüência. 
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o resultado dessas análises confirmou o que vinha,de 

certo modo, sendo configurado à medida em que etapas do traba-

lho iam-se concretizando. Pelo ângulo aqui analisado, o que o 

corre em um grupo profissional encontra-se tamb~m em outros. 

Foram observadas três histórias com um nível de abstração que 

foge à descrição pura e simples de um relato no grupo dos Eng~ 

nheiros, quando se imaginava ser o relato característico dos Fi 

lósofos. 

Diferenças mostradas em algumas categorias como CON-, 

FIAR, onde os grupos de Educação FÍsica e Filosofia apresentam 

um conte~do de entrega na relação sexual, que não se encontra 

nos de Engenharia. Todavia esses fatos não se revelam como sig 

nificativos, pela própria freqüência das histórias não dar res-

paldo a qualquer afirmação de ser representativo de um grupo 

profissional, mesmo dentro do universo desta pesquisa. 

Quanto às freqüências dos grupos profissionais, rela-

tivas a uma determinada categoria, os resultados não foram re-

presentativos mesmo que, numericamente, indicassem uma conside-

rável diferença. Tal ~ o caso do grupo de Educação Física que 

apresentou apenas uma história, em que se percebeu desamor na 

categoria AGREDIR, mostrando uma diferença significativa de fre 

qüências no grupo de Filosofia, que apresentou dez histórias 

classificadas, num total de quatorze relatos. 

Fato tamb~m retratado nas categorias de amor AJUDAR 

EM MOMENTOS DIF1CEIS, onde o grupo de Educação Física e o de En 

genharia contaram quatro histórias e o de Filosofia nenhuma. 

I 
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Embora, à primeira análise, as diferentes freqüências 

possam indicar aspectos característicos de alguns grupos, tanto 

em termos quantitativos como de conteúdo, não permitem numa aná 

lise da questão como um todo, afirmações tais como: 

- O grupo de Filosofia apresenta-se mais agressivo que outros 

grupos profissionais. 

- Para o de Engenharia uma relação sexual não implica em confi

ança. 

Estas afirmações necessitariam estar embassadas em subs 

trato mais sólido do que o fornecido por esta pesquisa, que não 

foi concebida para respaldar tais argumentações. 

Sintetizando pode dizer-se que, pelo ângulo com que 

este trabalho foi abordado, não foi encontrado nenhum dado Slg

nificativo para afirmar=se que os diferentes grupos profissio

nais tenham uma maneira peculiar de expressar e perceber amor. 

A crença do senso comum, aludida anteriormente, não pôde aqui 

ser comprovada, o que não significa que, através de outras aná

lises ou pesquisas enfocando outros aspectos da manifestação do 

amor e desamor, não pudesse alguma diferença ser retratada. 
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4.5 - ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Apreenderam-se nesta pesquisá recordações de experi

~ncias vividas do sentimento de amor e desamor. A explicitaç~o 

-e apreensao destes sentimentos revelam como se decodificam trans 

formando-os em viv~ncias cotidianas. 

o sentimento de amor mostra-se na vivência das pessoas 

por meio da ação de ACARINHAR, descrita em termos de qualquer 

contato corporal. O homem mostrou expressar e perceber amor 

dessa maneira, numa proporção maior que a mulher, sugerindo tal 

vez ser o toque corporal uma via de expressão de amor mais uti-

lizada pelo homem. 

DECLARAR amor, através da linguagem verbal, foi relato 

freqüente, como também o sentimento de desamor ao ser expresso 

pela ação de AGREDIR, incluindo discussões e gritos. 

26.1 - "( .•. ) Eu n~que~ uma nena, ponque ele 
hav~a ~um~do ( ... ) aI eu bnonquee~, pa 
JLec.~a a:té. e~po~aj c.omec.e~ a e~bMV ejatt 
no :telenone (.001 Na ho h..a.. que eu bu
gue~, g u:te~, n o~ meu a:to de de~ amo n 
( ... )" (ED - Mulher) 

44 - " ( ... ) Eu não c.onc.o JLde~ c.om a mane~na 
que ela e~:tava u~ando pana nazen m~nha 
6 ~lha do 1Un~ n: deng o~, 6 az en do a~ v o n:ta 
de~, e:tc.. Aqu~lo me nevol:tou de :tal 
mane~na qu e eu pegu e~ m~nha fi ~lha e m~ 
nha mulheJL, bo:t.ei-a~ no qua~o e di~~e: 
- Voc.ê :tem que 6azeJL ela dOJUnLh agoM 
de qua.lqueJL ma.neiJLa. I~~o em voz af.:ta, 
a.g JLe~ ~ ~v am en:te ( ... )" (ED - Homem) 
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Os relatos que se referem a uma declaração de amor são, 

em sua grande maioria, motivados por situações difíceis, objeti 

vando superá-las, após uma briga na tentativa de reconciliação. 

DECLARAR amor é também sinônimo de apoiar e incentivar, quando 

inserido em contexto de doenças e em situações de tensão. 

23.2 - "Teve um cüa e~pec.ial paJta I1Ó~. Ele. e~ 
tavaa 6im de te..tunil1aJt poJt pMblema que. 
l1ão vem ao c.a~o agoJta.. ( ... ) Ao C.Ol1ve./t
.6 a Jtm 0.6 eu. 6 u i p o 11 de. /ta 11 do, Ó a l al1 do c. o i.6 a.6 
tipo "Eu te amo", etc.. ( ••. )" 
(EA - Mulher) 

62.1 - "Eu .6ou meio di6I.c.il de ex.pJte.6.6aJt amoJt 
embo/ta eu .6il1ta ( ..• ) Ma.6 c.hegou um mo
mel1to em qu e ela. ó ic.ou do el1te e aI. eu 
dem 011.6 t Jtei I eu 6 ai ei m e..6 mo. ( ... )" 
(EA - Homem) 

Tais evidências parecem mostrar que o amor suaviza ten 

sões e supera discussões na tentativa de recuperar o prazer, 

perspectiva que vê o amor como contrário às situações difíceis, 

desagradáveis e sofridas, neutralizando-as. Sugere talvez que 

as injunções contextuais condicionam o homem ao hedonismo, tor-

nando-o um ser ansioso e apavorado ante a dor. Não obstante, 

é a vivência da dor, que permite à pessoa perceber-se como ser 

humano total, por vivenciar as polaridades que lhe são ineren-

teso 

PRESENTEAR mostra a doação não da pessoa mais de algu

ma representação sua. É uma atitude mais caracterizada pelo h~ 

-mem como expressa0 de amor, corroborada pela mulher, na alta 

freqüência com que percebe amor ao ganhar um presente. 

.. 



44.2 - "Quando e..e.a já e.fLa. mãe., no d-ia 00.6 mãe..6, 
e.u 6u-i 6aze.fL eOmpfLa.6 na 6e.-ifLa ( ••• ) e. 
eompfLe.-i uma fLO.6a e. de.-i de. p 1Le..6 e.n,t e. , po-i.6 
e.!La o p fL-<-m e.-i !LO di..a da.6 m ã e..6 qu e. e..e.a -i fL,[a 

- ( ) " pa.6.6 a fL eomo mae.; ••• 
(ED - Homem) 

15.1 - "Um pfLe..6 e.nte. de. Nata.e. eom um ea fl,fão eom 
pa.e.av fLa.6 b e.m fLomânt-iea.6 ( ••• )" 
(PA - Mulher) 

23 . 1 - "( ... ) e..e. e. de.u - m e. de. p fLe..6 e. nt e. um qu a dfL-<
n h o e.m qu e. e..6 tav a e..6 e fL-<-t o a.6 .6 -im : 'Am o fL -
não é amofL e.nquanto não 60fL d-iv-id-ido' 
Eu aehe.-i que. aqu-i.e.o 60-i a pfL-<-me-ifLa. ex-
p fLe..6.6 ão de. am (I fL de..e.e. ( ••• }" 
(PA - Mulher) 

73. 

Não seria PRESENTEAR uma atitude formal induzida por 

padrões externos e aproveitada pela pessoa para fugir de uma en 

trega de si, e ao mesmo tempo manter a relação? 

. .,.. 
Por esse racloclnlo, qual a atitude de desamor que se 

-oporia a de PRESENTEAR que nao a de TERMINAR O RELACIONAMENTO , 

quando a pessoa nega-se ao outro não mais de uma maneira simbó-

lica, mas ao contrário, bastante concreta ? 

39.2 - "Rompe.ndo o namOfLO eom uma namofLada 
ante.fL-<-OfL. Fo-i uma agfLe..6.6ão mu~to 
9 fLan de., ( ••• )" 
(ED - Homem) 

41.1 - "Há quatfLo d-ia.6 atfLã..6 e.u d-i.6.6e. a e..e.a 
que. não t-inha ma-i.6 nada a ve.fL o no.6.6O 
fLe..e.ae-ioname.nto, que. e.u não .6e.nt-ia ma-i.6 
n a da p o fL e..e. a". (...) 
(ED - Homem) 

68.1 - "Quando pe.d~ pafLa te.fLm~nafL um no~va do 
eom outfLa me.n~na ·que. me. amava mu~to. 
Eu .6ab-ia d~.6.6o e. e.mbofLa e.u .6oube..6.6e., 
não eon.6e.gu~a amá-.e.a e. apó.6 VáfL~a.6 te.n 

---..::-" 

1-



tat-i.vci~ pecü palUl telZm-i.naJt" 
(ED - Homem) 

74. 

o amor e expresso ao MOSTRAR INTERESSE através de ati-

tude de AJUDAR EM MOMENTOS DIFíCEIS, APOIAR/PREOCUPAR, QUERER 

ESTAR JUNTO DA PESSOA e ACOLHER compreendendo, ouvindo e acel-

tando. Essas atitudes apareceram em maior proporção nos rela-

tos de percepção do que nos de expressão, com exceção de ACO-

LHER que foi uma atitude mais expressa que percebida. Esta 0-

corr~ncia talvez permita, na an~lise de tais situaç~es, sugerir 

que pela própria car~ncia de quem necessita de um apoio, ou es-

t~ em um momento dif!cil, encontra-se mais sens!vel a registrar 

atitudes de interesse, justificando assim serem essas situaç~es 

mais explicitadas nos relatos de percepção que de expressão. A 

ação pode passar despercebida para quem a faz, muitas vezes,por 

faz~-la sem uma intenção consciente determinada. 

Em termos de conteúdo, os relatos de APOIAR/PREOCUPAR 

ressaltam diferenciando os sexos, a pr~dominância da atitude 

ae proteçáo do homem, mostradas nos relatos de percepção da mu-

lher. 

25.1 - "Um cüa de c.huva, nó.6 e.6távamo.6 andan
do na c.alç.ada., ( ... 1 da. óOlZma c.omo eu 
e.6tava -i.ndo eu -i.Jt-<-a ac.abaJt c.a-i.ndo e mo 
lhando to da. a c.alç.a. De Jtepente, numa 
demon.6tlUlç.ão de c.aJt-i.nho, amoJt, aó eto , 
p~teç.ão ele paJtou na m-i.nha óJtente e 
.6entou o pé na poç.a d'agua. Molhou-.6e 
to do e ó-i.c.ou c.om a c.alç.a to da .6uj a. ( ••• I" 
(PA -. Mulher) 

Por sua vez as atitudes da mulher, no que concerne aos trabalhos 

domesticos, como por exemplo, preparar o alimento para o compa-
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-nheiro e cuidar de suas roupas, sao pe~cebidas pelo homem como 

expressão de amor. 

63 - "Tem veze.6 que eu c.hego 
ã no~te, e eta phepahou 
paM me e.6peMh, ( ... )" 
(PA - Homem) 

n.a c.a.6 a deta -o jantah .60 

68.2 - "( ... ) e.6peMh ac.ohdada pall.a que eu 
c.hegue, emboha e.6teja c.an.6ada, paM 
eu não teh que e.6quentah c.l:Jm~da, etc.." 
(PA - Homem) 

Na categoria QUERER ESTAR JUNTO nos relatos de percep-

ção de amor das mulheres nota-se a ênfase colocada por elas na 

superação de dificuldades pelo homem para estar ao seu lado. 

9.1 - "Ete mOha mu~to tonge de onde eu mOho~ 
( •.. ) d~a.6 a.6.6~m que não dava ete ~h 
tá em c.a.6a, e me.6mo a.6.6~m ete ~a, ape
.6a/t da ~.6tâ.nc.~a e do c.an.6aç.o. Um do
m~ngo, em que ete t~nha phova na .6egu~ 
da 6 e~ M, po de~a e.6 ta h e.6 tu dai'!. do ou 
jogando vote~, ete cü.6.6e, quando nó.6 
e.6távamo.6 c.onveMando qu e ~~a na m~nha 
c.a.6 a. ( ..• )" 
(PA - Mulher) 

-Sugerem tais relatos que, na percepçao da mulher, o h~ 

mem se sacrifica para dar prazer a ela e não em prol de seu pr~ 

prio prazer. Expressariam esses relatos uma visão desvaloriza-

da que a mulher possui de Sl mesma não considerando o prazer 

que seu companheiro sente ao estar com ela ? 

O comportamento de PROCURAR o outro emerge como categ~ 

.ria apenas no grupo das mulheres. Levanta-se a hipótese de que, 

por ser essa ação parte do conjunto padronizado pela cultura co 

mo atitudes do homem, não é por ele mencion~da como atitude de 

amor, sendo, no entanto, assim vista pela mulher. 



9 • 2 - "E u .6 ou uma p e..6 .6 o a que. não p !LO C. u!to m u Lt o 
a o ut!ta, ( ... ) um ato de. p!to c.u!ta!t a ou
tJta. pe..6.60a .6e.tU.a palta. mim uma e.xpJte . .6.6ão 
de. amo /t ( ••• )" (EA - Mulher) 

32.1 - "PItOc.uJta./t a pe..6.6oa atJta.vé..6 de. um te.le.6o
n e.m a (...) t e.l e. 6 o n e.i p a /ta e.l e. di z e. n do 
que. e..6tava inte./te..6.6ada e.m me. e.nc.on.:t!ta./t 
c. o m e.l e. • (...)" (EA - M u 1 h e r ) 

76. 

TER OUTROS INTERESSES EM MOMENTOS DE LAZER QUE NÃO O 

ESTAR COM A PESSOA. É uma atitude vista como desamor, embora 

os relatos mostrem dúvidas, pois as pessoas agem,mas ficam in

seguras após sua ação; apresentam dissonância. Aspecto interes 

sante, mas com freqüência relativamente baixa. 

3 - "( ••. ) Já. e..6tava tu do c.ombinado de. viaja!t
mo.6. (. .. ) Qu an do e.u lig u e.-i.. palta e.l e. di z e. n 
do que. e..6 tav a p!tO nta, e.le. di.6.6 e. - m e. QUe. não 
ia poi.6 e..6tava mal, /te.alme.nte. indi.6po.6to. 
( ... ) e.u não pe.n.6e.i du.a.6 ve.ze..6, pe.gue.i me.u 
c.a/t1tO e. 6ui .6ozinha. Ve.ixe.i e.le. aqui .6ozi 
nho, doe.nte. e. 6ui c.uJt:ti/t Saqua/te.ma. Não 
.6e.i, ac.ho que. i.6.6O não é. de..6amo/t. ( ... )" 
(ED - Mulher) 

4.2 - "A vida inte.ilta. e.le. joga bola. Joga bola 
.6ábado e. e.u ac.e.ito, ma.6 te.m dia.6, .6ãbado 
pltinc.ipalme.nte., que. e.u p/te.6e.Jtia que. e.le. 
e..6 ti v e..6 .6 e. c. o m i 9 o e. e.l e. c. o i o c. a o 6 u t e. b o i do 
.6ábado ac.ima de. tudo ( ... )" 
(PD - Mulher) 

-31.1 - "Ele. e..6:tudava 60/ta do Rio, eu .60 o via no.6 
6i n.6 de. .6e.mana e. te.ve. um 6e.Jtiado e.m que. e.u 
6ique.i vib!tando po Jtque. nó.6 te.nIamo.6 mai.6 
te.mpo palta. 6ic.altmo.6 junto.6 - quat/to dia.6 -
e. e.le. ao inv é..6 de. 6 ic.a /t c.omig o 6 oi pa Ita. 

Mau á ac.am pa!t. ( ... )" 
(PD - Mulher) 

Depara-se ar com a visâo da relação da diade amorosa 

como exclusiva, abarcando todas as demais relaç~es intcrpesso-
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als e outros interesses que a pessoa pO'ssa ter. Parece que as 

pessoas não conseguem conviver com a distância uma da outra lne 

rente; relação de amor, urna vez que a colocam corno expressão 

de desamor. Associam amor e estar sempre junto e desamor ã se-

-paraçao. 

Por outro lado, uma análise malS cuidadosa talvez dê 

informações diferentes, transmitidas pela organização das pala-

vras nos relatos. As entrelinhas sugerem que esses interesses 

em outras atividades, possam ser uma maneira indireta por que 

o parceiro realmente esteja mostrando seu desinteresse. Fica di 

ficil captar essas nuances. são aspectos próprios de temas cu-

ja complexidade e intervenção de variáveis múltiplas se aprese~ 

tam como realidades indiscutiveis. Ademais, isto fica difIcil 

transmitir em palavras, como indica o relato abaixo: 

60.2 - "( .•. ) Foi qua.ndo e.la. te.ve. 6é.túa..6 ( ..• ) 
e.u .6Ó e..6ta.va. livne. na. pa.nte. da. ma.nhã; a 
ta.Jtde. e.u tinha. qu e. iJt pa.1!a. o t l!a.ba.lho. 
Eu me. pnopu.6 in c.om e.la. todo.6 0.6 dia..6 ti 
pJta.ia., pa..6.6e.a./t c.om e.la. onde. e.la. qui.6e..6.6e. 
iJt ( ... ). Ela. c.he.gou e.. di.6.6e. que. que.nÁ...a. 
iJt pa.Jta. outJto luga.n ( ... ) va.I e.la. 60i e. 
6ic.ou o dobJto do te.mpo que. ha.via. dito 
que. 6ic.a.Jtia. e. e.u 6ique.i e..6 pe.Jta.n do. Eu 
.6e.nti de..6a.mon 11.0 de.te.Jtmini.6mo c.om que. e.la. 
6a.lou: vou. ( ••. ) A vonta.de. de.la. e..6ta.va. 
a.c.ima. de. qua.lque.Jt c.oi.6a.. Ta.lve.z que.m le.ia. 
i.6.6o a.l pe.n.6e. que. e.u é. que. te.nha. pa..6.6a.do 
pOJt e.goZ.6tC}.) é. di61c.il pôn tudo e.m pa.la.
vJta..6 num .60 te.xto. 
(Con.6e.qüênc.ia.) - Me. .6e.nti tJtoc.a.do, poi.6 e.u 
de..6c.obtú que. não e..6ta.va. e.m ptúme.iJto pla.no, 
que. a. p e.Jt.6 o tta.L.i. da. de. de.l a. , 0.6 d e..6 e. j 0.6 de.l a. , 
a. vonta.de. de.la. pa.Jta. c.om e.la. e.Jta.m .6Upe.Jtio
Jt e..6 " • 
(PD _. Homem) 

As transmissões do sentimento de amor ou desamor se fa

zem também por outras vias que não o conteúdo exato captado pe-
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las palavras. o contexto do momento em que a história se dá, 

os movimentos corporals - inclusos aí expressões faciais, ges-

tos e olhares - transmitem informações, para as quais as pesso

as não têm um símbolo claro, por não estarem ainda cOdificadas 

corno símbolo comum, com 1SS0 essas informações, que localizari-

arn melhor as mensagens diferenciando-as, se perdem. Pelas pes-

soas não saberem corno decodificar e transmitir essas sensações 

inerentes ao elo da díade amorosa, a mensagem fica aquém da in

formação correta que é a real sensação e vivência da pessoa. 

Esses aspectos são percebidos rio momento 'da entrevista, através 

das reticências, das expressões faciais, dos movimentos expres

sivo dos olhos ao recordar as situações, pela ansiedade própria 

àquelas situações, em que se quer transmitir algo mas não se en 

contram meios para fazê-lo. 

Ainda que os relatos dessa categoria seJam menos fre-

qüentes são considerados, para urna análise qualitativa, com 

igual representatividade aos mais cotidianos. são relatos tal-

vez mais ricos para urna análise pelas implicações mais minucio 

sas que deles advém comparados aos demais, que possuem urna men-

sagem mais aparente para decodificar, corno PRESENTEAR, ACARI-

NHAR, DECLARAR, AGREDIR. 

Fornecem informações sUbstratas,perceptiveis pela aná-

lise cuidadosa do relato. 

Vivenciado pelas pessoas corno desamor aparece MOSTRAR 

DESINTERESSE, manifestado pela INDIFERENÇA/MANTER FRIO E DISTAN 

TE, bem corno pela DESATENÇÃO/INDELICADEZA. 

1 . 



40.2 - "F-i.m de Jtela.c.-i.ona.mentoi a.quela. pe.6.6oa. já. 
nã.o JtepJte.6enta. mu-i.to pa.Jta. voc.ê. Vepo,ü 
de to do um env olv -i.m ento, houve uma. Ó a..6 e 
de .6a.tuJta.ç.ã.o .6 egu-i. da de uma. Jtepul.6a. ( .•• ) 
c.o mo p o Jt e x. em pl o m e no.6 c. a. JÚ c. i a..6 no.6 p Jte
lú di 0.6 a.m o JtO.6 0.6, m a.i o Jt 9 Jta.u de d e.6 c. a..6 o . 
( ... ) " (ED - Homem) 

63 . 1 - "Eu e.6 ta. Jt qu e Jten do c. a. JtÚl h o e ela. e.6 ta. Jt 
pen.6a.ndo em outJta. c.oi.6a. e nã.o me daJt 
a.tenç.ão. 

19.2 -

(PD - Homem) 

" ( •.• ) qua.n do ele deix.a. de lemb Jta.Jt do meu 
a.n-i.v e Jt.6 á. Jtio i de.6 a.m o Jt, m e.6 m o q ua. n do l em
bJta., ele não pJtOc.uJta. óa.zeJt na.da. ( ... )" 
(PD - Mulher) 

79. 

