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RESUMO 

 

O presente estudo pretende analisar a correlação entre ciúme e autoestima. O ciúme é um 

tema complexo e de suma importância para compreender as relações interpessoais, 

principalmente em relacionamentos amorosos. Sua complexidade se deve as variáveis 

envolvidas e o contexto em que está inserido. Teóricos evolucionistas propõem como 

finalidade do ciúme a manutenção dos relacionamentos considerados importantes, visando 

conservar os benefícios que esses relacionamentos trazem para os sexos masculino e 

feminino. O objetivo desse estudo é testar hipóteses ligadas a teoria evolucionista e análise 

da validade e da precisão dos instrumentos de medida utilizados. A amostra foi composta por 

537 indivíduos de ambos os sexos, que responderam um questionário sociodemografico e 

duas escalas de medida, o Inventário de Ciúme Romântico para mensurar o ciúme e a Escala 

de Autoestima de Rosenberg para mensurar a autoestima. Os dados obtidos confirmaram 

relação entre ciúme e autoestima, entretanto, quanto ao teste de hipótese, houve divergência 

com a literatura em alguns resultados. Uma melhor compreensão desses resultados contribui 

para intervenção do ciúme, podendo melhorar o quadro ciumento. 
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ABSTRACT 

 

The present study aims to analyze the correlation between jealousy and self-esteem. Jealousy 

is a complex and extremely important subject for understanding interpersonal relationships, 

especially in loving relationships. Its complexity is due to the variables involved and the 

context in which it is inserted. Evolutionary theorists propose as the purpose of jealousy the 

maintenance of relationships considered important, in order to preserve the benefits that these 

relationships bring to the male and female sexes. The objective of this study is to test 

hypotheses related to the evolutionary theory and to analyze the validity and accuracy of the 

measurement instruments used. The sample consisted of 537 individuals of both sexes, who 

answered a sociodemographic questionnaire and two measurement scales, the Romantic 

Jealousy Inventory for jealousy and the Rosenberg Self-esteem Scale for self-esteem. The 

data obtained confirmed a relationship between jealousy and self-esteem, however, regarding 

the hypothesis test, there was disagreement with the literature in some results. A better 

understanding of these results contributes to jealous intervention, and may improve the 

jealous state. 
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1.INTRODUÇÃO 

  
O ciúme é um tema discutido há séculos por diversas áreas do conhecimento, 

inclusive a Psicologia. O ciúme está presente na clínica como principal causa de 

dificuldades nos relacionamentos amorosos e sexuais, relacionado com aspectos 

psicológicos como baixa autoestima. Destaca-se ainda sua relação com a agressividade, 

principalmente na violência contra a mulher (Costa & Barros, 2009). 

É um tema de difícil definição. No âmbito da Psicologia, diferentes concepções o 

estudaram, como Psicanálise, Comportamental e Evolucionista. Sua manifestação ocorre 

em diferentes relacionamentos interpessoais, quando associado ao relacionamento amoroso 

é denominado de ciúme romântico, podendo ser normal ou patológico. 

O ciúme se manifesta quando ocorre ameaça ao relacionamento. Ele pode variar nas 

diferentes culturas e depende das condições impostas no relacionamento e do contexto 

sociocultural. O ciúme normal surge quando há uma ameaça real ao relacionamento e o 

indivíduo se sente incomodado com alguma atitude do parceiro ou de terceiros. As reações 

no ciúme normal geralmente diferem quanto aos gêneros e orientação sexual. Os homens 

heterossexuais focam mais nos aspectos físicos, enquanto as mulheres heterossexuais no 

aspecto emocional (Buss, 2000 ; Coutinho, 2009; Hill &DelPriore, 2012)  

Quando o ciúme se torna prejudicial para o relacionamento, ele se torna patológico. 

No ciúme patológico, o ciumento está convencido na possibilidade de seu parceiro o trair e 

nenhuma prova de sua fidelidade é suficiente, pois não se trata de uma ameaça real, é uma 

ameaça imaginária, na qual o parceiro é sempre culpado. O ciúme patológico apresenta-se 

de forma intensa e causa danos para todos os envolvidos, podendo despertar reações 
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agressivas, principalmente nos homens. Para melhor compreender o ciúme, foi proposto 

nesse projeto um questionário sócio-demográfico com perguntas que consideram a 

literatura existente, a utilização do Inventário de Ciúme Romântico e a Escala de 

Rosenberg, com o objetivo de mensurar o ciúme e analisar as variáveis envolvidas, 

principalmente a autoestima sobre a perspectiva evolucionista. 

 

1.1 Concepção psicanalítica do ciúme 

  
Na psicanálise, o primeiro marco de satisfação do bebê é a amamentação. Esse 

movimento envolve o bebê, o seio e a mãe, formando uma totalidade em que para a criança 

nada lhe falta. A separação dessa totalidade é sentida pelo desmame, fase em que a criança 

começa a se reconhecer como uma unidade discriminada do resto. Com seus próprios 

contornos, outro passa a ser visto como um terceiro e causador da separação entre o bebê e 

a mãe, dando origem ao ciúme, em que a criança geralmente reage com raiva e 

agressividade, na tentativa de permanecer única a mãe (Rios, 2013). 

Segundo Freud ([1922] 1976), o ciúme se divide em três tipos: O ciúme competitivo 

ou normal, o projetado e o delirante. No ciúme normal, o sujeito sente a dor da perda do 

objeto amado, que se assemelha ao luto, sente a ferida narcísica, pois não é indispensável 

para seu amado e sente o sentimento de inimizade para com rival mais desejável pelo 

parceiro. Com esses sentimentos, o sujeito assume a culpa pela perda do objeto amado, 

colocando-se em uma posição inferior ao rival. O ciúme normal é essencial ao 

relacionamento, pois mantém o desejo no objeto amado e proporciona novos engajamentos 

subjetivos na relação. 

No ciúme projetado, o homem ou a mulher projeta seu impulso de infidelidade no 
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parceiro, como forma de alivio à pressão que é o preço da fidelidade. Essa posição causa 

dor ao próprio sujeito, produzida pela fantasia de ser traído e o motiva a procurar provas de 

infidelidade. O ciúme delirante, assim como o ciúme projetado, tem sua origem em 

impulsos reprimidos de infidelidade, contudo, é uma forma de defesa a homossexualidade. 

O ciumento delirante possui dupla fantasia, o rival temido é ao mesmo tempo idealizado, ao 

perder seu amado pelo rival, o sujeito coloca-se na posição do parceiro, emergindo seu lado 

homossexual (Dunker, 1996; Mallmann, 2015). 

 

 

1.2 Concepção da Análise do Comportamento do ciúme 

 
A teoria comportamental se apoia no evolucionismo de Darwin (1936), 

reconhecendo três níveis de seleção que segundo Skinner (2003), irão atuar como conjunto 

de variáveis que determinarão o comportamento humano: filogenético, ontogenético e 

cultural. O nível filogenético do ciúme é resultado das vantagens que essa emoção 

apresentou para a reprodução da espécie. Quanto a ontogenética, refere-se a aprendizagem 

do indivíduo, conjunto de variáveis que podem ser reforçadas positivamente e 

negativamente ao longo de sua história e modelam seu comportamento. Culturalmente, em 

nossa sociedade, esse sentimento do tipo emoção tem valor positivo ao ser visto como 

fundamental aos relacionamentos e sua falta como ausência de amor (Costa, 2005). 

Skinner (1991), classificou o ciúme como uma emoção constituída tanto de 

respostas emocionais públicas quanto privadas. Para Catania (1998/1999), embora essas 

respostas sejam indissociáveis, elas não possuem causalidade entre si, possuem relações 

funcionais entre eventos ambientais e respostas do organismo: Ao sentir ciúme, o indivíduo 
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experimenta reações fisiológicas como aceleração do batimento cardíaco, aperto no peito. 

Essas sensações são eventos privados, eliciadas no condicionamento reflexo, ao passo que, 

as respostas emocionais públicas são visíveis e retratam a maneira como o indivíduo reage 

frente a uma situação causadora de ciúme. Ligar toda hora para o parceiro, ter reações 

agressivas, entre outros comportamentos, são exemplos disso. A frequência desses 

comportamentos pode aumentar ou diminuir em virtude de reforçadores (Costa, 2005). 