Vários comportamentos, que manifestam desamor por meio 

da "INDIFERENÇA ... " e ações de AGREDIR, surgem como comportame,!2 

tos reativos. Associa-se esse dado ~ ideologia pela qual o ho-

mem é essencialmente bom e que suas atitudes agressivas são ap~ 

nas defesas introjetadas, diferindo da tese freudiana de que o 

instinto agressivo é inato no homem? Os dados deste trabalho 

não têm pretenções de aderir a nenhuma ideologia com esse·enfo-

que, apenas mostrar o que emerge da vivência das pessoas. 

CONFIAR aparece como um comportamento expresso pelas 

mu+heres e percebido como expressão de amor pelos homens, permi 

tindo evidenciá-lo como atitude mais característica das mulhe-

res. 

26.1 - "( ... ) Houve um momento em que eu c.onó i -
e-i. c.oi.6a..6 muito pe.6.6oa.i.6 minha..6 pa.lla ele. 
Al-i. eu e.6ta.va. da.11 do tu do de dentl/W de mim, 
c.o-i..6a..6 pe.6.6oa.i.6 ( ... I 
(EA - Mulher) 



66.3 - "O mome~to que ela ac~editou em mim, que 
decidiu óaze~ o ~elacionamento no~~o mai~ 
~i~o, qui~ vive~ momento~ maio~e~, qui~ 
teA uma ~elaç~o ~exual comigo, conóiou na 
minha pe~~oa ( ... J" 
(PA - Homem) 

80. 

Nota-se que, em alguns casos, o homem cita ter percebi 

do amor na confiança depositada por sua companheira ao entrega~ 

se a ele numa relação sexual. Retrataria a entrega sexual da mu 

lher uma conotação de proporcionar dádiva e prazer ao homem, fi 

cando menos enfática a entrega como um prazer seu? Seriam res

quícios da concepção moralista na qual a mulher é vista se dan

do para o prazer do homem e não para obter seu próprio prazer? 

É interessante que lSSO ocorra em ambos os sexos como nos mos-

tra o relato dessa mulher: 

5.1 - "TeA um ~elacionamento ~exual pAá mim é. 
expAe~~~o de amo~. PaM mim e~a cU_ôlcil 
me entAega~ totalmente ( ... J Eu óicava 
c..om aquele~ tabu~, a ponto de pen~a~ ~e 
n~o ~e~a pOAque eu não o amava. ( ... J 

Eu óicava pen~ando na óamllia, vá.Ju ... a-ó 
c..oi~a~ pa~~avam pela minha cabeça. Ve
poi~ que eu me libeAtei de tudo i~~o( ... J. 
Ne~~e momento 60i uma demon.6t,'l..a.ção do meu 
amo~, c..on~egui~ me ent~ega~ ~em óica~ pe.n 
~ando. -
(Con~e.qüênc..iaJ - Me.u c..onvIvio óicou me.lhoA, 
eu ~enti que. o ~elacionamento óic..ou mai.6 
Ó i Am e. , el e. a c ~e. dit o u m ai~ e.m mim (... J " 
(EA - Mulher) 

-Cabe observar o conflito dessa pessoa nao sabendo a 

quem satisfazer, à família ou a ele, e, após ter uma relação se 

xual, assinala "ele acreditou mais em mim". E ela? 

Observa-se que esse asp~cto da confiança, associado ao 

amor, emerge tanto nas definições de amor como também nas defi-

nições de desamor pela falta de confiança. As mulheres referen 
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ciam essa caracterizaç~o mais vezes que o homem, reforçando ser 

uma atitude mais típica sua. 

Quase todas as características obtidas como definições 

de amor e desamor confirmam os comportamentos vividos. Não obs 

tante, nenhuma pessoa. mencionou PRESENTEAR como ~efinição de 

amor, embora tenha obtido freq'úência alta como experiência vivi 

da, nem tampouco TER OUTROS INTERESSES ... como definição de de-

samor. O que impediria essa vivência de ser, aludida teorica-

mente como desamor? Seria por parecer uma atitude possessiva , 

ameaçando por isso a imagem da pessoa que a ela alude? Ao con-

ceituar:uma situação, a pessoa assume uma responsabilidade cons 

ciente perante o outro o que n~o ocorre·ao vivenciá-la, quando 

não se é muito consciente das contradições; transmite-se infor-

mações que ~stão fora do controle da pessoa que relata a situa-

-çao. 

Chama a atenção aspectos que emerglram apenas nas defi 

nições. Bastantes pessoas referem-se ao amor como "alegria/fe-

licidade/sentir-bem". "Amizade" também aparece como definição 

de amor numa proporção alta. O que mais chama a atenção, nessa 

parte da análise, é que tanto o sentimento de amor como o senti 

mento de desamor são caracterizados como "respeito à individua-

lidade do outro", e "falta de respeito ... " respectivamente, ca

racterizações essas que não encontram correspondências explíci~ 

tas nos relatos das vivências. Poderia dizer-se que s~o aspec-

tos mais pr6prios para definir o amor, justificando-se, de'ma~ 

neira inversa, a apresentada ao comentar sobre a categoria de 

desamor "Ter outros interesses ... "? f possível que isso seja 
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devido a que numa qefinição haja mais implicações racionais e 

cognitivas e, na vivência, a ênfase seja dada pelo irracional e 

afetivo. 

Um dos aspectos mais interessantes, levantados por e~ 

- -te trabalho, sao as sensaçoes autoperceptivas do "estar amando". 

Muitas delas corroboram atitudes vividas e definidas como amor: 

"Compartilhar com o outro, confiar"; - "Interessar-se pelo ou

tro, apoiá-lo preocupar-se com ele", "Querer estar com a pessoa, 

ver, falar, tocar". Estão essas entre as sensações que a pes-

soa canaliza para o companheiro, comentadas anteriormente. 

"Sentir-se bem, "alegre, feliz,.euf6rico, confiante,com 

maior vivacidade e maior ânimo para os problemas" aparecem como 

autopercepções do "estar amando" e como definições de amor, não 

figurando entretanto no relato da vivência. 

Manife~tam-se, apenas nos relatos de autopercepção do 

"estar amando", descrições como: "pensar no outro a maior parte 

do tempo, sentir sua falta, saudade"; sentir, com a "sensibilid§;. 

de mais aguçada, alterações na pulsação, no olhar na transpira

ção e na fluência verbal". 

• Quanto aos aspectos das semelhanças e divergências nas 

autopercepções de homens e mulheres, obtém-se que os homens pe~ 

sam mais no outro e sentem sua falta do que as mulheres. "Confl 

ar" é característica mais enfatizada pela mulher nas autoperceE, 

ções como também nas vivências e definições. 

Os homens se mostraram malS interessados, preocupados 

e dando mais apoio que as mulheres, tanto nos relatos autoper-
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ceptivos quanto nas definições, não ocorrendo diferenças em ter 

mos de vivências. 

Relativamente à questão levantada nos propósitos deste 

trabalho a respeito da existência ou não de uma divergência en-

-tre homem e mulher quanto él esses sentimentos, optou-se por nao 

fazer afirmações conclusivas, mas deixar a resposta nas análi-

ses mencionadas. Desse modo não se correu o risco de afirma-

çoes sem respaudo significativo, sObrepondo-se ao aspecto des-

critivo, por certo mais fidedigno. 

Faz-se necessário deixar claro que muitos dos comport~ 

mentos poderiam pertencer a outras categorias al~m daquela para 

a qual foram destinados; mostra-se aí a multiplicidade de vàriá 

veis que existem num relato sobre experiência amorosa. Optou-

se, no entanto, pela busca de um comportamento para o qual par~ 

ceu estar direcionada a intenção da pessoa, ao relatar a expre~ 

sao e a percepção desses sentimentos. 

Nesta análise de resultados surglram questões que fo-

ram explicitadas à medida de suas ocorrências; apontou-se, tam

b~m, aspectos observados, mostrando coerências e dissonâncias 

nos relatos das pessoas. Entretanto, ressalte-se, como dado de 

relevância primordial, o levantamento das vivências das pessoas, 

objetivo primeiro deste trabalho. Independente do questionamen 

to a que se propôs e das análises apresentadas, o fenômeno é o 

que se evidencia. 

Numa visão malS ampla, onde se observa esta pesquisa 

no contexto dos demais trabalhos lidos sobre o amor, pode-se di 

I 



zer que algumas atitudes de amor por este estudo encontradas 

são semelhantes a alguns conteúdos dessas outras pesquisas. 

84. 

Evidenciou-se, por exemplo, algumas atitudes aqui apresentadas 

como amor, correspondendo a um dos fatores advindos da escala 

de Rubin (1970) como: "predisposição para ajudar",cujo conteú

do abarca atitudes de AJUDAR EM MOMENTOS DIFÍCEIS, APOIAR/PREO 

CUPAR. Especificamente alguns outros relatos se assemelham aos 

dois outros fatores de Rubin: "necessidade de dependência e afi 

liação", "exclusividade e absorção". Estende-se essa semelhança 

a "alguns itens sobre amor romântico da escala de amor e Knox e 

Sporakowski(1968), que equivalem aos fatores da escala de"Rubin. 

A maior equivalência explícita encontrada foi com os 

fatores da escala de Swensen (1973): DECLARAR encontra-se no fa 

tor "expressão verbal de afeto"; CONEIAR, no fator "revelação 

de fatos pessoais"; AJUDAR EM MOMENTOS DIFÍCEIS e APOIAR/PREOCU 

PAR associam-se ao fator "incentivar, estimular e dar suporte i 

moral à pessoa amada". A categoria PRESENTEAR deixa dúvidas so I 
bre sua equivalência ao fator "dar importância a suportes finan f 
ceiros, presentes ganhos e trabalhos feitos em seu lugar pela 

pessoa amada", isto porque o que se apreende dos relatos refere!!, 

tes a PRESENTEAR no sentido simbólico do sentimento do amor,não 

parecendo estar associado a suporte financeiro. 

No estudo em que Rosemman correlacionou os estilos de 

amor de Lee com a escala de amor de Rubin, encontra-se que os 

conteúdos da escala de amor de Rubin correlacionaram-se mais 

fortemente com os estilos Agape, "Mania e Storge. Com os esti

los de amor de Lee assemelham-se algumas atitudes de expressão 
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de amor encontradas por este estudo: CONFIAR corresponde aos 

conteúdos do estilo Storge; APOIAR/PREOCUPAR, ACEITAR, ACOLHER 

se associam ao conteúdo Agape e QUERER FICAR JUNTO, ao conteú-

do descrito como Mania. 

Esclareça-se que algumas atitudes, captadas como ex-

pressivas de amor e assim percebidas pelo outro, correspondem 

ao conteúdo levantado por algumas das pesquisas consultadas. No 

te-se, no entanto, que uma das manifestações mais cotidian2s 

d~sse sentimento, o toque físico, explicitado por esse 
f 

traba-

lho como ACARINHAR, não foi mencionado por nenhum dos fatores 

advindos. das referidas escalas. ACARINHAR, pont.o de conv"ergên-

cia dos vários aspectos da manifestação do amor, talvez a mane~ 

ra mais concreta de passar esse sentimento ao outro, não apare-

ce nesses trabalhos. Observe-se que os artigos não o mencionam 

quando se referem aos itens e fatores das escalas de amor român 

tico. Seria que o ACARINHAR, por tratar-se de uma maneira de 

explicitação, não é considerado como conteúdo em si? Reside aí 

-um dos aspectos que sao os referidos "vieses" ou "nuances" do 

sentimento e que nesses outros trabalhos não foram explicitados. 

Não seria, talvez, uma maneira de expressar como essa que nos 

daria direcionamentos por onde pesquisar o sentimento do amor? 

Não estariam ai outras "vias" pelas quais ele se esvai? 

o que se questiona nesses trabalhos é a postura e a me 

todologia com que foi abordado esse sentimento e que pareceu 

ser restritiva, no que concerne a determinações, a priori, com 

que apreenderam as vivências do amor, haja vista que têm como 

objetivo escalas para medir amor. 
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Ressalte-se neste estudo: a apreensão da vivência em 

si, sem uma determinação a priori; a maneira como viabiliza o 

sentimento de amor e o sentimento de desamor (este ~ltimo -nao 

mencionado nas outras pesquisas); a prática em termos da experi 

ência vivida na díade amorosa, tendo como referência a pessoa e 

nao a relação; o trabalho com a expressão e percepção desses 

sentimentos e não apenas classificando-os em um ou outro tipo 

de amor. 

----=-:-

~~-=·~.~h.~ .. ===-~-~,~<WL~.~~~·~ ~~~~"~~ __________________________________ ___ _ 1" • 
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5. CONCLUSÃO 

Esta pesquisa desenvolveu-se como a melhor maneira en 

contrada para tornar viável um estudo científico metodológico 

da viv~ncia do sentimento do amor e desamor na dí~de amorosa. 

-Pretendeu-se apreender aspectos ainda nao captados por 

outras pesquisas, "vieses" e "nuances" que não se sabe muito 

bem por oride se esvaem, mas são aspectos que tornam diferente a 

relação da díade amorosa das demais relações interpessoais, ta! 

vez códigos obscuros que comunicam o amor ao outro e que formam 

este elo peculiar. Indo em busca desses códigos, pediram-se 

descrições detalhadas de um momento vivido pela pessoa, no qual 

ela tenha expressado e percebido amor ou desamor. 

A abordagem fenomenológica existencial pareceu ser a 

mais apta para captar esse sentimento que está no todo da pess~ 

a desde seú corpo: através da expressão, tom de voz e movimentos, 

em seu discurso que é reflexo do seu sentimento até nas suas a-

ções que são o somatório e produto de seu todo. E foi por meio 

do discurso e da ação vivida que se tentou chegar a essas "nuan 

ces". Procurou-se cercá-las por meio de questões que pudessem 

suscitar os mínimos detalhes da transmissão desse sentimento,ob 

jetivando-se apreender "( ... ) a força que mantem uma relação 

( ... )", como disse uma pessoa entrevistada ao definir amor. É 

~ tentativa de desvendar um sentimento implícito, embora, nem 

sempre translúcido ã vivência cotidiana das pessoas. 
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Este estudo revelou que o amor é vivenciado pela díade 

amorosa de uma maneira simples, manifestando-se por meio de de

clarações de amor verbais, ao fazer-se um carinho no outro, di

rigindo-lhe uma palavra de solidariedade em situações difíceis 

ou ainda oferecendo-lhe um presente ou confiando-lhe histórias 

pessoais. 

-O desamor foi expresso por agressoes verbais, desinte-

resse mostrado para com a outra pessoa, atitudes egoístas e tam 

bêm ao terminar um relacionamento. 

A análise dos resultados mostrou que algumas atitudes 

de amor levantadas por este trabalho são semelhantes em conteú 

do a estudos feitos por outros autores, mas esta pesquisa teve 

.. . . -
o mer1to de desvendar atalhos nao abordados por esses autores. 

Todo o caminhar deste trabalho sugere que os estudos 

posteriores, talvez, pudessem direcionar pesquisas em outras vi 

as que nao a verbal, ou seja: quais os conteúdos que se manifes 

tam através do movimento do corpo, de sua expressão, por meio 

do olhar, do tom da voz etc. Nesses aspectos não verbais podem 

encontrar-se dados relevantes sobre o sentimento de amor e desa 

mor da díade amorosa, contribuindo para fazer comuns esses códi 

gO·$, ao torná-los consciente's, numa tentativa de transformar em 

.. 
imanente o que e visto por muitos como transcendente. 

Ao preocupar-se com os dados mais genuínos e espontâ-

neos, esta pesquisa representa um pr1me1ro passo para estudos 

da vivência do sentimento de amor e desamor da pessoa, tendo-a 

como centro na diade amorosa. 
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COMPORTAMENTOS FEMININOS DE EXPRESSÃO DE AMOR 

1.1 - Declarar seu amor ao percebê-lo precisando de apolo. 

1.2 - Acarinhá-lo, beijá-lo e olhá-lo ternamente. 

2.1 - Incentivá-lo, ajudá-lo a fazer o trabalho que faltava 

terminar seu curso. 

2.2 - Ajudá-lo a superar a dificuldade e frustração de não 

andar de bicicleta. 

96. 

para 

saber 

3. - Prolongar o final de semana passado em sua companhia,deixan

do de lado seus afazeres. 

4.1 - Tomar a iniciativa de chamá-lo para salr. 

4.2 - Confiar-lhe um problema de saúde pelo qual está passando. 

5.1 - Entregar-se pela primeira vez a uma relação sexuâl. 

5.2 - Solucionar um problema de trabalho para ele, substituindo, 

sem remuneraçao, durante suas férias escolares, um colega 

seu doente. 

6.1 - Declarar seu amor reconsiderando sua opinião sobre uma possi

vel separação. 

6.2 - Optar por ficar com ele, em vez de ir brincar o carnaval em 
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outra cidade com um grupo de amigos. 

7.1 - Ajudá-lo a fazer o trabalho da Faculdade ,para que eles pude~ 

sem assistir ao filme que ela muito queria, o qual acabaram 

perdendo por atraso. 

7.2 - Levantar-se de onde está sentada para ir acarinhá-lo. 

8.1 - Compreendê-lo, sabendo esperar que ele supere sua crise exis 

tencial para que volte a lhe dar carinhos. 

8.2 - Conversar com ele a respeito da rotina que sente no relacio

namento. 

9.1 - Escrever-lhe mensagens de amor em um cartão especial. 

9.2 - Procurá-lo, telefonando-lhe, o que não faz com qualquer pes

soa. 

10.1 - Levar-lhe um presente. 

10.2 - Aceitar a gravidez e casar. 

11.1 - Incentivar questionamentos pessoais, possibilitando-o re

ver seu relacionamento com a esposa. 

11.2 - Correr o risco de perder a confiança dos pals mentindo, p~ 

estar com ele. 
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12.1 - Deixar de ir a um show que muito queria,para ajudá-lo num 

trabalho. 

12.2 - Compartilhar suas experiências, nao omitindo nada, inclusi-

ve relações com outras pessoas. 

- -13.1 - Permanecer ao seu lado, aceitando sua opçao de nao parti-

lhar com ela o problema pelo qual estava passando e que o 

tornava distante, 

13.2 - Conversar, declarando e esclarecendo seu amor por ele, ao 

perceber seu mau humor causado por ciúmes. 

14.1 - Ouvi-lo, acarinhando-lhe a cabeça, quando ele fala de pro

blemas pelos quais está passando. 

14.2 - Levar-lhe um pedaço de pudim que e.la mesma fez. 

15.1 - Deixar o grupo de Dança Folclórica do qual participava~para 

evitar aborrecimentos advindos da não aceitação dele por 

seus atrasos. 

15.2 - Concordar em mudar para o interior devido a transferência 

do trabalho dele. 

16.1 - Aguentar ,sem retribuir,os maus tratos recebidos dos familia 

res dele,numa ocasião em que com ele foi visitá-los. 
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16.2 - Casar para que ele permanecesse no país. 

17.1 - Dar-lhe de presente uma camiseta, tendo nela pintado seu de

senho preferido. 

17.2 - Recusar-se a aceitar um favor dele ao percebê-lo agindo por 

obrigação. 

18.1 - Incentivá-lo, participando dos movimentos estudantis do 

qual ele era líder em épocas de greve. 

18.2 - Conversar, confiando-lhe suas neces~idades mais íntimas. 

19.1 - Tomar a. iniciativa de dar um direcionamento ao relacionamen 

to deles. 

19.2 - Acarinhá-lo com abraços, beijos e olhares. 

20.1 - Acolhê-lo, estando ao seu lado, sem intervir em um momento 

decisivo pelo qual estava passando. 

20.2 - Acarinhá-lo muito com beijos, cafunés e palavras carinhosas 

21.1 - Ter-lhe confessado seu amor, quando o sentiu inseguro e abor 

recido. 

21.2 - Cuidar de suas coisas como, por exemplo, passar suas roupas. 
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22.1 - Deixar de ser madrinha de seu próprio sobrinho, apoiando-o 

numa discordância entre ele e sua irmã. 

-22.2 - Terminar o relacionamento ao descobrir que nao mais o amava. 

23.1 - Escrever-lhe um bilhete falando de seu amor,sentindo-se as-

sim mais forte,para enfrentar seus próprios problemas. 

23.2 - Conversar francamente, falando de seu amor e analisando a 

relação no dia em que ele quis terminar. 

24.1 - Protegê-lo ao coloc~r-se contra uma atitude, que ele tomara 

no trabalho, e que o afetaria politicamente. 

24.2 - Confiar-lhe seus sentimentos numa conversa longa. 

25.1 - Apoiá-lo em suas colocações, ouvindo-o, incentivanão-o e 

preocupando-se com ele. 

25.2 - Apoiá-lo, ouvi-lo e dar atençao às suas colocações, quando 

estão numa roda de amigos. 

26.1 - Confiar-lhe coisas pessoais, mostrando-se realmente como é. 

26.2 - Procurá-lo querendo saber o motivo de sua ausência. 

27.1 - Acarinhá-lo muito, falando-lhe de seu amor e de sua impor

tância para ela, na ocasião em que ele volta de uma viagem, 

et8uO'r"" ~ ~ 
I'UNUACAU GI:.IUi."J VARG~ 
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que os separou pela primeira vez,em oito anos de relaciona

mento. 

27.2 - Ajudá-lo, estar ao seu lado,cuidando dele quando doente. 

28.1 - Ir a sua formatura,quando nao estava se sentindo bem física 

mente, para apoiá-lo. 

28.2 - Compreendê-lo, aceitá-lo, estando ao seu lado na resolução 

de um problema que incluía outra garota. 

29.1 - Compreendê-lo e ace{tá-lo quando ele, por afazeres particu

lares, não pode estar com ela em algum programa. 

29.2 - Dar-lhe um presente de aniversário. 

30. - Estar disponível para prestar-lhe favores, como, por exemplo, 

cuidar de suas roupas, embora não estejam namorando. 

31.1 - Declarar seu amor, pela primeira vez, durante uma conversa 

em que falavam sobre relacionamento conjugal. 

31.2 - Pedir-lhe que mude seus planos de férias para passá-las no 

mesmo lugar que ela. 

32.1 - Procurá-lo dizendo-lhe estar interessada em encontrá-lo. 

32.2 - Telegrafar-lhe na ocasião de seu aniversário,reconciliando-
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se de uma briga. 

33.1 - Omitir sua opinião por ser contra a vontade dele. 

33.2 - Fazer sempre o jantar para ele. 

34.1 - Compreendê-lo e aceitar sua condição financeira, demonstra~ 

do-lhe que o importante para ela não é ir a lugares onde 

se gaste dinheiro. 

34.2 - Responder-lhe enfatizando a importância para ela do relacio 

namÉmto deles. 

1'" 
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COMPORTAMENTOS MASCULINOS DE EXPRESSÃO DE AMOR 

35.1 - Acarinhá-la com palavras e gestos em datas significativas. 

35.2 - Relacionar-se sexualmente com ela. 

35.3 - Ajudá-la, servi-la quando está doente. 

36.1 - Compartilhar seus sentimentos, estar com ela, atender suas 

vontades. 

36.2 - Comprar diversos eletrodomésticos e levar-lhe' de presente 

num embrulho enorme. 

36.3 - Apoiá-la, acolhê-la com carinho quando fica triste por pro

blemas familiares. 

36.4 - Presenteá-la com uma flor,de vez em quando. 

36.5 - Escrever-lhe bilhetes de amor no fichário escolar por estar 

certo de que ela vai folheá-lo. 

37.1 - Ceder às suas ponderações,racionalizando sua possessividade 

e abrindo mão do seu modo de ser, mudando suas atitudes. 

37.2 - Mudar sua maneira de proceder para atender as necessidades 

dela, descobrindo com isso novas formas para expressar seu 

amor. 
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38.1 - Reconsiderar a decis~o de terminar ~omada minutos antes, de 

clarando-lhe verbalmente seu amor. 

38.2 - Proteg~-la ao mostrar-lhe que est; sendo explorada economi

camente por seus familiares. 

39.1 - Conversar de uma forma muito honesta, sincera e aberta, con 

fiando-lhe seus sentimentos e viv~ncias pessoais. 

39.2 - Dar-se numa relaç~o sexual. 

40.1 - Entregar-se a um momento de amor, carinhos, olhares, afagos 

e trocas de palavras. 

40.2 - Acarinh;-la com palavras, olhares e gestos. 

41.1 - Entregar-se com naturalidade na primeira relação sexual, nu 

ma atitude de aceitaç~o para com ela. 

41.2 - Presente;-la com uma flor num dos anivers;rios mensalS de 

namoro. 

42.l - Presente;-la no anivers;rio com um urso de pel~cia. 

42.2 - Mostrar disponibilidade para com ela numa relação sexual. 

43.1 Ter uma atitude de ir ao encontro dela a primeira vez em 

que a viu, aproximando-se com olhares expressivos e pala-
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vras carinhosas. 

43.2 - Beijá-la pela primeira vez. 

44.1 - Apoiá-la nos últimos momentos de gravidez, preocupando-se 

em arrumar dinheiro, apesar das dificuldades financeiras,p~ 

ra que ela fosse atendida do melhor modo possível. 

44.2 - Dar-lhe flores ao comemorar seu primeiro dia das maes. 

45.1 - Procurar saber das vivências anteriores dela,propondo~se a 

conversar sobre isso, na tentativa de torná-la "não estra-

nha". 

45.2 - Dedicar tempo a estudar com ela,ajudando-a a expandir sua 

cultura e a adquirir conhecimentos não aprendidos na época 

universitária. 

46.1 - Estar ao seu lado, ouví-la, apoiá-la quando ela se mostra 

triste por ter brigado com o noivo. 

46.2 - Conversar de maneira sincera e abrir seu coraçao declarando 

lhe seu amor. 

47.1 Optar por ficar ao lado dela numa festa,onde também estava 

sua ex-namorada, de quem muito gostara. 

47.2 - Telefonar-lhe da rua, no intervalo do trabalho, para dizer 

~ .. 
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que a ama. 

48.1 - Dar-lhe de presente a planta de que mais gosta. 

48.2 - Acarinhá-la,através de um olhar profundo e meigo, por um to 

que especial, como que descobrindo um "mistério". 

49.1 - Confiar nela ao transformar sua conta bancária em conta con 

junta-três meses antes do casamento. 

49.2 - Optár pela cerimônia do casamento para livrá-la de pressões 

e intrigas da família e de amigos. 

50.1 - Levá-la .para sua casa, ceder-lhe sua cama com todo carinho

atitude que representa muito para ele - quando ela retorna 

do hospital após um aborto. 

50.2 - Abrir mão de suas coisas ao arrumar um outro emprego para 

que ela possa pedir demissão do seu, a fim de estudar, de 

realizar seus ideais. 

51.1 - Estimular sua independência e aquisição de cultura, reorga

nizando a distribuição de responsabilidades familiares, para 

que ela tenha mais tempo para dedicar a si mesma. 

51.2 - Retomar expressoes de carinho, tanto verbais como corporais, 

que há muito tempo não mais faziamparte do relacionamento 

deles. 
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52.1 - Escrever-lhe poesias. 

52.2 - Compartilhar de seus momentos de tristeza ao questionar a 

vida, acarinhando-a e falando de seu amor por ela. 

53.1 - Acarinhá-la verbal e corporalmente nos momentos de lazer em 

que está mais disponível para ela. 

53.2 - Gostar muito de acarinhá-la ao acordar. 

54. - Entregar-se,através da intensidade de seus carinhos,até ao 

limite do contato corporal permitido por ela. 

55.1 - Propor-lhe namoro, dizendo gostar dela. 

55.2 - Escrever-lhe um poema comparando-a com uma rosa. 

56.1 - Dizer-lhe numa conversa de sua fidelidade sexual. 

56.2 - Dedicar-lhe atenções através de telefonemas e passeios no 

dia a dia. 

57.1 - Dar-lhe todo o apoio e assistência quando ela perdeu o pai. 

57.2 - Presenteá-la, na tentativa de fazê-la feliz, após a morte 

do pai. 

58.1 Compreendê-la e ter paciência quando ela reclama por ele es 
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tar estudando ou trabalhando nos momentos em que poderiam 

estar juntos. 

-58.2 - Ceder, fazendo coisas de que nao gosta,como assistir ao co-

ral de que ela faz parte,para incentivá-la. 

59.1 - Estar sempre disponível para conversar,quando ela está tris 

te ou quando ela tem algum problema. 

59.2 - Confessar seu amor, dizer de seus sentimentos. 

60.1 - Dar-lhe um anel, simbolizando um compromisso entre eles. 

60.2 - Vencer a sua aversão por vômito e permanecer a seu lado num 

momento em que ela passou mal. 

61.l - Estar disponível e ajudá-la a superar suas dificuldades se-

xuais, deixando de cobrar certas atitudes, como. ocorria an-

teriormente. 

61.2 - Ir até ela na tentativa de permanecer a seu lado,após uma 

briga que tiveram,ao suspeitarem de uma gravidez. 

62.1 - Declarar seu amor quando ela se encontrava muito doente . 

. 62.2 - Presenteá-la com margaridas, flor de que muito gosta. 

63.1 - Abraçá-la fortemente,quando chega,à tardinha,na casa dela. 

, . 



109. -. 

63.2 - Acarinhá-la de uma maneira intensa quando estão namorando. 

64.1 - Declarar seu amor ao dizer-lhe que poderia fazê-la muito fe 

liz, num momento em que ela se encontra deprimida. 

64.2 - Relacionar-se sexualmente pela primeira vez de uma maneira 

carinhosa, comprometendo-se a ser fiel . 

. 65.1 - Ouvi-la e tratá-la com carinho ao conversarem após ela ter 

brigado com o namorado. 

-65.2 - Olhar, sorrir, tocar de maneira mai.s forte suas maos, de-

monstrando-lhe carinho ao encontrar-se com ela. 

66.1 - Relacionar-se sexualmente pela primeira vez, dispensando

lhe atenção e carinho. 

66.2 - Acarinhá-la com gestos e palavras. 

66.3 - Estar sempre com ela, mesmo nos momentos difíceis . 

. 67.1 ~ Decidirem juntos se ela abortaria ou nao, numa longa conver 

sa onde partilham momentos difíceis. 

67.2 - Desmarcar os compromissos de trabalho e pegar o próximo avi 

ão para estar a seu lado, ao sabê-la sentindo-se mal 
.. 

apos 

o aborto. 

- . 
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67.3 - Decidir~casar e estar disponível para ceder aos gostos dela 

ao montarem a casa. 

68.1 - Estar disponível para atender reivindicações de um seu fami

liar, contradizendo suas próprias crenças mesmo depois de 

terem decidido terminar a relação. 

68.2 - Mandar-lhe rosas nos aniversários de namoro. 

69.1 - Optar por não abortar mostrando estar disponível para qual

quer coisa. 

69.2 - Confessar-lhe uma traição,compartilhando um sentimento seu, 

por amá-la muito. 



111. 

COMPORTAMENTOS FEMININOS DE EXPRESSÃO DE DESAMOR 

1.1 - Ofendê-lo gritando para expressar seu ódio,quando ele termi-

nou o namoro. 

1.2 - Responder com hostilidade agredindo-o,por senti-lo com -ma 

vontade de estar com ela. 

2. - Não tem. 

3. - Deixá-lo doente e ir passar o final de semana fora. 

4.1 - Dizer-lhe que estava. tudo terminado reagindo a uma falta de 

atenção. 

4.2 - Deixar-se envolver várias vezes com outros rapazes,enquantoo 

namorava. 

5.1 - Dizer NÃO a uma tentativa ·de reaproximação dele. 

5.2 - Ignorá-lo completamente,quando ele estava passando um final 

de semana no sitio dela. 

6. -.Reagir agressivamente a uma demonstração de desconfiança. 

7.1 - Virar-se para o lado e continuar dormindo algumas vezes, mes 

mo percebendo que ele queria carinho. 

7.2 - Hostilizá-lo e agredi-lo quando ele chega tarde do trabalho. 
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8.1 - Responder-lhe agressivamente,quando ele procurava justifica~ 

se por não ter ido encontrá-la na praia. 

8.2 - Continuar na festa em que estava sem comunicar-se com ele, 

mesmo sabendo que ele a esperava em sua casa. 

9.1 - Deixá-lo falando sózinho quando discutiam, reagindo a um des 

caso da parte dele. 

9.2 - Discutir e terminar a relação ao reagir a uma traição. 

la. - Interessar-se por outros rapazes durante o namoro com ele. 

11.1- Mostrar-se fria e distante na relação. 

11.2- Procurar defeitos nele, ficar indiferente, afastada e fria. 

-12.1- Ser individualista, fazer primeiro suas opçoes e depois comu 

nicar-lhe. 

12.2- Afastar-se, emburrar e desistir logo de procurar um consenso, 

quando as opiniões dele são contrárias às suas. 

13.1- Ficar em companhia de outra pessoa quando ele não apareceu 

para irem à festa, como estava combinado. 

13.2- Terminar o namoro. 

;; ."" . - .... i. ~.; .... ~~~.~'----____________________ ...... ___ 
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14.1 - Ser agressiva, hostiliz~-lo ao perceber que seus carinhos 

eram forçados. 

14.2 - Cobrar uma forma carinhosa de ser, diferente da dele. 

15.1 - Terminar uma relação e guardar rancor por tê-lo visto bei 

jando outra garota. 

~ ~ 

15.2 - Reclamar quando ele sala apos o encontro com ela. 

16.1 - Terminar a relação, reagindo à falta de confiança dele. 

16.2 - Distanciar-se, ficar indiferente,quando a relação progride 

para algo mais sério. 

-17.1 - Responder que gostava dele, quando nao era verdade, pois 

pretendia terminar a relação naquele dia. 

17.2 - Hostilizá-lo, tratá-lo grosseiramente ao ser procurada após 

terem terminado a relação. 

18.1 - Falar num tom agressivo, de forma irônica, só para mago~-lo. 

18.2 - Agredi-lo ao apontar os defeitos do relacionamento dele com 

a mulher com quem é casado, irritando-o. 

19. - Não tem. 
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20.1 - Apaixonar-se por outra pessoa, mantendo-se fria e distante. 

20.2 - Reagir agressivamente numa discussão, ao sentir-se abandona-

da em um momento em que muito necessitava dele. 

21.1 - Desinteressar-se e omitir-se ao terminar o relacionamento 

por carta, não procurando saber de sua reação posteriormen-

te. 

21.2. - Magoá-lo, referindo-se ironicamente ~ sua pouca inteligên -

cia, o que muito o preocupa. 

22.1 - Tratá-lo friamente ao reencontrá-lo após as férias. 

22.2 - Magoá-lo dizendo nao querer malS vê-lo, mandá-lo embora de 

sua casa após terem brigado. 

23.1 - Largá-lo sózinho .. na praia ao percebê-lo mergulhando, quando 

ele deixou de cumprir a promessa que lhe havia feito. 

- -23.2 - Continuar em sua opçao e nao ceder, mesmo sabendo-se errada. 

24.1 - Negar, embora reconhecesse verdadeira,uma observação que 

ele havia feito sobre seu comportamento. 

25. - Ser grosseira e agressiva quando ele terminou o namoro. 

26.1 - Cobrar, esbravejar ao telefone por ele ter sumido por uns 

tempos. 



115. 

26.2 - Ser agressiva ao defender uma idéia feminista. 

- -27.1 - Inventar mentiras para nao estar com ele, por nao ter cora-

gem de terminar. 

27.2 - Afastar-se, ficar fria e indiferente nos momentos de dúvida 

quanto aos seus sentimentos. 

28. - Não tem. 

29.1 - Irritar-se e não abrir mao de suas opções) quando tinham opi 

niõ~s diferentes. 

29.2 - Terminar a relação. 

30. - Não tem. 

31.1 - Combinar outros programas na mesma hora em que havia combi-

nado encontrar-se com ele, fazendo-o esperar. 

31.2 - Virar o rosto para evitar um carinho, dormir ao seu lado 

sem dar-lhe atenção. 

.. 
32.1 - Responder com desinteresse as suas perguntas, mentir dizen-

do-lhe não ter telefone. 

32.2 - Responder-lhe com indiferençd, sair e bater a porta do car-

ro numa discussão. 
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impulsiva. 

! 

1 

.. 
33.1 - Querer impor sua vontade de uma maneira impaciente, aspera, 

I .. 
33.2 - Reclamar de maneira aspera quando ele chega em casa tarde. 

34. - Não tem. 
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COMPORTAMENTOS MASCULINOS DE EXPRESSÃO DE DESAMOR 

35.1 - Falar alto e agressivamente, para defender sua opinião. 

35.2 - Deixar de levá-la algumas vezes, quando sal de casa. 

36.1 - Falar alto, gritar, reagindo às suas demonstrações de ciú

mes. 

37.1 - Preferir estar com a turma da escola do que com ela. 

37.2 - Demorar mais que o necessário em viagens de trabalho só pa-

ra magoá-la, porque ela não o incentiva em sua profissão. 

38.1 - Repreenpê-la grosseiramente por ter se envolvido em brigas 

de familia. 

38.2 - Ameaçar agredi-la e largá-la no meio da rua, caso sejam lm

portunados devido a sua calça justa. 

39.1 - Mostrar desinteresse, despreocupando-se com ela, induzindo 

com isso o fim do relacionamento. 

39.2 - Agredi-la verbalmente ao terminar o namoro. 

40.1 - Relacionar-se sexualmente, só para atender a um instinto. 

40.2 - Mostrar desatenção, repulsa e descaso para com ela. 
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41.1 - Terminar o namoro,. ao sentir que não· gostava malS dela. 

41.2 - Agredi-la, machucando seu braço numa discussão. 

42.1 - Mentir para ela e sair com outra garota. 

43.1 - Deixar de procurá-la e nao atendê-la ao ser procurado. 

43.2 - Inventar motivos para justificar sua ausência,por não estar 

com vontade de vê-la. 

44. - Ser autoritário e agressivo,por discordar da maneira que 

ela usa para fazer a filha dormir. 

45.1 - Hostilizá-la por suas deficiências intelectuais. 

45.2 - Relembrar ironicamente os ex-namorados dela, o que a magôa 

muito. 

45.3 Reagir,desligando o telefone grosseiramente,ao ser compara-

do com seus ex-namorados. 

46.1 - Cobrar dela atitudes e uma maneira de ser mais de acordo 

com suas expectativas. 

46.2 - Demonstrar pouca disponibilidade para escutá-la, utilizando, 

quase todo o tempo em que estão juntos, para falar de si mes 

mo. 

I . , 
! 
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47.1 - Ser agressivo e ter atitudes "irracionais" em uma cena de 

. .. 
Clumes. 

47.2 - Reagir com uma atitude fria e indiferente a seus carinhos. 

48.1 - Mostrar indiferença, falta de ânimo e de entusiasmo. 

48.2 - Terminar o namoro de uma .. forma desumana,pedindo-lhe agressi 

vamente para que ela devolva seus livros. 

49. - Mostrar indiferença para com uma ex-namorada, quando esta 

se aproximou,querendo reconciliar-se. 

50.1 - Tratá-la de maneira indiferente,quando voltou para casa no 

mesmo dia em que havia decidido se separar. 

50.2 - Cobrar agressivamente, no momento da separaçao, atitudes 

que ela não teve quando estavam casados. 

5l.l.a- Voltar-se só para si, nao a acarinhàndo malS como antes. 

5l.l.b- Ser hostil ao tratar das discordâncias que existem entre 

eles, não abrindo mão de suas posiç~es. 

51.2 - Impedi-la de dirigir,tirando-lhe a oportunidade de superar 

uma frustração, advinda de um erro cometido na última vez 

em que dirigiu. 
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52.1 - Reagir ironicamente e desligar o telefone, quando ela lhe 

disse já estar com outro. 

52.2 - Desaparecer e não dar satisfação ao terminarem o relaciona

mento. 

53.1 - Ser grosseiro com ela, agredi-la devido a aborrecimentos o

corridos em outras situações. 

53.2 - Dizer-lhe, de uma maneira hostil,que nao acredita em casa

mento e não quer casar. 

54.1 - Reagir com indiferença,mantendo-se distante,ao saber de uma 

mentira sua. 

54.2 - Afastar-se ao perceber que o elo afetivo entre eles ficava 

mais forte. 

55.1 - Falar sobre sua namorada a uma garota que sabia estar apai

xonada por ele, magoando-a . 

. 55.2 - Beijar outra garota na sua frente com o propósito de rnagoá

la. 

56.1 - Deixar de encontrar-se com ela no dia em que faziam anos de 

namoro,para cuidar de seus estudos. 

56.2 - Desinteressar-se da relação, mostrando-se indiferente a pr~ 

I 
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sença dela. 

57. - Recusar o convite dela e de sua família para passar o Ano 

Novo com eles. 

58. - Ser egoísta ao namorar só para dizer que estava namorando. 

59. -- Ser grosseiro e gritar ,por ela nao responder a uma sua per-

gunta. 

60. - Mostrar-se irônico, apático, insensível, mantendo-se frio e 

distante ,quando discordam em suas discussões. 

61.1 - Cobrar-+he e exigir-lhe maneiras de comportar-se que desres 

peitam seu modo de ser. 

61.2 - Cobrar-lhe atitudes, ritmo de vida, maneira de ser, enfim, 

hão aceitá-la como é. 

62.1 - Deixar de ir à sua casa quando ela sofreu um acidente, por 

ter que acordar cedo no dia seguinte. 

I· 
" 

62.2 - Ficar lendo jornal ,ao invés de dar-lhe atenção ,quando ia na 

morar em sua casa. 

6.3.1 - Absorver-se em oütros interesses nao lhe dando a atenção e 

o carinho por ela desejados no momento. 



122. 

63.2 - Envolver-se no que está fazendo, esquecendc-~~ ;ue ela está 

ao seu lado. 

64.1 - Magoá-la ao falar mal de seu irmão. 

64.2 - Avisá-la em Clma da hora, num tom agressivc _ seco, que val 

viajar no final da semana,sem dar-lhe oport~~~~ade de se co 

locar. 

65. - Não tem 

66.1 - Demonstrar falta de confiança ao expressar 5e~ :i~mes com 

atitudes grosseiras. 

67.1 - Sumir sem dar satisfação,começando a namorar :~~ra menina. 

67.2 - Deixar de atender ao pedido dela para que nac sais se com 

seu primo para paquerar. 

68.1 - Terminar um noivado, ao sentir que nao conseg~ia amá-la o 

suficiente. 

68.2 - Mostrar desonestidade ao concordar em se afastar só por um 

tempo, quando já sabia não gostar mais dela. 

69 .• 1 - Isolar-se, ficar índiferente, quando numa discussão discor

da totalmente de suas opiniões. 

69.2 - Terminar a relação por desconfiar de sua honestidade. 

-,~ 

I 
-4 
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COMPORTAMENTOS MASCULINOS PERCEBIDOS COMO AMOR PELA MULHER 

1.1 - Acarinhá-la. 

1.2 - Dizer-lhe que quer ficar ao seu lado, falar-lhe em casar e 

ter filhos. 

2.1 - Portar-se de uma maneira descontraída para dispersar sua ten 

sao, fazendo brincadeiras carinhosas na cerimônia do casamen 

to. 

2.2 - Dar-lhe um presente, o que acontece raramente~ 

3.1 - Ir encontrá-la em outra cidade,para que fiquem juntos o res

to dos feriados. 

3.2 - Acolhê-la carinhosamente com sorrisos e abraços. 

4.1 - Presenteá-la com uma rosa aos quatro meses de namoro. 

4.2 - Preocupar-se em querer saber seu parecer, quando pela primei 

ra vez tiveram a oportunidade de passarem uma noite juntos. 

5.1 - Levá-la a almoçar de surpresa e presenteá-la ao completarem 

cinco meses de casados. 

6.1 - Lançar mao de suas economias, quando sem dinheiro, para po

der sair com ela. 

II 
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6.2 - Ir à casa dela, procurá-la para certificar-se de que ali se 

encontrava. 

7.1 - Dizer-lhe carinhosamente que lavaria a louça do jantar para 

ela. 

7.2 - Preocupar-se com ela, telefonando-lhe sempre do trabalho pa

ra saber se está tudo bem. 

8.1 - Conversar francamente, compartilhar seu sentimento sobre a 

vivência da relação. 

8.2 - Contar-lhe uma briga que teve com sua própria mãe por causa 

dela, confiar nela. 

9.1 - Ir à casa dela no domingo ã noite, apesar da distância, do 

cansaço, e da prova na segunda feira pela manhã. 