Quando surge um possível rival, o indivíduo apresenta comportamento privado e 

público do tipo ciúme. Esse comportamento pode ser reforçado positivamente ou 

negativamente, ao obter atenção do parceiro e receber elogios, tais como: “não precisa se 

preocupar, para mim só existe você”, “eu te amo”, é reforçado positivamente e ao afastar o 

competidor e se esquivar de críticas sociais, é reforçado negativamente. Há diferença entre 

sentir e demostrar ciúme, enquanto o primeiro comportamento tem como finalidade 

eliminar uma possível ameaça, o último pode ser controlado por regras sociais, como 

esquiva da pressão social, pois sua falta pode ser punida pelo parceiro e pela sociedade 

(Costa, 2005). 

 

1.3 Concepção evolucionista do ciúme 
 

Quando o homem passou a conviver em grupo, os relacionamentos fixos e 

duradouros foram valorizados, a fim de perpetuar seu material genético por meio da 

reprodução (Bueno & Carvalho, 2012). A monogamia, relação com apenas um parceiro, é 

relativamente rara entre os mamíferos, das cerca de 4 mil espécies, somente 3% a 5% 

apresentam esse comportamento. Para a espécie humana, a monogamia apresenta um valor 
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adaptativo ao proporcionar acesso ilimitado ao potencial reprodutivo do parceiro e no 

cuidado parental permanentemente (Rumjanek, 2012). 

Para a fêmea, o companheiro proporciona proteção e segurança para ela e para a 

prole, enquanto para o macho, que perpetue seu material genético através da reprodução 

bem-sucedida. Uma ameaça ao relacionamento e possível traição implicaria em perdas para 

ambos, para a mulher na perda do cuidado de seu parceiro, enquanto para o homem em 

investir no filho de outro. Portanto, o ciúme surge como uma resposta adaptativa para o 

custo da infidelidade (Buss, 2000; Coutinho, 2009; Hill & DelPriore, 2012). 

A motivação para manter a relação difere entre os gêneros e influencia na maneira 

em que sentirão atraídos, a forma como demostram ciúme e por qual tipo de relação se 

sentem mais ameaçados. Por fatores biológicos e culturais, os homens se sentem atraídos 

por mulheres mais novas, pois essas possuem óvulos mais novos, endométrios mais 

saudáveis, maior probabilidade de engravidar e menor risco de aborto natural, enquanto as 

mulheres se sentem mais atraídas por homens mais velhos, pois disponham de mais 

recursos para cuidar dela e dos filhos, e não possuem espermatozoides tão piores quanto os 

mais novos (Coutinho, 2009). 

Para o homem, o ciúme é uma forma de assegurar a parceira, não perder o tempo 

que investiu na conquista e evita depositar recursos no filho de outro homem, portanto, tem 

maior afetação pela ameaça de um envolvimento sexual, que pode dar origem a um filho 

que não seja seu. Para as mulheres, o ciúme tem a função de afastar uma possível rival, 

afim de garantir a segurança emocional e financeira para ela e seus filhos. A mulher se 

sente mais ameaçada em envolvimentos emocionais (Buss, 2000; Coutinho, 2009; Hill & 

DelPriore, 2012). 



6 
 

 

1.4 Ciúme e cultura 

 

O ciúme é um sentimento que sempre esteve presente nas civilizações. É 

considerado um mecanismo de proteção aos relacionamentos ditos importantes (Buss, 

2000). O ciúme é sentido a partir de uma avaliação que a própria pessoa faz em situações 

consideradas nocivas ao seu relacionamento e de acordo com as diferentes culturas e suas 

ideologias, ele pode ser sentido e expressado de diversas maneiras (Hupka 1981). Alguns 

investigadores têm explorado as diferenças culturais e descobriram que é sentido em maior 

intensidade em sociedades que atribuem maior importância a casamento e propriedade 

privada (Harris,2004; Hupka, 1981). 

Na sociedade ocidental, a noção de exclusividade predomina nos relacionamentos, 

ocorrendo maior preocupação com a infidelidade sexual, enquanto em sociedades onde o 

sexo extraconjugal é tolerado, existe menos preocupação com a infidelidade sexual, 

comparado com a infidelidade emocional (Harris & Cristenfeld, 1996). Na América, as 

sociedades latinas, que veem o ciúme como benéfico, apresentam maior ciúme, enquanto as 

sociedades anglo-saxônicas que o avaliam como perigoso a relação apresenta ciúme em 

menor intensidade (Reiss, 1986). Essa diferença cultural interfere também na maneira como 

os gêneros irão sentir ciúme. Buunk, Angleitner, Oubaid & Buss, (1996) fizeram um 

estudo, no qual constatou que holandeses e alemães mostram ter menos diferença ao 

demonstrar ciúme entre os gêneros que os americanos. 