9.2 - Dar-lhe uma jóia cara de presente de aniversário. 

10.1- Ajudá-la a resolver problemas,dando-lhe apoio moral numa fa

~se difícil pela qual estava passando. 

10.2- Acolhê-la mostrando-se a favor da gravidez, apoiando-a, con 

tudo, caso não fosse essa a sua decisão. 

11.1- Enviar-lhe poesias falando do seu amor. 
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11.2.a - Desejar estar junto, aparecendo em horas imprevisíveis. 

11.2.b - Apoiá-la na situação difícil pela qual passou quando atro 

pelou uma criança. 

12.1 - Compreender-lhe os erros e acompanhar-lhe o p~ocesso de 

crescimento como pessoa, aceitando-a. 

12.2 - Ajudá-la a fazer um trabalho de curso, acompanhar seu de-

senvolvimento profissional. 

13.1 - Presenteá-la com flores no dia da secretária, promovendo 

com outros funcionários uma comemoraçao. 

13.2 - Declarar seu amor verbalmente, após fazer uma cena de ciú-

mes. 

14.1 - Presenteá-la. 

14.2 - Declarar seu amor de uma maneira gestual e agresslva 
.. 

apos 

uma discussão. 

15.1 - Presenteá-la no Natal, escrevendo um cartão com dizeres bo-

nitos. 

15.2 - Dar de presente um chaveiro que ela muito queria. 

16.1, - Mostrar carinho de várias formas, incluaive propondO-lhe um 

casamento binacional por serem de nacionalidades diferentes. 
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16.2 - Convidá-la sempre para salr com ele e partilhar com ela su-

as vivências cotidianas. 

17.1 - Deixar de tocar violão numa roda de amigos,para lr pedir-lhe 

que não fosse embora. 

17.2 - Preferir ficar em casa para estar com ela a lr a uma reu-

nião que era importante para ele. 

18.1 - Compreendê-la, escutar seus lamentos,após uma briga que te

ve com seu próprio pai, o que a deixou muito deprimida. 

18.2 - Ficar junto dela por todo o tempo que tem disponível. 

19.1 - Declarar seu amor dizendo não querer esperar o divórcio pa-

ra estar junto dela. 

20.1 - Demonstrar disponibilidade facilitando oportunidades para 

que ela se coloque. 

20.2 - Demonstrar preocupaçao interessando-se por ela através de 

perguntas sobre seus afazeres cotidianos. 

21.1 - Mostrar-se preocupado e interessado pelos afazeres dela. 

21.2 - Aceitar as ponderações dela quanto ao desenvolvimento da re 

.. -.L.açao. 
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22.1 - Deixar-lhe bilhetes carinhosos declarando-lhe seu amor no 

vidro do carro. 

22.2 - Dar-lhe presentes em datas festivas como dia das mães e das 

crianças. 

23.1 • Presenteá-la com quadrinhos contendo dizeres de amor. 

23.2 - Presenteá-la com uma folha de computador feita por ele, on

de se lê: eu te amo. 

24.1 - Conversar com ela de um modo carinhoso, demonstrando cuida

do e preocupação. 

24.2 - Ajudá-la a obter prazer sexual dando-lhe certos esclareci

'mentos. 

25.1 - Protegê-la pisando em uma poça d'agua, para que ela não pre

cisasse fazê-lo. 

25.2 - Estar sempre a sua procura através de telefonemas demorados. 

26.1 - Esperar quase uma hora até que ela terminasse uma prova, re 

cebendo-a com muito carinho. 

26.2 - Presenteá-la de uma maneira carinhosa ao completarem um mês 

de namoro. 

27.1'- Presenteá-la no aniversário com um ursinho e flores. 
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27.2 - Apoiá-la ao escrever-lhe uma carta ,antes do vestibular, ml

nimizando as expectativas que muitos colocavam sobre ela . 

. 28.1 - Mandar-lhe flores no aniversário. 

28.2 - Estar ao lado dela quando doente, ajudando-a, dando~lhe for 

ças. 

29.1 - Declarar seu amor elogiando carinhosamente seu modo de ser. 

29.2 - Compreender e aceitar que ela não possa vê-lo por ter ,outra 

atividade a fazer. 

30. - Chamar-lhe a atenção provocando ciúmes. 

3l.l.a - Querê-la sempre ao seu lado partilhando de suas atividades. 

3l.l.b - Acarinhá-la de um modo descontraído através de brincadei

ras. 

31.2 - Mudar seus planos para passar férias junto com ela, atenden 

do a um seu pedido. 

32.1 - Mostrar interesse procurando-a, indo até ela, telefonando

lhe. 

32.2 - Procurá-la, após seis meses de separaçao, querendo revê-la. 
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33.1 - Presenteá-la com um novo objeto decorativo para substituir 

o que havia quebrado. 

33.2 - Presenteá-la no dia dos namorados. 

34.1 - Declarar-se em um bilhete ,onde fala de seu amor, fazendo 

planos para o futuro. 

34.2 - Presenteá-la com flores e um cartão com dizeres de amor. 
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COMPORTAMENTOS FEMININOS PERCEBIDOS COMO AMOR PELO HOMEM 

35.1 - Escrever um bilhete em seu aniversário, requisitando aten

ção e carinho. 

35.2 - Orientá-lo nos negócios, apoiá-lo, preocupar-se com ele. 

36.1 - Pedir-lhe sempre que não vá embora para casa, para que fi

que mais tempo com ela. 

36.1 - Telefonar-lhe dizendo estar com saudades nos poucos momen

tos em que não estão juntos. 

37.1 - Procurar os "carinhos mais íntimos" que ela mesma havia re

cusado tempos atrás. 

37.2 - Incentivar suas atividades profissionais, apoiá-lo ao dei

xar de reclamar de suas viagens de trabalho como fazia antes. 

38.1 - Medicá-lo, estar a seu lado,quando doente. 

38.2 - Cuidar dele, massageá-lo,quando contundido em suas ativida

des profissionais. 

39.1 - Confiar-lhe assuntos pessoais,compartilhando vivências suas 

do tempo em que estavam separados. 

39.2 - Procurar estar mais tempo ao seu lado, voltando-se mais pa

ra ele, o que não ocorria antes. 
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40.1 - Preocupar-se com o bem-estar dele, evitando arrumar progra-

mas que interfiram em suas atividades de lazer. 

40.2 - Demonstrar atitudes de ciúmes 
~ 

quando ele e procurado por ou 

tras garotas. 

41.1 - Cuidar dele com carinho quando se acidentou com a moto. 

41.2 - Apoiá-lo na ocasião da morte do pal, estando sempre muito 

paciente e compreensiva. 

42.1 - Relacionar-se sexualmente com ele pela primeira vez. 

42.2 - Fazer um almoço e convidá-lo para almoçar. 

43.1 - Procurá-lo freqüentemente de uma forma carinhosa,querendo 

ficar a maior parte do tempo ao seu lado. 

43.2 - Acarinhá-lo de forma especial, dempnstrar seu amor de manei 

ra mais intensa. 

44.1 - Cuidar com carinho de suas roupas e preparar-lhe a comida. 

44.2 - Incentivá-lo a estudar, ajudando-o a fazer trabalhos finais 

para a faculdade. 

45.1 - Sacrificar-se ao pegar dois ônibus, tarde da noite, para ir 

até à casa dele levar-lhe comida. 
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45.2 - Demonstrar ciúmes. ao desviar a atenção dele,que estava fo-

cada em outra pessoa, para si mesma. 

46.1 - Acarinhá-lo ao passearem abraçados, da maneira como ele go~ 

ta. 

46.2 - Defendê-lo quando outros comentam aspectos negativos dele. 

46.3 - Declarar seu amor embora seJa difícil a ela expressar seus 

sentimentos. 

47.1 - Procurá-lo após uma cena de ciúmes feita por ele,falando-

lhe de seu amor. 

-
47.2 - Declarar seu amor expressando nos gestos e olhares emoçao e 

firmeza. 

48.1 - Preocupar-se em saber o que ele gostaria de ganhar de pre-

sente. 

48.2 - Aceitá-lo como é, não cobrando atitudes, compreendendo seu 

momento difícil. 

49.1.a - Partilhar com ele suas próprias vivências cotidianas. 

49.1.b - Cuidar, preparar e arrumar suas coisas. 

49:2 - Acordar mais cedo para preparar-lhe o ~afé e poder estar um 
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pouco mais em sua companhia. 

50.1 - Falar bem dele, ressaltar a pessoa que é, admirá-lo perante 

outros. 

50.2 - Mostrar-se disponível e cuidadosa, entregar-se de uma ma

neira carinhosa nos momentos em que está com ele. 

51.1 - Acolhê-lo e cuidar dele quando doente superando mágoas e de 

sentendimentos. 

51.2 - Mostrar-se solidária numa situação econômica difícil incen-

tivando-o e dispondo-se a ajudá-lo financeiramente. 

52.1 - Tomar a iniciativa de telefonar-lhe convidando-o para sair. 

52.2 - Declarar-se numa carta de amor. 

53.1 - Demonstrar contentamento quando ele, brincando, fala em ca-

sar- e em comprar apartamento para eles. 

54.1 - Manifestar vontade de ficar mais tempo perto dele através 

de carinhos prolongados. 

54.2 - Telefonar-lhe só para dizer que está com saudades. 

55.1 -.Demonstrar seu amor, através da expressa0 facial e do olhar 

de alegria,quando ele a pediu em namoro. 
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55.2 - Estar junto dele quando doente,apoiando-o. 

56.1 - Compreendê-lo e partilhar de seus momentos tristes. 

56.2 - Olhá-lo de uma maneira diferente, despreocupada, contente. 

57.1 - Demonstrar-lhe ciúmes. 

57.2 - Evitar levar seu irmão quando saiam, para estar a sós 

ele, momentos em que conversam muito. 

58.1 - Cuidar da aparência dele. 

com 

58.2 - Querer estar junto dele, reclamar quando ele trabalha ou es 

tuda aos sábados e domingos. 

59.1 - Dançar com ele durante todo o tempo na festa de formatura. 

59.2 - Mostrar-se encabulada ao ouvir sua mae dizer-lhe que já o 

conhecia de nome, no dia em que foram apresentados. 

60.1.a - Fazer-lhe surpresas como lavar o carro, fazer um doce, 

etc. 

60.1.b - Escrever-lhe mensagens de amor em datas significativas. 

60.2 - Estar a seu lado acarinhando-o,quando esteve indisposto fi

sicamente. 
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61.1 - Acarinhá-lo por toques e olhares,após uma conversa sobre di 

ficuldades no relacionamento. 

61.2 - Relacionar~se sexualmente de uma maneira muito carinhosa, 

"solta" ,"relaxada". 

62.1 - Querer estar sempre junto dele. 

62.2 - Enfrentar dificuldades para prestar-lhe um serviço. 

63. - Servir-lhe o jantar antes do horário habitual de sua casa. 

64.1 - Preocupar-se com ele, incentivá-lo, sugerindo soluções para 

superar as dificuldades em terminar o curso. 

62.2 - Demonstrar-lhe de um modo carinhoso o reconhecimento por 

um elogio. 

65.1 - Partilhar problemas e dificuldades pessoals ao conversar 

com ele. 

-
. 65.2 - Preocupar-se com ele,interessando-se em saber quals sao 

seus programas. 

66.1 - Comentar com ele a presença de seu ex-namorado na cidade,de 

monstrando tranquilidade. 

66.2 - Querer estar o tempo todo junto com ele, devido a uma difi-
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culdade pela qual estavam passando. 

66.3 - Demonstrar sua confiança ao querer ter sua primeira relação 

sexual com ele. 

67.1 - Incentivá-lo e ajudá-lo em seu trabalho de dissertação de 

final de curso. 

67.2 - Fazer os serviços de casa com cuidado e carinho, ativiàade de 

que "não gosta e que não fazia quando solteira. 

68.1 - Relacionar-se sexualmente com ele pela primeira vez. 

6B.2 - Cuidar dele com carinho, esperando-o mesmo quando chega tar 

de, para servir seu jantar. 

69.1 - Compreender, aceitar e perdoar os maltratos dele numa cena 

de ciúmes. 

69.2 - Acarinhá-lo ternamente. 
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COMPORTAMENTOS MASCULINOS PERCEBIDOS COMO DESAMOR PELA MULHER 

1.1 - Ser egoísta, preocupando-se apenas com seus interesses. 

1.2 - Terminar repentinamente o relacionamento. 

2.1 - Passar vinte dias viajando sem dar notícias. 

3.1 - Ficar meio afastado, longe, não lhe dar muita atenção, 

omitir -se. 

4.1 - Deixar de lhe fazer carinhos físicos, nao atentar em tocá-la, 

estar muito voltado para Sl mesmo. 

4.2 - Preferir jogar futebol aos sábados e domingos a estar em 

sua companhia. 

5. - Não tem 

6.1 - Referir-se à aliança como uma bobagem, numa ocasião em que, 

acidentalmente, amassou-a. 

6.2 - Deixar de atentar ao detalhe de que ela usava duas alianças, 

a sua e a dele, que mandara desamassar. 

7.1 - Desmarcar o encontro com ela ao saber de um jogo de futebol. 

7.2 - Deixá-la só na rua, partindo com o carro,após uma discussão. 

-......."..., . ....,._--~ .. """~~--." __ ~ ______________________________ -L~~ 
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-8.1 - Ficar revoltado,quando ela nao qUlS lr a um motel. 

8.2 - Deixar de aparecer na hora combinada, sem qualquer aVlSO. 

9.1 - Ir-se da casa de campo em que estavam~deixando-a com seus fa 

miliares, antes que os feriados tivessem terminado. 

9.2 - Deixar de telefonar no dia marcado. 

10.1"- Manter, por uns tempos, dois relacionamentos concomitante-

mente. 

11.1 - Deixar de ficar malS tempo ao seu lado, mesmo tendo horas 

disponíveis, para ir ao encontro da mulher com quem estava 

casado. 

-11."2 - Responder com um nao a tentativa dela reatar a relação. 

12.1 - Falar de maneira agressiva, cbm 6dio noclha~ quando as co i-

sas não transcorriam como ele queria. 

13.1 - Dirigir-se a ela de forma hostil ao desconfiar de sua fide-

lidade. 

13.2 - Ter em sua carteira o endereço de uma outra garota. 

14.1 - Mostrar-se impaciente para ir embora, dizendo-se com fome, 

na ocasião de um primeiro encontro,ap6s uma semana em que 

-------'"--- - ------
-~- . »ti: ~-.-~:.~-~~ 

------" 
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permaneceram distantes. 

14.2 - Deixar de OUVlr, não dar importância aos problemas que ela 

levanta. 

15.1 - Sair andando à frente sem esperá-la, quando, numa churrasca-

ria,ela dançou com outro rapaz. 

15.2 - Reagir com silêncio e cara amarrada por ela chegar tarde do 

ensaio do grupo de folclore, não entendendo seu gosto pela 

dança. 

16.1 - Terminar repentinamente, deixando-a da noite para o dia. 

16.2 - Mentir-lhe que nao existia outra pessoa quando terminaram. 

17.1 - Voltar as atenções que estavam sendo dirigidas a ela para 

uma sua amiga que chegou, elogiando-a em demasia. 

17.2 - Encontrá-lo com outra garota numa festa em que haviam combi 

nado de ir juntos. 

18.1 - Desacreditar de suas potencialidades para ser mae. 

18.2 
~ 

Contar-lhe que esteve com outra pessoa,so para feri-la. 

19.1 - Dar-lhe ordens com autoridade. 
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. .... 
19.2 - Esquecer do anlversarlO dela que passou sem nenhuma comemo-

-raçao. 

20.1 - Interferir em sua individualidade ~ratando mal um seu ex-na 

morado com quem ela mantém grande amizade. 

21.1 - Deixar de acolhê-la ao relatar seus problemas, achando-os 

sem importância. 

22.1 - Deixar de partilhar com ela uma vitória conseguida, mostra~ 

do-se, ao contrário, muito incomodado com seu êxito. 

22.2 - Mostrar-se distante quando ela ganhou um carro, fazendo-a 

sentir-se só. 

23.1 - Telefonar-lhe desmarcando o encontro, justificando-se por 

desejar encontrar um amigo que há muito não via. 

24.1 - Dar pouco valor aos sentimentos dela,ao procurar sempre ou-

tras garotas. 

25.1 - Tomar a iniciativa de terminar o namoro, o que ela jamais 

esperava,por crê-lo dependente na relação. 

26.1 - Mostrar-se em dúvida quanto à sua vontade de continuar ao 

lado dela. 

26.2 - Dizer-lhe o quanto ela o exigia como pessoa na relação, no 
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compreender, e que havia tomado a decisão de terminar por 

não achá-Ia capaz. 

27. - Não tem. 

28.1 - Passar três meses viajando sem dar notícias. 

-29.1 - Irritar-se, mostrar-se agressivo quando nao era correspondi 

do em suas expectativas. 

30. - Agredí-la sutilmente com deboches quando ela tropeçou. 

31.1 - Deixar de ficar com ela, em um feriado em que veio da cida-

de onde estudava para ir acampar, quando sabia que seus palS 

não a deixariam ir. 

31~2 - Distanciar-se dela ao ver chegar no local suas conhecidas , 

querendo esconder o fato de que estavam namorando. 

32.1 - Telefonar-lhe para terminar o namoro. 

32.2 - Deixar de telefonar quando chegou de viagem, como ficara 

combinado. 

33.1 - Marcar compromissos, em que ela não está incluída, para sá-

bados e domingos, "dias reservados para que estivessem jun-

tos. 

34. - Não tem. 
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COMPORTAMENTOS FEMININOS PERCEBIDOS COMO DESAMOR PELO HOMEM 

35. - Não tem 

36. - Não tem 

37.1 - Passar a recusar seus carinhos "mais íntimos". 

37.2 - Dar para a irmã o violão que ele lhe havia dado de aniversá 

rio. 

38. - Não tem 

39.1 - Dizer-lhe com freqüência que val sair com a turma que ele 

não freqüenta e da qual nã0 gosta. 

39.2 - Deixá-lo esperando e só chegar em casa duas horas após o ho 

rário combinado. 

40.1 - Terminar repentinamente o relacionamento. 

40.2 - Ficar emburrada e hostilizá-lo por uma brincadeira, sem mo

tivo suficiente. 

41. - Não tem 

42. - Não tem 

43.1 - Deixá-lo ir de ônibus para casa tarde da noite,quando pode-
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ria dispor do carro para levá-lo. 

43.2 - Preferir salr com os pals, o que ocorre freqüentemente, nos 

momentos em que ele deseja estar com ela. 

44. - Não tem 

45.1 - Dizer-lhe que recebeu malS apoio numa gravidez anterior da 

qual-ele não era o pai. 

45.2 - Dirigir-se a ele com palavrões perto de seus familiares. 

46.1 - Descartar qualquer possibilidade de que eles ficassem jun-

tos, reppondendo que queria terminar. 

46.2 - Expressar verbalmente o não desejo de tê-lo como companhei-

ro. 

47.1 - Demonstrar-lhe indiferença e desat~nção, tendo outros inte-

resses que nao o de estar com ele. 

~ 

47.2 - Deixar de dar-lhe o apoio de que necessitava, apos uma dis-

-cussao que ela presenciara. 

48.1 - Provocar-lhe ciúmes, passando com outro rapaz por onde cos-· 

tumeiramente ele passa. 

49.1 - Ignorá-lo ao sair com outro rapaz no dia de seu aniversário, 

tendo ele ido levar-lhe um presente. 
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49.2 - Sair com outro rapaz quando estavam, namorando, mostrando 

"descaso". 

50.1 - Chamá-lo de egoísta por ocupar-se com seus interesses pro-

fissionais embora sem o intuito de ganhar dinheiro. 

50.2 - Debochar de um seu projeto de pesquisa, comparando-o, ironi 

camente, com um programa de televisão. 

51.1 - Negar-se a OUVlr suas ponderações não abrindo mao de suas 

é conyicções. 

51.2 - Discordar de suas opiniões e acatar opiniões de terceiros. 

52.1 - Dormir logo após a relação sexual sem que eles conversassem. 

-52.2 - Deixar de lhe telefonar alegando nao ter tempo. 

53.1 - Demonstrar interesse em um ex-namorado. 

~ 

53.2 - Conversar com naturalidade ao encontrar-se com ele apos te-

rem terminado o namoro. 

54.1 - Responder-lhe num tom de voz que denotava incerteza, quando 

ele lhe perguntou se estava havendo algum problema. 

~ 

55.1 - Pedir-lhe que ficassem um tempo sem se verem apos uma bri-

ga. 
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55.2 - Preferir estar no culto da Igreja do que com ele. 

56.1 - Responder com um NÃO a uma tentativa dele de reatar a rela-

çao. 

56.2 - Desinteressar-se de suas propostas, mostrando-lhe falta de 

- . anlmo. 

57.1 - Recebê-lo com indiferença, não sair correndo para ele, como 

antes. 

57.2 - Recusar seu convite para sair. 

58.1 - Deixar de se importar com a pessoa dele. 

59.1 - Demonstrar desinteresse em saber se havia algum problema 

quando ele se encontrava triste. 

59.2 - Mostrar desinteresse quando ele foi procurá-la;após aigum 

tempo que não a via. 

60.1 - Interessar-se por outro homem e permanecer com esse rela-

cionamento paralelo por dois meses. 

60.2 - Preferir passar suas férias em outro lugar, nao querendo fi 

carcom ele. 

61. - Não tem 
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62. - Não tem 

63.1 - Estar com a atençao voltada para outras coisas,quando ele 

quer carinho. 

64.1 - Estar em dúvida quanto ao querer ou não relacionar-se com 

ele. 

64.2 - Dizer-lhe ,quando terminaram, que namorou por namorar, mas 

que não gostava dele. 

65. - Terminar o namoro. 

66. -- Namorar outro logo apos eles terem terminado. 

67. - Não tem 

68. - Não tem 

69.1 - Demonstrar dúvidas quanto ao relacionamento deles e tratá-

lo friamente. 

69.2 - Falar-lhe de maneira autoritária, grosselra e indelicada. 
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Tabela I 

Distribuição do Grupo de Pessoas 

por curso e por sexo 

Sexo 

Curso Educaçao 

Física Filosofia Engenharia Outros 

Mulheres 

Homens 

Total 

Situação 
Sexo 

Mulheres 

Homens 

Total 

la 11 11 2 

la la 11 4 

20 21 22 6 

Tabela 11 

Distribuição das histórias quanto 

ã situação e ao sexo 

Expressão Percepção Expressão Percepção 
de Amor de Amor de Desamor de Desamor 

66 65 53 49 

75 70 61 44 

141 135 114 93 

148. 

Total 

34 

35 

69 

Total 

233 

250 

483 

--.....::. 



J 

J 
~ 

~ 
t 

·,i 

Tabela 111-1 

Apresentação das Concordânçias dos Juízes na Distribuição das 
Histórias de Expressão de Amor'de Mulher n~s 

Categorias de Amor 

Categorias 

- Mostrar Interesse 

· Ajudar em momentos difíceis (doen 
ças, trabalhos a fazer, problemas 
a resolver) 

• Apoiar/preocupar (defender, prote 
ger, incentivar) -

· Acolher (compreender, aceitar, ou 
vir) 

· Procurar (ter iniciativa) 

· Querer estar junto (planos para o 
futuro) 

Expressar ciúmes 

- Confiar (compartilhar) 

- Ceder (sacrificar-se pelo outro, 
abrir mão de suas coisas) 

- Presentear (flores, objetos) 

Acarinhar (contato físico, relação 
sexual) 

- Declarar (verbalmente, por escrito, 
expressão facial, gestos e olhares) 

- Não se encaixam 

da 
Concordância 

de três e dois 

16 

la 

23 

15 

10 

20 

15 

12 

17 

28 

6 

Sem 
Concordância 
(apenas um) 

3 

4 

2 

1· 

5 

5 

2 

2 

2 

% da da 
Concordância 

de três e dois 

84,21 

71,43 

92,00 

93,75 

66,66 

100,00 

75,00 

85,71 

100,00 

93,33 

75,00 

% da Sem 
Concordância 
(apenas um) 

15,79 

28,57 

8,00 

6,25 

33,34 

25,00 

14,29 

6,67 

25,00 
f-' 
+" 
(,!) 



Tabela 111-2 

Apresentação das Concordâncias dos Juízes na Distribuição das 
Histórias de Expressão de Amor de Homem nas 
.. Categorias de Amor 

categOri~ 
- Mostrar Interesse 

· Ajudar em momentos difíceis, doen 
las, trabalhos a fazer, problemas 
a resolver) 

· Apoiar/preocupar (defender, prote 
ger, incentivar) -

· Acolher (compreender, aceitar, ou 
vir) 

· Procurar (ter iniciativa) 

· Querer estar junto (planos para o 
futuro) 

Expressar ciúmes 

- Confiar (compartilhar) 

- Ceder (sacrificar-se pelo outro, 
abrir mão de suas coisas) 

- Presentear (flores, objetos) 

- Acarinhar (contato físico, rela 
ção sexual) 

- Declarar (verbalmente, por escrito, 
expressão facial, gestos e olhares) 

- Não se encaixam 

da 
Concordância 

de três e dois 

20 

12 

12 

4 

4 

12 

8 

30 

42 

35 

Sem 
Concordância 
(apenas um) 

5 

6 

5 

6 

6 

1 

2 

3 

1 

6 

9 

1 

% da da 
Concordância 

de três e dois 

80,00 

66,66 

70,59 

40,00 

40,00 

85,71 

72,73 

96,77 

87,50 

79,55 

% da Sem 
Concordância 
(apenas um) 

20,00 

33,34 

29,41 

60,00 

60,00 

100,00 

14,29 

27,27 

3,23 

12,50 

20,45 

100,00 
I-' 
U1 
C) 
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Tabela 111-3 

Apresentação das Concordân.cias dos Juízes na Distribuição das 
Histórias de Percepção de Amor de Mulher Das 

Categorias de Amor 

Categorias 

- Mostrar Interesse 

· Ajudar em momentos difíceis (doen 
ças, trabalhos a fazer, problemas 
a resolver) 

· Apoiar/preocupar (defender, prote 
ger, incentivar) -

· Acolher (compreender, aceitar, ou 
vir) 

· Procurar (ter iniciativa) 

· Querer estar junto (planos para o 
futuro) 

· Expressar ciúmes 

- Confiar (compartilhar) 

- Ceder (sacrificar-se pelo outro, 
abrir mão de suas coisas) 

- Presentear (flores, objetos) 

- Acarinhar (contato físico, rela-
ção sexual) 

- Declarar (verbalmente, por escrito, 
expressão facial, gestos e olhares) 

- Não se encaixam 

da 
Concordância 

de três e dois 

13 

18 

10 

15 

19 

2 

7 

2 

45 

8 

20 

Sem 
Concordância 
(apenas um) 

5 

6 

3 

4 

9 

1 

4 

1 

2 

1 

8 

3 

% da da 
Concordância 

de três a dois 

72,22 

75,00 

76,92 

78,95 

67,86 

66,67 

63,64 

66,67 

95,74 

88,89 

71,43 

% da Sem 
Concordância 
(apenas um) 

27,78 

25,00 

23,08 

21,05 

32,14 

33,33 

36,36 

33,33 

4,25 

11,11 

28,57 

100,00 
I--' 
(Jl 

I--' 

"irl 



Tabela 111-4 

Apresentação das Concordâncias dos Juízes na Distribuição das 
_ Histórias de Percepção de Amor de Homem nas 

Categorias de Amor 

Categorias 

- Mostrar Interesse 
· Ajudar em momentos difíceis (doen 

ças, trabalhos a fazer, problemas 
a resolver) 

· Apoiar/preocupar (defender, prote 
ger, incentivar) -

· Acolher (compreender, aceitar, ou 
vir) 

• Procurar (ter iniciativa) 

· Querer estar junto (planos para o 
futuro) 

Expressar ciúmes 

Confiar (compartilhar) 

- Ceder (sacrificar-se pelo outro, 
abrir mão de suas coisas) 

- Presentear (flores, objetos) 

- Acarinhar (contato físico, rela-
ção sexual) 

- Declarar (verbalmente, por escrito, 
expressão facial, gestos e olhares) 

- Não se encaixam 

da 
Concordância 

de três e. dois 

26 

27 

5 

7 

16 

8 

9 

7 

5 

25 

25 

. Sem 
Concordância 
(apenas um) 

2 

9 

5 

6 

4 

2 

4 

2 

7 

2 

% da da-
Concordância 

de três e dois) 

92,86 

75,00 

50,00 

53,85 

80,00 

100,00 

81,82 

63,63 

100,00 

92,-59 

78,12 

% da Sem 
Concordância 
(apenas um) 

7,14 

25,00 

50,00 

46,15 

20,00 

18;18 

36,37 

7,41 

21,88 

100,00 

f-' 
<TI 
N 



! 
J 

~ 
1" 

~ 
l 
,\ 

Tabela 111-5 

Apresentação da Concordância dos Juízes na Distribuição das 
Histôrias de Expres'são de Desamor de Mulher nas 

Categorias de Desamor 

Categorias 

- Mostrar Desinteresse 

· Indiferença (manter-se frio e 
distante) 

· Desatenção (indelicadeza) 

Interessar amorosamente por outra 
pessoa 

• Ter outros interesses em momentos 
de lazer que não a pessoa 

· Mostrar dúvidas 

- Agredir (discutir, hostilizar, gri
tar) 

- Ser egoísta (individualista) 

- Terminar o relacionamento 

- Não se encaixam 

da 
Concordância 

de três e dois 

20 

4 

11 

4 

2 

39 

11 

20 

12 

Sem 
Concordância 
(apenas um) 

6 

8 

2 

3 

5 

6 

1 

3 

% da da 
Concordância 

de três e dois 

76,92 

33,33 

100,00 

66,67 

40,00 

88,64 

64,70 

95,24 

80,00 

% da Sem 
Concordância 
(apenas um) 

23,08 

66,67 

33,33 

60,00 

11,36 

35,29 

4,76 

20,00 

..... 
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Tabela III-6 

Apresentação da Concordância dos Juízes na Distribuição das 
Histórias de Expressão de Desamor de Homem nas 

Categorias de Desamor 

Categorias 

- Mostrar Desinteresse 

· Indiferença (manter-se frio 
distante) 

· Desatenção (indelicadeza) 

e 

· Interessar amorosamente por ou
tra pessoa 

· Ter outros interesses em momentos 
de lazer que não a pessoa 

Mostrar dúvidas 

Agredir (discutir, hostilizar, gri
tar) 

- Ser egoísta (individualista) 

- Terminar o relacionamento 

- não se encaixam 

da 
Concordância 

de três e dois 

34 

4 

2 

5 

47 

24 

14 

6 

Sem 
Concordância 
(apenas um) 

9 

7 

2 

3 

1 

7 

7 

4 

7 

% da da 
Concordância 

de três e dois 

79,07 

36,36 

50,00 

62,50 

87,04 

77,42 

77,78 

46,15 

% da Sem 
Concordância 
(apenas um) 

20,93 

63,64 

50,00 

37,50 

100,00 

12,96 

22,58 

22,22 

53,85 

I-' 
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Tabela 111-7 

Apresentação da Concordância dos Juízes na Distribuição das 
Histórias de Percepção de Desamor de Mulher nas 

Categorias de Desamor 

Juízes 
Categorias 

- Mostrar Desinteresse 

· Indiferença (manter-se frio e 
distante) 

· Desatenção (indelicadeza) 

· Interessar amorosamente por outra 
pessoa 

• Ter outros interesses em momentos 
de lazer que não a pessoa 

· Mostrar dúvidas 

- Agredir (discutir, hostilizar, grJ.
tar) 

- Ser egoísta (individualista) 

- Terminar o relacionamento 

Não se encaixam 

da 
Concordância 

de três e dois 

17 

17 

18 

12 

3 

16 

13 

12 

2 

Sem 
Concordância 
(apenas um) 

4 

6 

2 

4 

2 

6 

8 

2 

3 

% da da 
Concordância 

de três e dois 

80,95 

73,91 

90,00 

75,00 

60,00 

72,73 

61,90 

85,72 

40,00 

% da Sem. 
ConcordancJ.a 

(apenas um) 

19,05 

26,09 

10,00 

25,00 

40,00 

27,27 

38,10 

14,28 

60,00 

I-' 
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Tabela 111-8 

Apresentação da Concordância dos Juízes na Distribuição das 
Histórias de Percepção de Desamor de Homem nas 

Categorias de Desamor 

Juízes 

- Mostrar Desinteresse 

· Indiferença (manter-se frio e 
distante) 

· Desatenção (indelicadeza) 

· Interessar amorosamente por outra 
pessoa 

· Ter outros interesses em momentos 
de lazer que não a pessoa 

Mostrar dúvidas 

-Agredir (discutir, hostilizar, grl 
tar) -

-Ser egoísta (individualista) 

- Terminar o relacionamento 

- Não se encaixam 

" 

da _ 
Concordancia 

de trê q e dois 

21 

13 
15 

13 

7 

13 

3 

11 

2 

Sem_ 
Concordancia 
(apenas um) 

7 

6 

1 

3 

4 

2 

5 

% da da 
Concordância 

de três e dois 

75,00 

68,42 
100,00 

92,86 

100,00 

81,25 

42,86 

84,62 

28,57 

% da Sem 
Concordância 
(apenas um) 

25,00 

31,58 

7,14 

18,75 

57,14 

15,38 

71,43 

I-' 
c..n 
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Tabela Dl 

Freqüência das Histórias nas Categorias de Amor 

Expressão 

Cat·egorias Mulher Homem 

- Mostrar Interesse 

.Ajudar em momentos difíceis (doen
ças, problemas a resolver, traba
lhos afazer) 

. Apoiar/preocupar (defender, prote 
ger, incentivar) -

.Acolher (compreender, aceitar, ou
vir) 

.Procurar (ter iniciativa) 

.Querer estar junto (planos para o 
futuro) 

.Expressar ciúmes 

-.Confiar (compartilhar) 

- Ceder (sacrificar-se pelo outro, 
abrir mão de suas coisas) 

N9 

4 

5 

9 

6 

3 

7 

7 

- Presentear (flores, objetos) 4 

Acarinhar (contato físico, relação 5 
sexual) 

- Declarar (verbalmente, por escrito, 10 
expressão facial, gestos e olhares) 

% 

6,06 

7,57 

13,64 

9,09 

4,55 

10,61 

10,61 

6,06 

7,57 

15,15 

N9 

7 

7 

7 

4 

7 

10 

18 

12 

% N9 

9,33 5 

9,33 10 

9,33 

5,34 

9,33 

4 

5 

10 

2 

13,34 17 

24,00 3 

16,00 9 

Percepção 

Mulher 

% 

7,46 

14,93 

5,97 

7,46 

14,93 

2,98 

25,38 

4,48 

13,43 

N9 

12 

11 

10 

3 

7 

1 

7 

11 

Homem 

% 

16,66 

15,28 

13,89 

4,17 

9,72 

1,39 

9,72 

15,28 

- Não se encaixam 6 9,09 3 4,00 2 2,98 10 13,89 

66 T o tal 100,00 75 100,00 67 100,00 72 100,00 ~ 

----~--------------------------------------------------------------------------------------------------- ~ 



Tabela V 

Freqüência das Histórias nas Categ~rias de Desamor 

i 
Expressão Percepção 

Categorias Mulher Homem Mulher 

J 

N9 % N9 % N9 % N9 

- Mostrar Desinteresse 

~ . Indeferença (manter-se frio e dis- 17 32,07 16 26,23 5 10,20 10 
tante) 

I Desatenção/Indelicadeza 15 30,62 6 , 
l . Interessar-se amorosamente por ou- 4 7,55 6 12,25 5 
,\ tra pessoa 

.Ter outros interesses em momentos 4 7,55 5 10,20 6 
de lazer que não a pessoa 

Mostrar dúvidas 3 

-Agredir (discutir, hostilizar, gritar) 19 35,85 21 34,43 8 16,33 6 

-Ser egoísta (individualista) 8 13,12 

-Terminar o relacionamento 4 7,55 7 14,47 5 10,20 4 

-Não se encaixam 5 9,43 9 14,74 5 10,20 4 

T o tal 53 100,00 61 100,00 49 100,00 44 

'/ , 
,j', '. 

Homem 

% 

22,73 

13,64 

11,36 

13,64 

6,81 

13,64 

9,09 

9,09 

100,00 

t-' 
Ul 
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Tabela VI 

Freq~ência das Caracterizações de Amor 
encontradas nas definições 

Caracterizações de. Amor 

- ~ um sentimento 

- Não tem definição/f difícil definir 

- Voltar-se para o outro/dedicação, 
apoio, preocupação, interesse pelo 
outro 

- Confiar, çompartilhar, ser aberto, 
sincero 

- Compreensão/aceitação 

- É o dia a dia, convivência, compa-
nheirismo, entrosamento, pontos em 
comum 

- f respeito pelo outro, por sua indi 
vidualidade 

- Vontade de estar junto, querer fi
car perto 

- É alegria, felicidade, sentir-se bem 

É atração, tesão/carinho, afeição 

f amizade é querer bem 

- Perdão 

- Paixão 

- Troca 

- Posse 

- Egoísmo 

- Admirar o outro 

- Tolerância 

- Cumplicidade 

Dar segurança e conforto 

- Sentir falta do outro 
-·Ceder 

- Sentir necessidade do outro 

~ Complementação 

- Busca 

- Ter cuidado para com o outro 

t o que mantém a relação 

Mulher 

12 

8 

5 

6 

11 

·9 

13 

5 

3 

9 

9 

2 

3 

4 

2 

3 

5 

2 

1 

1 

Freqüência 

Homem 

3 

9 

9 

4 

6 

9 

5 

3 

7 

6 

4 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

159. 

Total 

15 

17 

14 

la 

17 

18 

18 

8 

la 
15 

13 

3 

4 

5 

2 

3 

5 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



"Tabela VII 

Freqüência das Caracterizações de Desamor 
encontradas nas definições 

Caracterizações de Desamor 

- f o inverso do amor/contrário do 
amor 

- ~ machucar a pessoa, ferir, magoar, 
xingar, agredir 

- Indiferença, falta de carinho e atra 
ção, deixar de se preocupar com o ou 
tro, desprezo, rejeição 

- Falta de confiança 

- Egoísmo 

- Falta de compreensão, de aceitação 

- Desrespeitar a pessoa, invadir, cas 
trar, cobrar, dominar, reprimtr 

- Ter raiva, ódio 

- f o fim 

- f não se sentir bem 

- Mentira 

- Não apoio 

"- Inveja 

Frequência 

Mulher Homem 

13 6 

6 3 

16 16 

1 3 

4 2 

3 2 

11 8 

3 3 

160. 

Total 

19 

9 

32 

4 

6 

5 

19 

6 

2 

2 

1 

1 

1 



Tabela VIII 

Frequência das Autopercepções do 

estar amando 

Autopercepções do estar 
amando 

- Pensar no outro a malor parte do 

tempo, sentir falta; saudade 

- Querer estar com a pessoa, ver, 

f a l-ar , tocar 

- Sentir-se-bem, alegre, feliz, e~ 

fórico, confiante, maior vivacid~ 

de, maior ânimo para os problemas 

- Compartilhar, confiar, a vida passa 

a girar junto com a do outro 

- S~nsibilidade malS aguçada, altera 

ções na pulsação, olhar, transpir~ 

ção e fluência verbal 

- Voltar-se para o outro satisfazê

lo, preocupar-se, proteger, apolar, 

interessar-se 

- Sentir-se insegura,apreensiva e em 

dúvida 

- Capacidade de renunciar 

- Ser tolerante 

- Sentir posse 

Frequência 

Mulher Homem 

6 12 

14 14 

16 10 

9 4 

6 6 

2 9 

1 3 

1 1 

1 

1 

161. 

Total 

18 

28 

26 

13 

12 

11 

4 

2 

1 

1 

r 



ANEXO 111 

QUADROS 

162 



Expressão 

- estar interessada 

incentivar, apoiar 

- presentear 

- acarinhar 

- declarar 

- relacionar sexualmente 

- confiar 

- ceder 

- acei1:ar 

- interessar pelos afazeres 
do outro 

- cuidar quando doente 

- nao se encalxam 

Quadro I 

Categorias retiradas das situações de 
Expressão e Percepção de Amor 

Categorias de Amor 

Percepção 

- estar interessada 

- ciúmes 

- estar satisfeita 

- presentear 

- acarinhar 

- declarar 

- cuidar quando doente 

- compartilhar vivências 

relacionar sexualmente 

- querer estar junto 

- apolar 

- fazer planos para o futuro 

fornecer préstimos 

- interessar pelos afazeres 
do outro 

- não se encaixam 

I-' 
m 
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Expressão 

- agredir com palavras 

- reagir agressivamente 

- terminar 

- reagir terminando 

- mostrar-se indiferente 

- interessar-se PQr outra 
pessoa 

- deixar a pessoa esperando 

- não dar atenção 

cobrar um modo de ser 

- mentir 

"- não ceder 

- não se encaixam 

Quadro 11 

Categorias retiradas das situações de 

Expressão e Percepção de Desamor 

Categorias de Desamor 

Percepção 

~ - ser ego1.sta 

- terminar repentinamente 
- desinteressar 

- ter outras prioridades que nao 
a pessoa 

- desatenção 

- reações agressivas 

- não comparecer ao encontro 
marcado 

- interessar-se por outra pessQa 

- falta de confiança 

- expressar duvida 

- recusar uma aproximação 

- tratar rudemeBte 

- nao se encaixam 

I--' 
m 
+= 



165. 

Quadro 111 

Agrupamento das Categorias de Expressão e 

Percepção de Amor e Desamor 

Amor 

- declarar 

- acarinhar 

- Presentear 

- relacionar sexualmente 

- ceder 

- apOlar 
(incentivar, ajudar) 

- cuidar quando doente 

- confiar 

- serVlr 
(fornecer préstimos) 

- mostrar ciúmes 

- querer estar junto 

mostrar satisfação 
(estar alegre) 

- proteger 

- aceitar 
(compreender) 

- conversar francamente 

- não se encaixam 

Categorias 

Desamor 

- ser agresslvo 
(hostilizar, gritar) 

- terminar 

- não ceder 
(ser egoísta, individualista) 

- ter outras prioridades que 
nao a pessoa 

- falta de atenção 

- mostrar desinteresse 

- expressar dúvidas 

-- faltar compreensao 

- faltar a um encontro 

- cobrar um modo de ser 

interessar amorosamente por 
outra pessoa 

- mentir 

- nao se encaixam 



Quadro IV 

Categorias de Amor definitivas 

resultantes da validação dos juízes 

Categorias de Amor 

- Mostrar Interesse 

· Ajudar em momentos difíceis (doenças, problemas a 

resolver, trabalhos a fazer) 

• Apoiar/preocupar (defender, proteger, incentivar) 

· Acolher (compreender, aceitar, ouvir) 

· Procurar (ter iniciativa) 

· Querer estar junto (planos para o futuro) 

- Confiar (compartilhar) 

-- Ceder (sacrificar-se pelo outro, abrir maos de suas 

coisas) 

- Presentear (flores, objetos) 

Acarinhar (contato físico, relação sexual) 

- Declarar (verbalmente, por escrito, expressão facial, 

gestos e olhares) 

Não se encaixam 

166. 

~~'~~=--='~~'~~----------------------------------------~~ 



Quadro V 

Categorias de Desamor definitivas 

resultantes da validação dos juízes 

Categorias de Desamor 

- Mostrar Desinteresse 

· Indiferença (manter-se frio e distante) 

· Desatenção/Indelicadeza 

· Interessar-se amorosamente por outra pessoa 

-· Ter outros interesses em momentos de lazer que nao a 

pessoa 

· Mostrar dúvida 

- Agredir (discutir, hostilizar, gritar) 

- Ser egoísta (individualista) 

- Terminar o relacionamento 

- Não se encaixam 

167. 
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Quadro VI 

Categorias de Expressão de Amor 
de Mulher 

Categorias de Amor 

- Mostrar Interesse 

· Ajudar em momentos difíceis (doenças, 
problemas a resolver, trabalhos a fa 
zer) . 