Deve-se também considerar as individualidades e particularidades dos 

relacionamentos. O ciúme pode variar de cultura para cultura, de namoro para namoro, 
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dentro de uma mesma cultura existem situações que podem ser consideradas normais para 

um casal e inusitadas para outros. Dentro da sociedade ocidental, sua falta e seu excesso 

são vistos como inapropriados e preocupantes, o primeiro por ser entendido como um 

desgaste no relacionamento e o segundo por despertar atitudes inconvenientes e agressivas. 

 

1.5 Bases fisiológicas do ciúme 

 

Young, Wang e Insel (1998), compararam as diferenças fisiológicas de duas 

espécies de roedores, Arganaz do campo e Microtus montanus. A primeira espécie 

apresenta com características monogâmicas como sociabilidade, preferência por parceiro, 

vínculo com o parceiro depois do acasalamento, cuidado parental e permanência com a 

prole após os primeiros cuidados da mãe. A segunda espécie apresenta comportamento 

antissocial e poliandria/poliginia. Os machos não apresentam cuidado parental, enquanto a 

fêmea abandona a cria e não formam casais após o acasalamento. 

O estudo verificou a função de dois hormônios nas duas espécies: Ocitocina e 

vasopressina. Nos roedores Arganaz do campo, a ocitocina interferiu na formação de 

preferência de parceiros nas fêmeas e aumento do contato social nos machos, enquanto a 

vasopressina está relacionada a agressão para com invasores, cuidados paternos e 

preferência de parceiros nos machos. O estudo também verificou que nas espécies 

monogâmicas comparadas as que não apresentam comportamentos monogâmicos, há 

grande quantidade de ocitocina e vasopressina no córtex pré-limbico e no núcleos 

accumbens, regiões envolvidas na vias mesolimbicas de recompensa da dopamina (Young, 

Wang & Insel 1998). Esse estudo sobre comportamento monogâmico e estudos 
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relacionados ao papel do sistema de sinalização de dopamina estriatal evidenciaram relação 

de recompensa com a influência na formação de vínculos entre parceiros (Marazzite et al, 

2012) 

A hipótese neurobiológica do ciúme é de que pessoas ciumentas são mais sensíveis 

a estimulação a ocitocina, cuja função é promover o apego nos parceiros e regular a 

produção de dopamina. A dopamina, por sua vez, é a principal substância de recompensa, 

quando liberada em maior quantidade cria uma dependência química entre os parceiros, 

quanto maior a dependência, maior a intensidade do ciúme (Coutinho, 2009). 

Quando há envolvimento emocional e sexual, o organismo humano sofre alterações 

cujo objetivo é formar vínculo com o parceiro; na presença de um possível rival, o 

indivíduo experimenta uma combinação de emoções, como raiva, medo e etc. essas 

mudanças possuem valor adaptativo de manter a relação entre os parceiros. Esse 

comportamento é dependente de estímulos sociais específicos, podendo variar socialmente. 

Portanto, o ciúme não pode ser visto como um processo genético enraizado no circuito 

neural, mas como substratos cerebrais evolutivamente bem preparados para manutenção da 

relação (Sun et al, 2016). 

 
1.6 Ciúme normal e patológico 

 

O ciúme é interpretado como um sinal de amor, ensina as pessoas a não 

menosprezar os parceiros, torna os relacionamentos mais duradouros e excitante (Pines & 

Aronson, 1983). Quando o imaginário, a fantasia e o real se confundem e o parceiro 

apresenta cada vez mais dúvidas em relação ao companheiro, buscando evidências de 
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traição, seja por meio das redes sociais, olhando mensagens, ligando toda hora ou 

questionando o parceiro e nenhuma prova o convence do contrário, o ciúme torna-se 

patológico (Ballone & Moura, 2008). 