Apoiar/preocupar (defender, proteger, 
incentivar) 

· Acolher (compreender, aceitar, ouvir) 

.. Procurar (ter iniciativa) 

· Querer estar junto (planos para o fu
turo) 

- Confiar (compartilhar) 

- Ceder (sacrificar-se pelo outro, abrir 
mão de suas coisas) 

- Presentear (flores, objetos) 

- Acarinhar (contato físico, relação se
xual) 

Declarar (verbalmente, por escrito, ex 
pressão facial, gestos e olhares) 

- Não se encaixam 

Quadro VII 

Categorias de Expressão de Amor 
de Homem 

Categorias de Amor 

- Mostrar Interesse 

• Ajudar em momentos difíceis (doenças, 
problemas a resolver, trabalhos a fa 
zer). 

Apoiar/preocupar (defender, prot~ger, 
incentivar) 

. Acolher (compreender, aceitar, ouvir) 

- Confiar (compartilhar) 

- Ceder (sacrificar-se pelo outro, abrir 
mão de suas coisas) 

- Presentear (flores, objetos) 

- Acarinhar (contato físico, relação se
xual) 

- Declarar (verbalmente, por escrito, ex 
pressão facial, gestos e olhares) 

- Não se encaixam 

I--' 
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Quadro VIII 

Categorias de Percepção de Amor 
de Mulher 

. Categorias de Amor 

- Mostrar Interesse 

· Ajudar em momentos difíceis (doenças, 
problemas a resolver, trabalhos a fa 
zer) 

· Apoiar/preocupar (defender, proteger, 
incentivar) 

· Acolher (compreender, aceitar, ouvir) 

· Procurar (ter iniciativa) 

· Querer estar junto (planos para o fu~ 
turo) 

Expressar ciúmes 

- Ceder (sacrificar-se pelo outro, abrir 
mão de suas coisas) 

- Presentear (flores, objetos) 

Acarinhar (contato físico, relação se
xual) 

- Declarar (verbalmente, por escrito, 
pressão facial, gestos e olhares) 

- Não se encaixam 

ex 

Quadro IX 

Categorias de Percepção de Amor 
de Homem 

Categorias de Amor 

- Mostrar Interesse 

· Ajudar em momentos difíceis (doenças, 
problemas a resolver, trabalhos a fa
zer) 

. Apoiar/preocupar (defender, proteger, 
incentivas) 

· Querer estar juntos (planos para o fu
turo) 

· Expressar ciúmes 

- Confiar (compartilhar) 

- Presentear (flores, objetos) 

- Acarinhar (contato físico, relação sexual) 

- Declarar (verbalmente por escrito, expres 
são facial, gestos e olhares) -

Não se encaixam 

I-' 
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Quadro X 

~ategorias de Expressão de Desamor 
-de Mulher 

Categorias de Desamor 

- Mostrar Desi~teresse 

· Indiferença (manter-se frio e distan
te) 

· Interessar-se amorosamente por outra 
pessoa 

· Ter outros interesses em momentos de 
lazer que não o estar com a pessoa 

- Agredir (discutir, hostilizar, gritar) 

- Terminar o relacionamento 

Não se encaixam 

"Quadro XI 

Categorias de Expressão de Desamor 
de Homem 

Categorias de Desamor 

- Mostrar Desinteresse 

. Indiferença (manter-se frio e distan 
te) 

Agredir (discutir, hostilizar, gritar) 

- Ser egoísta (individualista) 

- Terminar o relacionamento 

- Não se encaixam 

...... ...., 
C> 
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Quadro XII 

çategorias de Percepção de Desamor 

de Mulher 

Categorias de Desamor 

- Mostrar Desinteresse 

· Indiferença (manter-se frio e distan 
te) 

· Desatehção/Indelicadeza 

· Interessar-se amorosamente por outra 
pessoa 

- Agredir (discutir, hostilizar, gritar) 

- Terminar o relacionamento 

- Não se encaixam 

'I 
I 

Quadro XIII 

Categorias de Percepção de Desamor 

de Homem 

Categorias de Desamor 

- Mostrar Desinteresse 

· Indiferença (manter-se frio e distan
te) 

· Desatenção/Indelicadeza 

· Interessar-se amorosamente por outra 
pessoa 

· Ter outros interesses em momentos de 
lazer que não a pessoa 

Mostrar dúvida 

- Agredi~ (discutir, hostilizar, gritar) 

- Terminar o relacionamento 

- Não se encaixam 

I-' 
-...J 
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ANEXO IV 

INSTRUÇÕES ENTREGUE AOS JUíZES 
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173. 

Você tem em mãos os dados coletados na pesquisa 

exploratória de campo, a respeito da vivência de Amor e 

Desamor de um grupo de pessoas. 

Conto com sua colaboração como juiz, nessa fase 

de categorização dos comportamentos. 

Seguem as instruções e o material. 

Agradeço 



174. 

- Os comportamentos foram retirados do relato das pessoas sobre 

como expressam e percebem Amor e Desamor. 

- Leia atentamente estes comportamentos. 

- Classifique estes comportamentos de acordo com as categorias 

de Amor e Desamor, definidas adiante, anotando a numeraçao do 

comportamento no espaço para isso destinado.CFolha anexa) 

- Em caso de dúvidas, consulte o próprio relato da pessoa. 

- Cada comportamento deve estar em apenas uma categoria. 

- Procure localizar o que realmente foi expresso e percebido co-

mo Amor e Desamor. 

- Sugira, se houver, uma forma mais adequada quanto ao nome. das 

categorias e seu modo de agrupamento. 

-- Os comportamentos com numeraçao de 1 a 34 sao relativos a 

mulher e os de numeração de ~5 a 69 são relativos ao homem. 



---- --------------------------------------------------------------, 

175. 

DEFINIÇÃO DAS CATEGORIAS DE AMOR 

MOSTRAR INTERESSE - Foram agrupadas nessa categoria várias ou-

tras subcategorias, por serem as diferentes maneiras mais encon-

tradas de mostrar interesse. são elas: 

AJUDAR EM MOMENTOS DIFlcEIS - auxiliar na resolução de probl~ 

mas (doença, trabalho, dificuldades a resolver. etc.). 

APOIAR/PREOCUPAR - incentivar as colocações e ações do outro, 

estando pronto a ajudá-lo, defendê-lo perante outros, ocupar

se com seus problemas, protegê-lo, cercá-lo de atenções. 

- ACOLHER - compreender o outro, ouví-lo, aceitá-lo como é, estar 

disponível para acolhê-lo quando necessite. Ser paciente para 

com ele, dar-lhe espaço para se colocar. 

- PROCURAR - tomar iniciativa indo em direção ao outro, demons-

trando seus interesses. 

- QUERER ESTAR JUNTO - desejar ficar ao lado do outro, comparti-

lhar coisas em comum, fazer planos para o futuro,falando sobre 

casa, filhos etc. 

- EXPRESSAR ClaMES - comportar-se de maneira diferente da habitu 

aI; ter atitudes de desagrado ou desalento -em reaçao a cQmpo~ 

tamentos do outro,mesmo quando não direcionado a si; indireta

mente através de atitudes de posse e agressão. 



176. 

CONFIAR - compartilhar vivências ao confiar no outro, falando 

francamente de assuntos pessoais. 

-CEDER - sacrificar-se pelo outro, abrindo mao de suas coisas; 

colocar os interesses e prioridades do outro em primeiro lugar. 

- PRESENTEAR - dar qualsquer tipos de presentes, quer sejam flo-

res ou objetos, em datas comemorativas ou não. 

- DECLARAR - revelar amor através da forma verbal ou escrita e 

também .gestos, expressões faciais (sorrisos, satisfação, descon 

tração, olhares). 

ACARINHAR - o contato físico em si, toques, relações sexuais, 

abraços, beijos, afagos etc. 



177. 

DEFINIÇÃO DAS CATEGORIAS DE DESAMOR 

MOSTRAR DESINTERESSE - Foram agrupadas nessa categoria outras sub 

. categorias , por serem as diferentes maneiras mais encontradas nos 

relatos de desinteresse. são elas: 

- INDIFERENÇA - estar distante, manter-se frio com relação a outra 

pessoa. Incluem-se também as situações de desinteresse que -nao 

expressas nas outras súb categorias. 

- DESATENÇÃO/INDELICADEZA - falta de carinho, ter um comportamento 

grosseiro, deixar a pessoa esperando, mostrar-se distraído (não 

prestando atenção a alguns detalhes). 

- INTERESSAR-SE AMOROSAMENTE POR OUTRA PESSOA - quaisquer indícios 

que indiquem uma atenção, envolvimento ou paixão por outra pess~ 

a, podendo obscurecer ou desvincular-se da relação atual. 

- TER OUTROS INTERESSES EM MOMENTOS DE LAZER, QUE NÃO A PESSOA -

preferir em dado momento ,em que poderia estar com a pessoa, ou-

tras atividades. 

- MOSTRAR DOVIDAS - estar indeciso no relacionamento, incerto qua~ 

to a seus sentimentos para com o outro. 

- AGREDIR - ser autorit~ri;, hostilizar, gritar, falar com ironia, 

sarcasmo; desprezar ou magoar ° outro, sentir ódio, discutir. 

-

t 
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SER EG01STA - mostrar-se individualista, pensar mais em Sl que 

na pessoa, tratar só de seus interesses, não prescindir de suas 

comodidades, não estar disposto a chegar a um consenso. 

- TERMINAR O RELACIONAMENTO - colocar um fim na relação 
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DEFINIÇÕES DE AMOR DE MULHER 

1 - "Amor ... Eu acho tão difícil definir! Vou tentar. Eu acho 

que você está amando no dia a dia. A gente não pode definir 
... 

amor como: abacaxi é uma fruta, que tem uma definição. Amor e 

partilhar tudo, sonhos, realizações, desejos, frustrações. Não 

só o lado bom mas o lado ruim também, e principalmente amar 
... 
e 

readmitir, é perdoar". 

2 - "Coisa difícil ... :t: um sentimento de respeito, adoração, pai-

xão, todos os tipos de sentimentos juntos: pai para filho, ir-

ma para irmão, amigo para amiga; facilmente confirmado para as 

pessoas em situação de violência". 

3 - "Amor é se sentir bem na companhia da pessoa, estar com vonta-

de de ficar ao lado dela. Ser amiga, compartilhar o dia a dia, 

todas as COlsas que passem pela cabeça, qualquer diálogo, ser 

aberta. Gostar de um contato mais i~timo com a pessoa, assim 

de tesão mesmo". 

4 - "Amor é o estar junto, a compreensão um com o outro, respeito, 

um aceitar as conveniências do outro. Como por exemplo: ele 
~ 

não gosta de uma pessoa, eu respeito e não vou obrigar ele a 

falar com essa pessoa. :t: amizade". 

5 - ,,~ difícil, amor a gente sente ... é querer um ao outro. É que-

-rer e querer bem; querer para voce, querer bem a pessoa. Ao 

mesmo tempo que você quer para você, você tem que dar liberda-

t . 
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de para a pessoa ser o que ela quer. Muitas vezes é difícil, 

pelo menos para mim. Às vezes eu sou, assim ... um pouquinho 

possessiva. Mas eu acho que sempre o amor te dá esse sentime~ 

to assim ... assim ... um pouquinho de posse. Amor é isso ... · -e 

saber respeitar o outro, querer sempre que o outro vença em to 

das as batalhas, financeira, profissional; qualquer luta que 

ele trave, que ele ganhe; torcer para ele. Admirar muito a 

-pessoa que voce ama. o que o outro está sentindo te incomoda, 

você se importa com que o outro esteja sentindo". 

6 - "Amor pode ser uma conseqüência de muitos momentos felizes, em 

que os dois pensem, que concordem em certos assuntos, em cer-

tos aspectos. Sinceridade tem que haver. Amor é um só de ca-

da vez, não existe "eu amo todo mundo". - ... - -Amor nao e so sexo, e 

também sinceridade, respeito, gostar. Amor é relaxante, é o 

que melhor define". 

7 - "Amor é um sentimento assim tão dentro de você que ... -e carl-

-nho, afeição, tanta coisa ... sei lá ... sentimento mesmo, voce 

sente a respiração mais rápida só em ver a pessoa". 

'. 8 - "Amor acho que é uma relação que tem que ser completa, física 

e mental. Tem que haver respeito, não só pelas idéias, também 

pela individualidade, um não pode consumir o outro, um não po-

de anular o outro, se fazer em prol do outro. 

negócio dois a dois e nao um e meio mais um". 

Tem que ser um 

9 - "Amor é quando uma pessoa ama o outro sem querer nada em troca 

. -
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Para que isto dê certo é necessário que haja um equilíbrio de 

ambas as partes ou seja, que o outro te ame. Dar e receber 

engloba: respeito, amizade, perdão, carinho, etc. Respeito P§ 

la maneira do outro ser e não querer mUdá-lo, porque acho que 

ninguém muda ninguém. Para que o relacionamento dê certo 
.. 
e 

preciso que não haja mudanças mas crescimento dentro dos valo 

res de ambos. Perdão é importantíssimo, para o relacionamen-

to, saber perdoar o outro. Cai no dar e receber, você está 

dando perdão para ele e está compreendendo sem exigir explic~ 

ção; conscientização de ambas as partes, um do erro e o outro 

do pérdão". 

10 - "Eu acho que amor não dá para definir. Aliás, eu acho que 

qualquer sentimento não dá para definir. Ê um sentimento em 

si. -A palavra nao quer dizer muita coisa; cada um sente isso 

de uma maneira diferente. A palavra generaliza um montão de 

maneiras de sentir o que as pessoas chamam de amor. Não sel 

é uma coisa que eu sinto, que nã? dá para definir em pal~ 

vras. Ê uma coisa assim de dentro que não ... Ê um sentimen-

to, só". 

11 - "Ê um sentimento, o lance do amor é saber amar. Saber amar 
.. .. 
e a arte de amar, e o exercer esse amor, e poucos sabem. Mui 

tos sabem de amor mas não sabem amar. Poxa ! as pessoas di-

zem que amam e vivem cobrando, cobram atenção, dedicaçã? Ê 

nao se confundir no outro. As pessoas acham que amar é se en 

tregar, confundir. Ê terrível você não saber onde você come-

ça e termina, onde o outro começa e termina. Cada um tem uma 
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identidade. Essa identidade tem que Ser mantida, respeitada. A cumplicidade tem haver, ... que 
Voce torna cümplice dia 

se 
no dia, planos, 

idéias também, .. 
importante 

a nos 
nas 

mas e 
nao 

perder a identidade. Deixar espaço, fluir, crescer, traba,... 
lhar, trabalhar em si no crescimento de si próprio e do rela-cionamento. Amar ê intuir, uma percepção aguçadíssima, uma 

coisa até meio mágica". 

12 - "Se fundamenta na troca das duas individualidades e numa bus-
ca de unidade, comunidade". 

13 - "Amor é Um montão de "oisas juntas:_ carinho, compreensão,do~ 
çao, mas também é egoísmo, e também sofrimento. Quer dizer, 

amor para m~m é você Ser gente, ê ter defeitos e qualidades, 

é ser verdadeira e você dividir Com a outra pessoa, que tenha 

isso tUdo para Com você: carinho, compreensão, doação. Rela-

çao de troca, troca de uma coisa qUe lhe Sobre por uma coisa 

que lhe faz falta, isso na relação COm o outro". 

14 - Fico confusa, tenho brilhantes definições teóricas e pêssímas 

na prática. f um sentimento que se dá numa relação e 
-Voce ~onsegue ser tUdo que você Pode ser, Ser completa. Ser VOce 

para outra pessoa e não tendo que "ter dedos". Não tem que 

diSfarçar, não tem que criar imagem para ser aceita". 

lS - f um Sentimento,uma coisa que a gente sente em relação a ou

tra pesSoa, a qual a gente tem Vontade de agradar o máximo 
posSivel". 
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16 - "Nem Platão consegu~u Cada amor é um amor. Platão qu~s 

sintonizar um conceito de amor e se embananou todo no Banque-

.. 
te. Cada caso de amor que eu va viver vai ter um conceito de 

amor diferente". 

17 - "Definição?! Que horror!!! ... Respeito mútuo, individualida 

de, preocupação, vontade de ficar junto, satisfação em parti-

lhar coisas em geral, sinceridade, liberdade de posicionamen

to de uma forma em geral, ajudar um ao outro, também um pouco 

de egoísmo, compreensão, amizade, etc." 

18 - "Amor entre um homem e uma mulher implica em egoísmo. Amor é 

ter necessidade de ficar junto, é admirar a pessoa". 

.. .. 
19 - "Bom! e quando ... e para m~m compreensao entre duas pessoas, 

a confiança entre elas, a disposição para um bom diálogo e um 

pouco de tolerância um com o outro". 

20 - "Amor para m~m é a conseqüência de co~sas positivas, admira-

-çao. Só se ama a quem se admira, a quem tem alguma coisa a 

ver" . 

21 - "É querer bem, então implica num monte de coisas, como respei 

to e conhecimento". 

22 - "É uma forma de ... difícil de explicar. É tão difícil expli 

car como vejo amor hoje. Maneira que a gente tem de se dar 

até muito mais do que a gente espera receber. 
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23 - "Amor é uma coisa muito bacana quando dá certo. A gente tem 

principalmente que tentar racionalizar o amor. Não se deixar 

levar pela paixão, emoção, acho que isso só estraga qualquer 

relacionamento. Amor para mim fundamenta-se no respeito de 

uma pessoa pela outra. Tentar, ao máximo, fazer a outra pess~ 

a feliz mas não se esquecendo de você também. Não adianta vo 

cê fazer a outra pessoa feliz, se você está infeliz". 

24 - "Não tem definição, mas existem certos requisitos básicos pa-

ra que exista amor: confiança, respeito, carinho, amizade, es 

tas coisas assim". 

25 - "Amor é a soma de tudo ~sso: carinho, respeito, consideração, 

admiração, paixão, entusiasmo, ternura, emoção, compreensão, 

paciência. É você não se sentir auto-suficiente ã medida em 

que você sente que tanto você quanto a outra pessoa são dois 

pequenininhos,partes pequenininhas mas que juntas são muito 

fortes, muito grandes". 

26 - "Amor é saber compreender, sentir a pessoa, olhar e saber o 

que está pensando e sentindo. Suavizar certos problemas de 

ordem material, conforto .. Enfim,proporcionar uma sensação de 

felicidade, de segurança". 

-27 - "Amor para mim tem duas partes, uma e querer bem, ter uma ami 

zade profunda por aquela pessoa, respeitar aquela pessoa, go~ 

tar muito dela; a outra parte eu acho que seria uma atração 

física, você ter uma atração física pelo parceiro, ter uma 
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harmonia sexual". 

28 - "Não se1. ... t: estar junto, é ser amigo, é ap01.ar, é incenti

var, é conviver, é aceitar, é renunciar, não sei se tem mais 

coisas não". 

29 - "Sentimento que a gente tem em relação a uma outra pessoa que 

contém vários outros: amizade ,compreensão. Isso tudo e um 

pouquinho mais. A reunião de vários outros, inclusive a pai

xão também. A gente às vezes pensa que ama mas não ama. É 

uma paixão apenas mas faltando compreensão e admiração". 

30 - "Amor é em realidade, você usar uma palavra para juntar uma 

porção d~ sentimentos que você tem para com uma pessoa. Bási 

camente: compreensão, respeito, atração". 

31 - "Não sei ... não tenho, uma definição para amor ... Não tenho 

não •.. f muita coisa junta, eu acho que é, não como um senti-

mento único. Várias coisas: compreensão, companheirismo,atr~ 

ção e ... não sei ... pitadinha de insegurança para manter ... 

eu acho ... um pouco de possessividade também". 

32 - "Amor é ter interesse em tudo o que a pessoa faz, é gostar da 

pessoa tanto fisica como ... gostar das atividades que a pess~ 

a faz, estimular as atividades que a pessoa faz, estar sempre 

empolgada com aquela pessoa". 

33 - "Eu acho que amor é uma troca, né? t: se dar. Então para mim 
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é isso. Você se dar eu acho que é amor". 

34 - "Eu nao sei ... para mim amor é o que é, é o mais importante 

sentimento na vida de urna pessoa. f assim ... troca de senti-

mentos, urna pessoa sentir pela outra afeto. f dificil falar 

é o dia a dia, são assim pequenas demonstrações de cari-

nho por mais pequenas que sejam . f urna pessoa dar valor a o~ 

tra. .. 
Que eu consiga expressar e isso ... mas tem mil e outras 

coisas. mais". 
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DEFINIÇÃO DE AMOR DE HOMEM 

35 - ,,~ uma palavra muito sublime para falar em meia dúzia de li

nhas. Tem várias formas de amar, amar uma pessoa acho que o 

principal é saber o que a pessoa é, o que ela sente, o que 

ela gosta e dentro.disso você procurar dar o q~e a pessoa go~ 

ta com prazer, sem nenhuma obrigação". 

36 - "Amizade, alegria, carinho, compreensão, união, entendimento, 

divisão, diálogo, ajuda, participação, caminhar juntos. É di 

fícil definir o que é amor. É tudo, é urna pessoa poder se en

tender de todas as formas, é complementação de um para o ou

tro" . 

37 -"Amor é entrega de si sem esperar alguma coisa em troca, essa 

entrega é poder fazer tudo para a pessoa que a gente ama, se 

realiza através da gente ou sem a gente. Por exemplo, eu jo

go pela faculdade e ela gosta de me ver vencer, ela se satis

faz com isso. Eu me esforço o máximo para não decepcioná-la 

nessa parte". 

38 - "Amor é compreender e ser compreendido nas horas difíceis e 

nas horas fáceis". 

39 - "Amor é um relacionamento entre duas pessoas onde haja um en

trosamento quase perfeito. Entrosar na parte moral (te,r cer

tos escrúpulos), social (na maneira de ser, mesmffiperspecti

vas, mesmas ideologias)". 
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40 "Amor é a total interação social, psíquica e física de duas 

pessoas no tocante ao relacionamento em comum; interação de 

seus sentimentos. É um aperto no peito, e uma dor constante, 

uma emoção incontida, é o desabrochar de carícias carentes, 

necessidade de sentir a pessoa, botar para fora uma carência 

de dentro. são as carícias carentes de resposta". 

41 - ."Amor é a coisa mais complicada para ser definida. Na minha 

opinião não tem definição. 
.. 