O ciúme patológico é o medo da perda do parceiro por um rival real ou imaginário 

(Bueno & Carvalho, 2012). Ballone e Moura (2008), classificam o ciúme patológico como 

um grande desejo de total controle sobre o comportamento e sentimentos do parceiro. Ele 

gera sofrimento para a própria pessoa e para o companheiro. Os ciumentos patológicos 

apresentam uma autoestima muito rebaixada e são pessoas sensíveis, que podem apresentar 

comportamentos violentos e egoístas como defesa (Torres, 1999) e têm contato com várias 

emoções, como ansiedade, depressão, raiva, vergonha, insegurança, humilhação, 

perplexidade e culpa.  O ciúme patológico é visto como desadaptativo, pois traz 

consequências para ambos os parceiros (Kuruppuarachchi & Seneviratne, 2011) e, em 

alguns casos, apresentam relação com transtornos, esquizofrenia, depressão, desordem 

delirante, transtorno de personalidade, abuso de álcool ou distúrbios orgânicos (Marazziti et 

al, 2013).  

O ciúme patológico não tem uma causa definida. Uma possível explicação é de que 

patologias orgânicas podem afetar a estrutura do cérebro, removendo o controle sobre o 

comportamento instintivo (Kuruppuarachchi & Seneviratne, 2011). Quase 15% dos 

pacientes com ciúme patológico mostram ter uma condição orgânica (Mullen e Maack, 

1985 como citado em Kuruppuarachchi & Seneviratne, 2011). Condições orgânicas, como 

lesões na cabeça, degenerativas e traumáticas podem remover as inibições e o controle do 

comportamento humano, estabelecendo um sentimento possessivo intenso semelhante ao 

do reino animal (Kuruppuarachchi & Seneviratne, 2011). 
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1.7 Diferença entre gêneros em situações que envolvem ciúme 

 

Conforme bastante teorizado principalmente pela Psicologia Evolucionista (Buss, 

2000), existem diferenças entre os sexos na forma de expressar o ciúme em determinadas 

culturas. Foram feitos estudos (Guerrero, Spitzberg & Yoshimura, 2004) que constataram 

que os homens americanos se sentem mais ameaçados por rivais com dinheiro e status, 

enquanto as mulheres americanas se sentem mais ameaçadas por rivais com atributos 

físicos que chamam atenção. A reação frente a ameaça de um potencial rival também 

difere: Os homens têm o comportamento de esconder a parceira, podendo apresentar 

reações agressivas e violentas. As mulheres procuram arrumar-se mais para seu parceiro.  

Harris (2002) realizou um estudo análogo com indivíduos de ambos os sexos que 

sofreram uma traição. Ao pedir para pensar sobre o ocorrido, a maioria dos indivíduos (n= 

147; 70%) focavam mais em aspectos emocionais do que os físicos. Entretanto, quando 

pedido para pensar em uma situação hipotética, homens e mulheres heterossexuais se 

sentiram mais impactados com a infidelidade física, enquanto as amostras homossexuais 

davam mais importância para uma traição emocional. Os métodos utilizados para mensurar 

a diferença entre gênero quanto à infidelidade sexual e emocional são de escolha forçada e 

escolha livre. No primeiro, são dados dois cenários de infidelidade, um sexual e o outro 

emocional, e o participante deve escolher qual lhe causa mais incomodo, no de escolha 

livre, os participantes podem graduar qual infidelidade lhe causa mais angustia pela escala 

tipo Likert (DeSteno et al, 2002; Green & Sabini, 2006). 

Um outro estudo foi realizado em 2012 por Sagarin, Becker, Guadagno, Wilkinson 
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& Nicastle. com 265(27,29%) mulheres heterossexuais, 215(22,14%) mulheres 

homossexuais, 167(17,20%) homens heterossexuais, 232(23,89%) homens homossexuais, 