O que eu posso te dizer e como eu 

.::. 
me sinto em relação a pessoa que eu amo. Para mim esta pess~ 

a tem que ser acima de tudo amiga, estar comigo quando eu ti 

ver com astral muito baixo, enfrenta~ qualquer barra e ser mu 

lher. Ter seu lado infantil, inseguro, ter seus anseios, mas 

acima de tudo, saber que é mulher, que eu acho que é a coisa 

mals gostosa que tem. Acho a mulher muito superior de cuca, 

está sabendo mais o que ela quer, numa decisão a opinião da 

mulher tem muito peso". 

42 - "Compreensão mútua, respeito mútuo e uma amizade muito profu~ 

da". 

43 - ,,~ um sentimento de felicidade entre duas pessoas e de bem es 

tar que tende mais a uní-las no dia a dia que separá-las". 

44 - ,,~ você sentir falta da pessoa, se sentir bem quando está com 

a pessoa, nos momentos alegres e tristes". 

45 - "Amor é uma felicidade triste, porque quando se ama uma pes--

r-1 
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soa, temos a consciência do limite desse amor. Por exemplo: 

a pessoa que eu amo já teve outros amores. Porventura mais 

fiéis ou apaixonados do que eu. A própria existência humana 

limitada (limite de morte, de uma pessoa ser estranha a você) 

faz com que este amor seja efêmero, por isso ele é triste. A 

vida é absurda por isso o amor tem que ser um sentimento tris 

te". 

46 - "Amor é confiar plenamente, contar tudo, nao sentir nOJo da 

menstruação dela, da saliva, do garfo com que ela come. Sen

tir oada parte de seu corpo, não se importar que ela seja fei 

a ou bonita, acreditar nela sempre, mesmo ela estando com ou

tros caras. Apesar de poder ter relações imensas afetivas 

com outros, ser ela a que nos faz decidir qualquer coisa. Ê 

estar junto, mas a qualquer momento, a todo instante, me sen

tir eu e ela, sentir ela". 

47 - "Amor para mim é uma atitude que voce toma em relação a algu-

ma coisa. Seria uma atitude de afeto". 

48 - "Ê o sentimento próprio de sentir". 

49 - "Não tenho mesmo. o plor é que eu já tive. Amor, dor, a ge~ 

só sabe sentindo. Não é uma coisa que se define, parece ser 

uma coisa inata no homem, apesar de sem o convívio social pa

recer impossível a-vivência do amor como nós o conhecemos, vi 

de aqueles casos de crianças criadas com animais". 



50 - "t; difícil ... é difícil porque a visão que eu tinha de 

era como se fosse uma construção onde eu podia chegar a 

síntese da manifestação física e espiritual, e eu V1 que 
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amor 

uma 

-nao 
.. ... 
e so 1SS0. Que existe uma dimensão de busca em comum que eu 

desconheço, de sentimento em comum que eu desconheço, por isso 

eu não sei o que é amor". 

51 - "Não vai ter. Bom ... definição teórica negativa, nao tenho 

uma definição teórica. A minha convivência tem demonstrado 

que talvez amar seja um estar voltado para o outro, sem utili 

tarismos, sem egoísmos mas visando realmente o outro". 

52 - Ai meu Deus do céu! Amor ... Amor é tudo, é a vida. É fazer 

com que a outra pessoa encontre sua plenitude, se torne mais 

integral, possível; plena realização da outra pessoa assim c~ 

mo de mim também; enfim que haja um crescimento mútuo, cresce 

a plenitude de ambos. Enfim é fazer com que o outro cresça 

não o torne dependente, limitado, pois aí acho que voce tam-

bém se limita. Que ambos se tornem independentes, autônomos, 

maduros". 

53 - li!: uma porção de circunstâncias que levam a gente a gostar de 

se preocupar, de estar do lado, de conviver com alguém. são 

lances sem explicações, lances que tem a ver e tal". 

54 - "Eu vou te dar definição tendo em mente meus pobres vinte e 

um anos de idade. Eu não sei o que é amor para uma pessoa de 

trinta ou quarenta, mas para mim é ser correspondido no que 
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se sente; sentir-se ansioso por estar sempre na presença 

dela". 

55 - "Olha eu li num livro uma vez um negócio que dizia aSSlm: 

"Amor é tudo aquilo que a gente sente e que faz um ser humano 

se tornar um louco e transformar as estrelas em show de fogos 

de artifícios para a pessoa que ama". Isso seria o resumo de 

tudo aquilo que eu penso porque eu acho que a gente quando 

ama, o amor não é um sentimento uno, ele é uma mistura de ou 

tros sentimentos e emoções. Seria paixão, respeito, inveja 

até; tudo em pequenas doses, que com o fermento da vida, fa-

ria com que este bolo ·chamado amor c~escesse. Existem dois 

tipos de amor: amor calmo, sereno, seria algo tipo a água de 

um riacho ,porque muitas vezes as pessoas não percebem que 

amam por ele ser calmo. -Tem aquele que tem uma porçao a mais 

de paixão. -Seria mais quente, mais agitado como a agua do 

mar. Este,talvez, fosse o amor que .transforma as estrelas em 

shows de fogos de artifícios". 

56 - "Amor é uma força de atração, aSSlm ... que nao tem explicação 

e que está acima de tudo". 

57 - "Amor é um sentimento que a gente cria, que se cria entre du-

as pessoas pela convivência mútua. Namorar dois meses e se 

casar, isso não é amor, isso é uma amizade criada. É um estu 

do que a gente faz da pessoa que,a princípio,a gente acha que 

gosta e vê se ela preenche todos os requisitos. É um vestibu 

lar, não vale chutar,tem que selecionar". 

1 
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58 - "Eu vim pensando em definição, eu falei ... ell tenho certeza 

que ela va1. pedir uma definição, eu não tenh, I definição, eu 

não achei. Eu achei mais ou menos... eu sei t~ue é o que man

tem o relacionamento das pessoas, porque no IlIr, io de tantas di 

ferenças, você fazer força para se adaptar à t 'unvivência com 

outra pessoa é difIcil. Acho que é a Gnica "Iisa que d~ for

ças para você se adaptar, se m61dar a outra l"'~;soa é o amor. 

1': sobrenatural". 

59 - '~or seria estar preocupado com que a pessoa /'~jteja feliz, 1.n 

clui saber se ela tem a mesma coisa para com "'Jce. f difícil 

de definir ... sentir necessidade de estar jUJl1 11". 

60 - "Acho que amor é quando você se entrega, se 111' I::tra, se abre. 

Acho que é quando você fica bem humilde, -e CC)/lIt) se fos se uma 

doação. Você se analisa, se conhece faz um V II~ote bem bonito 

para presente e se oferece e espera que a pes:"Ja aceite e re-

tribua o presente". 

61 - "Amor é estar bem, é se sentir bem com a pessI '.1. Só, nao e-

xiste muito mais que isso. f sentir falta da pessoa ... é vo-

cê ... Muita gente fala que é necessidade da P"Gsoa, tudo bem. 

Mas no cotidiano, no dia a dia, não existe eSl u paixão, exis

te compreensão, amizade". 

62 - "Eu tenho uma frase, eu gosto de uma frase de Camões em que ele 

diz: "Amor é um não sei o que, que nasce nao ::ei onde, que 

doi não sei porquê". Eu achei esta frase interessante. Mais 
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coisas: amor para mim é atração, cooperaçao, compreensão, de-

dicação". 

63 - "Já pensei muito nl.SSO e realmente nunca achei uma definição. 

~ coisa prá burro ! Eu vou dizer uma porção de coisas que -e 

amor, mas visto de um ângulo, ou numa situação pode ser amor 

prá uma pessoa e prá outra não. Numa situação pode ser e em 

outra não. . ... Eu vou ter de partir de um prl.ncl.pl.o: como eu con 

sidero amor, não é o que é amor. Eu não considero amor uma 

coisa continua no tempo, então são momentos de amor, não -e 

-amor a longo prazo, e amor aqul. e agora. Seria ... é ... , sei 

lá ... se sentir bem, feliz com aquel~ pessoa que está do seu 

lado, é sentir que aquele momento é único". 

64 - "Amor é uma relação, é um olhar, é uma frase, é um beijo, -e 

um abraço, um aperto de mão, e às vezes até um desabafo". 

65 - "Amor sel. lá ... amor acho que é como imã, uma atração, uma ne 

cessidade, uma troca de energia". 

66 - "Sei -la ... a gente não define muito. Vou dizer o que sinto, 

p principal para existir amor é ter confiança no outro, -nao 

tolher as pessoas, a maneira delas serem, as coisas que elas 

fazem. Mesmo que não me agrade, eu não tenho direito de cor-

tar o jeito dela ser. Até hoje não pintou, mas se pintar eu 

tenho certeza que não serl.a eu a tolher. É sentir bem ao lado 

da pessoa, querer estar ali". 
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67 - "Amor é algo mais que um sentimento. ~ você saber ouvir uma 

-pessoa - nao recr1m1nar, compreender, aceitar - por vezes aPOi 

ar, saber falar o que a pessoa está precisando ouvir, se dar, 

se abrir, confiar. Fazer coisas que você não gosta, mas que; 

num contexto de amor, essas coisas têm que ser feitas. Você 

não faz aquilo reclamando toda hora, não fica chateado por es 

tar fazendo". 

68 - "Ele está definido com os cuidados que um tem pelo outro na 

vida matrimonial, na relação sexual, no convívio, na preocup~ 

ção de resolver um com o outro os problemas de um lar, na 

preparação desse lar para os filhos futuros, no pensamento do 

bem estar comum da família, na saúde da família. Muitas ve

zes o amor está nas brigas, nas discórdias, devido a opiniões 

adversas, porque ao término dessas brigas você sempre encon

tra uma reconciliação e nessa reconciliação você tem o amor. 

Tendo o amor nada impede ter a paz" .. 

69 - "Amor é o máximo, é dar sua vida em troca daquela pessoa. O 

perdão total para qualquer que fosse o pecado. Aquilo que eu 

nao quero para mim, de maneira alguma eu vou querer para aqu~ 

la pessoa que eu amo". 
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DEFINIÇÕES DE DESAMOR DE MULHER 

"f o inverso de amor, tudo que você não faz por uma pessoa. 

Por exemplo, acho ... vamos dizer ... assim ... f uma reação tão 

negativa assim de ódio, é desamor. f você machucar a pessoa, 

você ferir o ser humano, ou qualquer coisa,uma flor, um bichi 

nho. Desamor é uma repressão ou alguma coisa reprimida, por-

que acho que quando você tem alguma atitude de desamor é por-

-que voce reprlme alguma coisa, alguém, ou então você fica 

reprimido de alguma forma em alguma coisa". 

2 - "Ê não sentir nada de bom para com alguém: carinho, ternura, 

atração". 

3 - "f o contririo de tudo isso, é uma pessoa que você ignora, 

não se importa com o que ela esteja falando, não se interessa 

em aprofundar o relacionamento. Isso no mundo de hoje em ci-

dade grande é o que mais acpntece, ~or isso as pessoas estão 

se matando". 

4 - "Desamor é desinteresse, repúdio, é um não querer estar junto". 

5 - "t você não se sentir bem pérto da pessoa. Confundido com a in 

diferença pelo menos na minha experiência de desamor marcante 

(relato anterior). f você não se preocupar com o que o outro 

possa estar sentindo, se ele está passando por uma necessidade 

que precisa de você, você pouco esti "ligando". f a não exis-

tência do amor, é indiferença, é não se importar". 

.. 

I 
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6 "t: um sentimento - -que leva voce a nao tolerar seU parceiro, 

nem fingir que está tudo bem. É uma situação que não dá para 

ficar fingindo, você não consegue demonstrar que está tudo 

bem. É fingir que está tudo bem. Ê desagradável, você fica 

tensa". 

7 - "Ê raiva,vontade de x1.ngar, ver pelas costas, agredir mesmo". 

8 - "Vem relacionado com a desilusão, também quando você se des-

respeita e desrespeita o companheiro. Desrespeitar .. -e voce 

se anular, não fazer o que voce sente, o que você quer, por

que você acha que a outra pessoa não.vai ficar satisfeita,não 

vai querer, não vai gostar". 

9 - "Não há desamor, eu acho que quando há amor nao há desamor, o 
.. 

amor e eterno. Quando existe desamor é porque não existiu 

amor. A partir do momento que há'amor, o verdadeiro amor,não 

há desamor. o verdadeiro amor não tem fim. Eu discordo do 

Vinicius "eterno enquanto dure". É 'para toda vida. Quando ~ 
.. -ma pessoa namora e termina depois de um tempo e porque nao 

existiu amor". 

la - ,,~ o que não é amor. É um outro sentimento que para mim é o 

contrário do amor; enquanto o amor é uma coisa que faz com 

que você se sinta bem e faz outras pessoas se sentirem bem" 

também. Desamor é,o contrário, é sentir-se mal". 

11 ~ "t: desrespeitar e é o inverso de amor, é o invadir, e o des- " 
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respeitar ainda que em nome de carinho, de querer ficar ao la 

do. Cobrar é desamor". 

12 - "f fechar a individualidade, n~o permitir que outra pessoa me 

invada, rejeitar possibilidade da unidade. f um dizer incons 

ciente: - Eu n~o quero a unidade". 

13 - "f você n~o gostar das pessoas. Desamor é diferente de ódio, 

amor ou raiva. f que mesmo numa relação de amor você pode 

sentir ódio, egoísmo, incompreens~o, porque s~o coisas ineren 

tes a voce, mesmo que você não queira que existam, às vezes vo_ 

cê sente". 

14 - "Não dar espaço para a pessoa, não respeitá-la. Não respeJ.-

tar a pessoa que ela ... " e . 

15 - "f um momento em que falta o amor a compreensão, a aceitação'! 

16 - "f o fim, acabou. ... -Alfa e amor, omega desamor". 

17 - "O inverso do que eu falei de amor. f "não", antes de tudo". 

18 - "Ê querer machucar a pessoa, se valendo da confiança que a 

pessoa depositou em você~. 

19 - "Tudo ao contrário do amor; falta de confiança, de respeito, 

principalmente". 

mBlIOTE'C. 
flJNDACA.l c . uu ) VARGA~ 
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20 - "Desamor dentro de um relacionamento'é o desamor dentro do 

amor. Desamor é o não gostar mesmo. o desamor, como nao 

amor. Para mim é desrespeito, é querer tomar o espaço que 

não diz respeito a ele, é o querer transformar o outro em um 

indivíduo só dentro da relação, quando não é isso. A relação 

existe dentro de um contexto geral seu. Você tem a sua vida, 

seu trabalho, suas coisas pessoais e tem o seu amor também,o 

seu relaéionamento amoroso. Para mim são coisas bem distin-

tas". , 

21 - "1: o·contrário. A pessoa só vê o seu lado, sua própria vida, 

não vai fazer força para te compreender, não vai querer saber 

se o outro está bem". 

22 - "Tudo aquilo que nega amor, maneira que a gente tem, que fe

re. Acho difícil,com palavras, explicar o que é amor e desa-

mor. Corre-se o risco de tornar o conceito "corriqueiro". 

~ alguma coisa que a gente sente que está dentro da gente". 

23 - "Talvez seja justamente não respeitar, nao valorizar o senti-

mento dos outros, seja qual for ele. Você abusar das pessoas 

que gostam de você". 

24 - "Oposto de amor. -Falta de respeito pelos sentimentos; e mag~ 

ar" . 

25 - "Insatisfação, agressividade, intolerância, presunção, fraqu~ 

za, incoerência, auto-suficiência. A pessoa se sentir ela co 
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mo centro de tudo". 

26 - ,,~ voc~ ficar extremamente voltada para si. Ser egoc~ntrica, 

só ir a outra pessoa quando precisar, em todos os sentidos". 

27 - "Um sentimento negativo seu em relação ao parceiro. Deixar 

de gostar, deixar de se preocupar com a pessoa, não se impor-

tar com a pessoa". 

28 :- "Desprezo, raiva, egoísmo". 

29 - 1ft; o 'contrário. Quando falta este sentimento você pode sen-

tir amizade, mas nao amor. Não sei se isso poderia ser consi 

derado desamor, acho que sim, pois nao é amor completo, nao 

chega a ser amor quando não existe este sentimento ma1S pro

fundo, uma paixão mais completa, mais intensa". 

30 - If~ voc~ se sentir incompreendida, agredida, conjunto de C01-

sas que poderia se manifestar desaa maneira, desrespeitando. 

Não considerar aquela pessoa, não olhá-la como ser humano, 

nao importar-se com seus sentimentos". 

31 - "Não sei. .. só se for o contrário de amor, não sei ... 
.~ ~ 

se Ja e 

difícil definir amor, desamor é mais. Quando uma dessas coi-

sas falha~ atração sexual, carinho, respeito. Uma destas 

coisas só é paixão mas nao amor". 

32 - "Criticar muito uma pessoa, não ver nenhuma qualidade, é tudo 

I 
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ao contrário; não dar estímulo a qualquer atividade que a pe~ 

soa faça, nao mostrar interesse físico". 

33 - Não tem 

34 - "Não sel. ... Juro que não sei explicar, nunca senti,não posso 

falar por nunca ter acontecido". 

1--

----
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DEFINIÇÕES DE DESAMOR DE HOMEM 

35 - Não tem 

36 - "Inveja. t por exemplo, querer e não poder. f não estar satis 

feito com o que tem. f não saber se compreender, estar perdi-

do, nao ter objetivos. Se uma pessoa tem um objetivo, ela 

nao vai olhar para os outros e vai lutar pelo seu objetivo". 

37 - "f aquela hora em que a gente sente que não está valendo a p~ 

na a gente estar com aquela pessoa". 

38 - ,,~ um não compreender o outro. Estar do lado da pessoa, mas 

com pensamento em outras coisas não relacionadas a ambos". 

39 - "Final de uma tolerância individual. Cada um tem seu limite 

de tolerância (capacidade de suportar alguma coisa que vai 

contra você)". 

40 - lIf perda da sensibilidade que interava duas pessoas, no tocan 

te aos seus sentimentos". 

41 - "1': quando você está do lado de uma pessoa e se sente pressio-

-nado, obrigado; quando você está cumprindo o seu papel e nao 

tem mais "nada a ver". 

42 - "1':.justamente o contrário de ~mor, não ter respeito um pelo 

outro. Falta de confiança e ausência de amizade". 
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43 - "t: um sentimento real de ações em cima da pessoa que está com 

você, que traz tristeza, decepção e uma visão de afastamento 

desta pessoa, uma visão de que está se afastando desta pes- . 

soa". 

44 - "Diversas atitudes que a pessoa val demonstrando que não deno 

tamamor. Por exemplo: estar comigo e nao estar com vontade 

de estar comlgo. -Ter atitudes que eu nao gostaria que tives-

se: roupa mal arrumada, comida mal feita. É uma atitude de 

desamor, não dar apoio quando você precisa de apoio". 

45 - "Seri"a falta de confiança, mentira". 

46 - "Indiferença total (não fede nem cheira) não se importar que 

o outro exista. o outro ser um número na estatística da po-

pulação. Ser uma cabeça na multidão, ser um hiato de momento 

sem história". 

47 - "Seria a indiferença, falta de atitude em relação ao momento 

da pessoa". 

48 - "Indiferença. t: você não estar "nem aí"! 

49 - "Descaso, desprezo e indiferença, porque na verdade quando 

você passa indiferente aos problemas de qualquer outra pessoa, -

sem uma participação ou ação mesmo, você está praticando uma 

forma de desamor. o amor ap~sar de inconsciente só se compl~ 

ta na ação". 

rlJ 
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50 - "Acho que a primeira COlsa é desrespeito em relação -a liberda 

de do outro, desrespeito à possibilidade da outra pessoa se 

auto-escolher e de escolher um futuro para ela. Acho também 

que, baseado nisso,é um desrespeito aos limites do outro como 

pessoa humana que pode tanto fazer como não fazer, acertar co 

mo errar, amar e odiar também. Seria isso que eu acho de de-

samor". 

51 - "Considerando que a relação de amor existe entre duas pesso-

as, desamor seria o inverso, seria utilizar-se, usar o outro 

em seu próprio proveito exclusivo". 

52 - "t voc~ tentar dominar o outro, tolher o outro e o outro tam-

bém tentar te limitar, tolher. Não haver diálogo, comunica-

ção" . 

53 - "t o que a gente realmente sente. Quando eu penso no amor e 

desamor é uma coisa, mas qu"ando eu vivo é outra. Eu não penso 

eu me divirto ,eu aproveito, eu me alegro: é amor. Eu acho que 

o relacionamento é muito mais domínio, poder, competição do 

que amor, e para mim isso é desamor". 

54 - "Tomando-se em conta a definição de amor anterior, desamor -e 

o contrário, mas se quizermos dilatar um pouquinho o sentido, 

pode-se chegar até a uma certa antipatia (o contrário signifi 

ca não sentir interesse afetivo pela moça em questão)". 

55 - "Aquilo que em certo momento chega a ferir a pessoa. Acho que 

desamor é tudo aquilo que fere e magoa a pessoa". 
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56 - "Ausência de atraçã.o para com o outro que levaria ao resto: 

não ter vontade de ficar perto da outra pessoa, não ter vonta 

de de tudo que levou a uni-las". 

57 _I~esamor é quando a pessoa amada nos pede um favor e a gente 

recusa sem refletir sobre o assunto e as consequencias. É o 

contrário do amor. É um chute, quer logo definir aquela pes-

soa que a gente acha que gosta, às vezes só pela beleza fisi

ca. Já preenche os requisitos à priori, a gente chuta a ima 

gem daquela pessoa a priori". 

58 - "Desamor é falta de respeito, raiva mesmo. Não é raivinha, 

ficar chateado; é raiva mesmo, você ficar pensando, remoendo 

o fato que deu raiva em você. Você sempre lembra, coisa que 

marca, ter raiva de uma pessoa é "brabo". Eu acho muito for-
... te para usar a~. É o contrário de amor sim !". 

5 9 - "Desamor é o contrário, nao ligar para0 que acontece coma 

pessoa, não tomar conhecimento da vida dela, não se preocupar 

com ela, não se importar se ela está feliz ou não". 

60 - "Desamor é quando a pessoa vê, sente a outra pessoa, se pondo 

bem pequenininha, bem vulnerável, bem sincera e rejeita toda 

esta doação com apatia". 

61 - "Desamor é incompreensão. t você não estar aberto para até 

aceitar a pessoa como ela é; isso não implica em que você co~ 

corde com ela. Se dá na medida em que você não permite que a-



208. 

~ -pessoa seja o que ela e, voce castra a pessoa, limita". 

62 - Nunca tinha pensado nisso. Na verdade a gente luta para cons 

truir então desamor 
~ 

tudo aquilo atrapalha, difi o amor, e que 

culta o amor. Por exemplo, eu acho que muitas vezes o desa-
~ 

mais forte que o intensidade, basta 
... 

mor e amor em pOl?que as 

vezes, um·pequeno ato de desamor para destruir anos de amor". 

63 - "O desamor seria o estado neutro, nem mais nem menos. Desa-

mor como ofensa é o desamor como falta de amor. 1: ausência 

de amor, você não acha que o momento é unico, ir por ir, fa

zer por fazer, não como um ato criativo. Além disso tem uma 

influência negativa sobre seus parceiros ,como ficar deprimido 

e com raiva". 

64 - ,,~ a maneira que ... cinismo, tratamento mal dado a uma frase, 

um olhar sobretudo de expressão de desrespeito". 

65 - "Desamor só -se tiver amor, quando voce se sente magoado. Ma-

chucar as pessoas, vingar em cima da pessoa, agredir a pessoa 

em vez de agredir a você mesmo pois é mais fácil. 1: você se 

sentir capaz de agredir alguém, uma fuga, sei lá ... ". 

66 - ,,~ o desprezo, é você desprezar a pessoa, não se importar com 

o sentimento dela, você ver o que lhe convém. Você nao proc~_ 

rar viver bem; pelo contrário". 

67 - "~ mais difIcil. Quando existe desamor, ódio, você não faz 
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nenhuma tentativa para que o relacionamento evolua para algo 

melhor. Acaba seu sentimento para com a outra pessoa. Exis-

-te desamor no fato do seu amor começar a degradar~se nao ser 

suficiente e voci nio fazer nada. Nio tomar nenhuma atitude 

no sentido de vocês voltarem a se amar e deixar o barco cor-

rer. Voci não toma uma decisio e o relacionamento toma outro 

rumo, passa para a agressão de palavras, agressões morais e 

&" . .1.'S1.cas. Realmente existe desamor gerado pela falta de cora-

gem" . 

68 - "Desamor é falta de confiança, insegurança, ciúmes doentios. 

f aquele absurdo que existe a ponto qe viajar, aco~panhar os 

passos da pessoa para que seja impedido de ter contato com ou 

tro ser humano. Impedir até que esta pessoa viva uma vida 

normal". 

69 - "Desamor é quando passa a sentir desinteresse". 
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IND1cIOS AUTOPERCEPTIVOS DO ESTAR AMANDO - MULHER 

1 - "A primeira coisa que eu senti, quando eu percebi que esta

va começando a gostar dele é que eu pensava nele o dia in

teiro, como penso até hoje. Pensava muito. Queria muito que 

ele estivesse ao meu lado. Depois eu comecei a sentir ne-

cessidade de ver, de falar com ele, e ... depois que comecei 

a ver eu senti vontade de tocar, de passar a mao no cabelo 

dele, que eu acho lindo. E daí foi crescendo, crescendo e 

hoje em dia eu penso nele em todos os momentos e fico dana-

da quando tenho que me despedir dele, porque eu queria que 

ele estivesse comigo todas as horas, todos os segundos. Até 

hoje, desde que a gente começou a namorar, só houve dois di 

as em que a gente não se viu, e a gente se sentiu bêm mal, 

a gente se sentiu muito mal. Eu fico superangustiada". 

2 - "Quando a sua vida passa a glrar não em torno, mas junto com 

a vida do outro, quando não dá mais para separar. Quando vo 

- -ce nao consegue mais deixar de colocar a pessoa nos teus pl~ 

nos todos. Quando todos os fatos são sentidos pelos dois. 

Por exemplo, você está namorando um cara há um mês, aí voce 

recebe uma carta de um outro país, dizendo que daqui a um 

ano você pode viajar para lá. Quando você está namorando um 

cara há pouco tempo você pode não falar nada, pois ainda 

nao se ama. Pode nem contar isso para ele, já que é uma si-

tuação futura que os dois ainda não transam (não conversam). 

Mas se já se conhecem há um tempo, o companheiro tem que e~ 

tal' nos seus planos quando existe amor. As pessoas que amam,am:un 
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sempre, tudo, passado,presente, futuro, sempre". 

3 - "Quando eu me altero toda. -Quando a pessoa chega o coraçao 

bate, você não sabe o que falar, o que fazer, você fica de$i~ 

tonizada~e, precisa de alguns segundos para se autosintoni-

zar,voltar ao controle". 

4 - "são tantos ... ,sei lá ... Brilho nos olhos, sorrlSOS, arrepi

os, o olhar diferente, o toque das mãos, a maneira de tocar. 

Tudo isso independe da presença física da pessoa; estar falan 

do nele é suficiente". 

5 -

6 -

-"Você começa a se sentir bem, a se sentir eufórica quando ve 

a pessoa. Sente paz por dentro toda vez em que está perto da 

-pessoa e voce começa a descobrir que quer ficar sempre perto 

daquela pessoa para sentir isso. Você quer ficar eternamente 

nesse sentimento. Você sente uma satisfação quando a pessoa 

está satisfeita, parece que é com você também" . 

.. 
"Quando so consigo me ligar num acontecimento triste ou ale-

gre com a pessoa amada. Acontecimentos que me ferem ou me 

dão muita alegria. Não consigo parar de pensar, é como se me 

envolvesse demais, minha cabeça e minha atenção ficam volta

das só para aquilo". 

.. 
7 - "Vontade de estar perto da pessoa, sentir prazer so em falar 

com esta pessoa. Sinto muito.! f químico, mudanças químicas 

em você, o coração bate rápido, você respira mais rápido, vo 
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cê chega a suar às vezes, sua na palma das mãos, muito químico, 

sei lá ... ". 

8 - <Separou dois aspectos) 

"Amor de repente - Vem mais lance físico, é uma mistura de fí

sico e aquele amor platônico. (Que é amor platônico?) É ter 

vontade de estar perto olhando para a pessoa, nem fazer cari

nho, só vontade de olhar". 

"Amor mais profundo - Quando eu penso na pessoa, quando eu te

nho alguma coisa eu vou e discuto sobre o assunto, se tenho 

problemas eu falo os problemas. Sinto, abraço. É físi~o tam

bém" . 

9 - "Quando a gente pensa muito nessa pessoa. Pensa, sonha, imagi 

na, tem saudades. Lembra-se dela quando você vê alguma coisa 

de que essa pessoa gosta. Querer estar ao lado da pessoa grande 

parte do tempo". 

10- "Querer bem a uma pessoa, me faz me sentir bem, me sentir fe

liz de repente, me sentir bem apesar de qualquer coisa que po~ 

sa estar acontecendo a minha volta, na minha vida; é eu estar 

me sentindo bem nesse estado". 

11- "Me sinto envolvida, plena, uma aura de plenitude, parece que 

nesse momento todos os meus sentidos estão aguçadíssimos, a _.-,--, 

sensibilidade está à flor da pele, tudo toca profundamente, 

dor e alegria. Me sinto intuitiva demais. Me sinto fluir de 

energia, tudo me é positivo, pouco de negativo ou quase nad~ 
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~ um estado de ebulição, ao mesmo tempo de serenidade e tran

quilidade". 

12 - "Acho que é principalmente uma participação vinte e quatro h~ 

ras por dia.da outra pessoa na minha vida. Essa participação 

não é uma coisa racional, ela acontece conforme você vai se 

envolvendo com a outra pessoa. o fato de eu estar aqui e ag~ 

ra e sentir que ele está participando comigo, termos concei-
.. 

tos juntos, estarmos caminhando juntos, e uma cOlsa que ocor-

re naturalmente". 

13 - ,,~ uma vontade muito grande de estar sempre do lado dessa pe~ 

soa. Por malS tempo que a gente fique juntos se curtindo 
.. 
e 

pouco". 

14 - ,,~ ficar feliz quando eu estou com a pessoa, sao coisas pe-

quenas tipo: o sorriso da pessoa me faz feliz, me sinto bem 

com a pessoa independente da situação. f quere~ estar junto 

independente se a pessoa está num baixo astral ou num alto as 

traI". 

15 - "Envergonhada, meio sem jeito, querendo agradar, sentindo uma 

-emoçao, uma coisa que a gente tem vontade, vontade de alguma 

coisa". 

16 - "Fico entusiasmada, mais acesa, mais viva com mais vontade de 

cumprir as obrigações, mais rápida, para sobrar mais tempo p~ 

ra curtir a pessoa. Eu fico mais inconsciente, mais ágil, 

, -

I 

-.....,. 



215. 

mais ativa". 

17 - "Imensa vontade de ficar com essa pessoa, meu coraçao bate 

mais rápido, eu perco um pouco a coordenação motora". 

18 - "Pensar muito na pessoa, falar muito na pessoa". 

19 - ,,~ conforme a situação que eu estou no momento. Quando estou 

alegre, mais tolerante e com mais vontade de viver, essa é a 

verdade". 

20 - "Quando eu percebo que tem uma pessoa que está me despertando 

muito, está me chamando atenção, me despertando internamente, 

sensualmente, despertando toda a minha pessoa para ter um co~ 

tato com ela. Quando tem uma coisa boa do seu lado e você 

faz questão que seja constante". 

21 - "Quando eu estou com a malor vontade de ajudar a pessoa mas 

me cuidando para não invadi-la". 

22 - "Sensação de hoje eu ser capaz de renunciar a alguma coisa 

~que eu quero por esta pessoa. Sensação de que a realidade 

dessa pessoa é minha também, os problemas dela sao meus. Se 

sentir bem do lado dessa pessoa, feliz ao lado dela, enfren

tar uma porção de problemas que sem ela se tornariam dificeis 

de você enfrentar". 

-23 - "Começo a sentir muita falta da pessoa, voce tem vontade de 
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estar com uma pessoa". 

(Observação) - "Mas quando você sente falta de uma pessoa, 

que você está continuamente precisando isso não é amor". 

24 - "Estou feliz. Extrema confiança em mim mesma e na pessoa. 

Existem mais coisas, mas que não consigo definIr". 

25 - "Eu me sinto com muito mais disposição para as coisas, forte, 

eu já separo as coisas com muito mais facilidade, não me dei

xo abalar facilmente. A minha própria escala de valores fica 

muito definida. Quando eu me sinto amando eu sinto a impor

tância do lado emocional como fundamental para que eu consiga 

o financeiro e o profissional". 

26 - "Quando eu estou desejando estar perto da pessoa, todos os m~ 

mentos. Quando fico meio ... possessiva, mas é uma sensação, 

assim ... imagino-me conversando com a pessoa, imaginando suas 

resposta;:;". 

27 - "Eu sei que estou amando porque eu quero viver com aquela pe~ 

soa, quero viver com ela, compartilhar o dia a dia, gosto de

la, eu sei que essa pessoa me atrai fisicamente, psicologica

mente". 

28 - nA partir do momento em que eu não vivo mal.S a minha vida ex

clusivamente e vivo a vida dele, me sinto um pouco menos ego

ísta, mais aberta a todas as coisas. Começo a achar as coi

sas mais bonitas, parece que tudo fica mais fácil". 
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-29 - "Uma sensaçao boa, uma sensaçao que estimula a fazer outras 

coisas". 

30 - "Penso na pessoa, sonho com a pessoa imaginando que essa pes-

soa expressa para mim o tipo de amor que eu gostaria". 

31 - " Fico muito feliz e ao mesmo tempo fico excitada e preocupa

da, dá um friozinho quando penso na pessoa, será que ela gos-

ta ou nao de mim? Fico feliz e apreensiva, que~endo saber 

se a pessoa está gostando de mim como eu. Será que estou mo~ 

trando demais ou de menos? Gosto de confiar mas ao mesmo 

tempo desconfio". 

32 - "Alegria, euforia', vontade de estar vendo aquela pessoa". 

33 - fI~ sentir necessidade de convivência, de estar junto, de dar 

alguma coisa, dar amor. (Que é dar amor?) Nas mínimas coisas 

você se dá, por exemplo, tium gest6 de carinho como fazer um 

cafézinho; uma atenção especial. Eu me dou muito, sou muito 

absorvente, não só em relação a marido-mulher como também nu

ma relação de amizade". 

34 -'''Uma vontade de viver, de estar sempre com esta pessoa. Enca 

ro a vida de uma maneira mais cor de rosa, mais florida, com 

mais esperanças. -Estar em paz com voce mesma, acho que quan-

do agente está amando a gente consegue realizar as coisas as 

sim de uma maneira correta, você pensa melhor porque você en-

cara as coisas de uma outra forma. Quando a gente está em 
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paz com a gente mesma as coisas mudam de figura. O que antes 

nao poderia ser feito, numa situação dessas eu faria até me

lhor que outras pessoas. Ter vontade de se vestir, de ficar 

bonita para .ver a pessoa que você ama". 



. 
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IND1cIOS AUTOPERCEPTIVOS DO ESTAR AMANDO - HOMEM 

35 - "Lembrando da pessoa a todo momento e em qualquer lugar. Qua~ 

do eu procuro dar ã pessoa aquilo de que ela gosta". 

36 - It Alegria, satisfação, motivação, felicidade .. Vontade de apr~ 

-veitar tudo aquilo que voce pode; tirar proveito das cOl.sas 

que sao simples de modo que lhe agrade. Você conseguir coi-

sas que você deseja é uma forma de felicidade. Saúde, bem e.ê, 

tar físico, intelectual, social e moral (que é muito importa~ 

te). Vontade de estar sempre junto, participar de tudo, par-

tilhar alegrias e tristezas, resume tudo em um sentimento de 

união". 

37 - "Me sinto mais seguro das decisões que eu tomo, mais seguro. 

de mim. Perde-se um pouco aquela seriedade, os comportamen-

-tos mudam, então as pessoas ao te verem exclamam: Você está 

amando ,cara?! A gente fica mais romântico e tudo que aconte-

ce em torno da gente é motivo de al~gria, a gente não fica 

nervoso ã toa, tudo isso é porque a gente fica pensando sem-

pre na hora de estar junto com a pessoa que a gente quer". 

38 - "Quando eu começo a proteger muito a pessoa, sinto falta da 

pessoa". 

3a - "Um friozinho na barriga quando você sente a necessida~e da 

pessoa e ela não se encontra contigo. Pensamento constante , 

preocupação com a pessoa em demasia. Neqessidade de apoiá-la 
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totalmente. Transformaç~o de comportamento, voc~ deixa o 

seu meio social e passa a conviver mais intensamente com esta 

pessoa, inclusive a família, você passa a participar menos da 

família". 

-40 - "Estado apreensivo, insegurança por voce nunca saber se vai 

dar certo, sensibilidade à flor da pele. Expressão solta; ao 

-olhar a face de uma pessoa voce observa todo um relacionamen-

tO,aparece uma expressão de tern~ra. o coraçao fica aperta -

do, um ritmo mais acelerado". 

41 - "Aceitação, aceitar quem est~ do meu lado, deixar ela ser ge~ 

te, ela mesma. É quando eu tô bem comigo mesmo, me aceitan-

do". 

42 - "Sensaç~o de leveza dentro de mlm, manéira mais otimista de 

encarar a vida. Sentir falta da pessoa que a gente está aman 

do. Saber renunciar a muita coisa para ficar com ela". 

43 - "Quando esta pessoa está em minha cabeça todos os dias, vári

as vezes ao dia, não todo tempo do dia, sob forma de preocup~ 

ção, de saudade,de tesão, de responsabilidade. (Como?) Ter 

cuidado com atos seus que vão atingí-la, promessas que você 

-disse que faria e que voce deve realizar, tem que realizar 

por você ter a consciência da importância para essa pessoa .-

de sua ação. Quando essa pessoa está longe (em outro pais) e 

o-tempo passa, você não consegue parar de pensar nela". 



221. 

44 - "Me sinto bem psicologicamente, parece que eu estou flutuando 

em todo o espaço, como uma pomba voando". 

45 - "Preocupação por ela, a própria alteração em relação a certas 

situações físicas, emocionais. Por exemplo, antes dela ficar 

comigo, ela conhecia um.amigo meu e depois esse meu amlgo dis 

se-me que teve relações sexuais com ela. O fato de eu me pr~ 

ocupar, eu me sentir mal, péssimo, nauseado, pálido, suando 

frio quando soube". 

46 - "Inicialmente há todo um desejo de ver a pessoa, ficar feliz 

quando ela está a seu lado e num certo momento, um dia, você 

acaba dizendo que gosta dela. É capaz de dizer das formas 

mais estranhas possíveis. Na medida que vou conhecendo a pe~ 

soa os mistérios vão caindo e as brigas vão acontecendo. A ou 

tra pessoa é importante na participação da minha vida, é im

portante ela saber o que está acontecendo comigo. f eu duvi

dar de que a amo de que a quero. É ter raiva, é não querer 

falar com ela e neste momento pegar o telefone e ligar para 

ela. É ser capaz de casar, de estar ao lado dela sempre, de 

compartilhar com ela. O desejo de compartilhar com alguém". 

~. 

47 - "Vontade constante de tudo relacionado a pessoa a quem eu 

amo" . 

48 - "Ê nao ter consciência, é sempre existir um questionamento, é 

eu curtir a pessoa sem pretensão e importância, livre, radian 

te. Você transcende suas próprias expectativas". 
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49 - "Sou eu mesmo, eu nao sei, mas de repente eu estou bem, em 

paz com o mundo. Sinto que eu estou vivo. Sensação de vazio 

sem asma". 

50 - "A falta de controle sobre meu mundo, me perco dos meus refe 

renciais e por outro lado, para compensar a falta de controle 

eu exteriorizo de um modo radical, desaforado, intenso as ml-

nhas vivências, meus sentimentos, meus anseios e sonhos". 

51 - "Quando eu estou pensando e agindo exclusivamente em função 

do outro". 

52 - "Me sinto bem, percebo as coisas e as pessoas de outra manei-

ra, mais colorida, uma coisa mais alegre. Sente a presença 

do outro em você, se lembra de que tem alguém gostando de vo-

cê quando você gosta". 

53 - "Falta de atenção nas coisas que eü faço, fico pensando muito 

na pessoa, fico meio desfigurado. Faço planos e plano$ para 

estar ao lado dela". 

54 - "Vontade de estar perto da pessoa amada, medo, receio de la-
... 
,mentar por isso estar acontecendo" . 

.. 
55 - "Eu so percebi que tinha amado uma pessoa depois que eu nunca 

mais a vi, por ter sido um amor calmo. Senti a falta dela, e 

a necessidade de estar ao seu lado, de relembra~ os momentos 

que passamos juntos. Já o único ·amor que eu tive esquenta-

11 
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do, eu nao poderia dizer que eu desc~bri que estava sentindo 

amor, eu fiz tudo por um instinto, por necessidade, como se 

fosse uma necessidade orgânica minha de estar ao lado dela". 

56 - "A vontade de que a união, o laço permaneça, vontade de que o 

namoro continue, vontade de ficar perto da pessoa, conviver. 

Vontade de ficar o maior tempo possível, a maior parte do tem 

po". 

57 - "Sinto a falta da pessoa, penso nela constantemente. Esqueço 

de cumprir meus afazeres. Fiquei dois meses sem estudar. PeE 

de-se a noção, aí a gente só consegue recuperar aquilo que 

perdeu se o amor for recíproco. Se não existe o amor recípr~ 

co prá alimentar a gente, é isso que ocorre". 

58 - "Ter vontade de ficar com a pessoa, ter vontade de ver a pes

soa sempre. É ter vontade de estar com a pessoa é diferente 

da vonta.de de estar com um amigo". 

59 - "Eu começo a dar mais importância à pessoa do que a mim mes

mo, a minha família e aos meus amigos". 

60 - "Eu fico muito ligado na pessoa penso nela com freqüência, 

sinto falta ·da companhia do bate papo, até a presença física 

faz f~lta. Sinto aquela vontade de abraçar, assim bem ternu-

ra e aquela saudad~ gostosa na sexta feira por saber que vai 

encontrá-la no sábado". 
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61 - "Quando eu estou bem com a pessoa, quando consigo falar mi-

nhas coisas com a pessoa". 

62 - "Quando a gente, quando eu começo a pensar, e pensar muito 

na mesma pessoa com carinho e vontade que ela estivesse sem-

pre perto de mim". 

63 - "Quando estou amando, sempre acho tudo muito fácil, tipo as-o 

sim: amanhã eu tenho prova de uma matéria que eu nao sel, 

eu acho que vou me dar bem, que eu sei alguma coisa. f algu

ma coisa assim, então eu fico pensando se eu pudesse estar a

mando vinte e quatro·horas por dia ~u não teria problemas,não 

ficaria de cabelos brancos, não ficaria careca, etc., etc., 

Eu fico feliz,deséontraído e despreocupado". 

64 - "Através da percepçao de todo um sentimento que me faz pene-

trar dentro de outra pessoa, saber comoela é, quem ela é, sen 

timento de procura, de saber quem é a pessoa que está ao seu 

lado". 

65 - "Percebo que tem uma coisa diferente, fico bobo, quero fugir 

.disso, fi~o alegre, rio à toa. Fico pensativo, bastante pen-

sativo". 

66 - "1'! sentir-se bem ao lado da pessoa, querer estar ali". 

67 - "Ter tomado a decisão de casar. Ter assumido a vida de casa-

do: passar aspirador, lavar, cozinhar, coisas desagradáveis 

I 



225. 

-de serem f·eitas que para qualquer pessoa eu nao faria, so fa-

ria para a pessoa que eu amo". 

68 - "A satisfação de estar acompanhado sem pressa de que o momen-

to acabe, a vontade de permanecer mais junto um do outro, che 

gando a perceber que todo o tempo, muitas vezes, até oito a 

dez horas por dia é pouco tempo para se amar, para ficar jun-

to'.' • 

69 - ,,~ um sentimento todo especial que nao dá para descrever. Por 

exemplo, fico alegre, esqueço certos problemas que poderiam 

me deixar triste. Qu'ero ver mais vezes aquela pessoa, 

~que eu vejo, quero dar todo o apoio material e espiritual, 

dar bastante carinho, acho até que às vezes sou chato". 

;. . 
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