77(7,93%) mulheres bissexuais e 15(1,54%) homens bissexuais. Para os bissexuais, foram 

atribuídos parceiros aleatórios e classificados de acordo com eles, exemplo mulheres 

bissexuais que receberam parceiras mulheres foram consideradas como mulheres 

homossexuais nesse estudo. Utilizando o método de escolha forçada, constatou-se que a 

infidelidade sexual com rivais com o sexo oposto do parceiro é vista como mais 

perturbadora para 51 (59,3%) homens heterossexuais, comparado com as mulheres 

heterossexuais com resultado de 48 (30,4%) participantes mulheres. A infidelidade sexual 

com o mesmo sexo não apresentou diferença significativa para homens heterossexuais e 

mulheres heterossexuais, 31 (37,8%) homens heterossexuais e 61 (45,5%) mulheres 

heterossexuais acharam mais perturbada. A Infidelidade sexual com rivais do mesmo sexo 

e de sexo diferente dos parceiros não apresentou diferença significativa para os 

participantes homossexuais. Trinta e um (23,8%) homens homossexuais e 32 (25,8%) 

mulheres homossexuais relataram maior incomodo na infidelidade com o mesmo sexo, 

enquanto 33 (30,6%) homens homossexuais e 41 (31,5%) mulheres homossexuais 

relataram a infidelidade com sexo diferente como mais perturbadora. 

Um estudo semelhante foi realizado na Espanha, utilizando os métodos de escolha 

forçada e de escolha livre. Os participantes tinham que responder um questionário e em 

seguida pensar em dois cenários de infidelidade emocional e infidelidade sexual. No 

método de escolha forçada 42,1% (n=53) dos 126 homens entrevistados e 19,3% (n =27) 

das 140 mulheres entrevistadas escolheram a infidelidade sexual como mais angustiante. 

Na escolha livre tipo Likert, 26,2% (n = 33) dos homens e 10,7% (n=15) das mulheres se 
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sentiram mais incomodados com a infidelidade sexual (Green & Sabini, 2006).  

Alguns autores afirmam que essa diferença entre gêneros ocorre em função dos 

impactos que a infidelidade tem na autoestima da pessoa. A autoestima masculina está mais 

relacionada com a sua vida sexual, enquanto a feminina está relacionada com o 

compromisso romântico no relacionamento (Goldenberg et al, 2003). Em situações 

hipotéticas, os indivíduos não pensam nas relações passadas ou atuais, mas atribuem o 

ciúme a suas crenças (Harris, 2002). Para as mulheres, a infidelidade emocional é mais 

prejudicial e mais angustiante, enquanto a infidelidade física é mais perturbadora para os 

homens (DeSteno et al, 2002). Foram feitas análises na intensidade com que os gêneros 

sentem e demostram ciúme. Para Almeida (2007), ambos sexos não apresentam diferenças 

significativas na intensidade do ciúme demostrado. Entretanto, Wiederman e Kendall 

(1999) atribuem à mulher maior demonstração de ciúme. 

Também foram observadas diferenças na ativação de diferenrtes áreas do cérebro 

nos sexos masculino e feminino, utilizando a ressonância magnética funcional para cenário 

de ciúme. Nos homens, o ciúme está relacionado a ativação do córtex visual, sistema 

límbicos e áreas somáticas e viscerais; nas mulheres a ativação é registrada na rede de 

mentalização, no córtex visual, no giro frontal médio, no tálamo e no cerebelo (Marazziti et 

al, 2013). 
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1.8 Ciúme e autoestima 

  
Ao analisar o ciúme, deve-se considerar os fatores emocionais passados e atuais, 

como sentimento de inferioridade e insegurança, transtornos psicológicos, experiências de 

relacionamentos amorosos, traumas, relacionamento dos pais, estresse, perdas, mudanças e 

comportamento dos parceiros (Ballone & Moura, 2008). Uma pessoa com essas 

características pode se encontrar em um estado emocional desequilibrado e baixa 

autoestima.Por autoestima, entende-se um conjunto de sentimentos e pensamentos de um 

indivíduo sobre seu próprio valor (Rosenberg, 1965), que influencia áreas da vida de 

adolescentes e de adultos de forma positiva ou negativa. Alguns pesquisadores sugerem a 

autoestima como um traço estável ao longo da vida da pessoa, enquanto outros, que a 

autoestima possui descontinuidades ao longo da vida (Cole et al., 2001). 

Para Buss (2000), o ciúme é uma resposta defensora e protetora da autoestima, 

quando o sujeito se sente substituído de forma imaginária ou real por um rival, a autoestima 

decresce e surge o sentimento. Associada ao ciúme, faz com que a pessoa acredite ser 

inferior ao parceiro que está envolvido com um rival superior (DeSteno et al, 2006). Por 

terem forte sentimento de ansiedade e insegurança, procuraram evidências de que seus 

parceiros estão infelizes com o relacionamento e ao não encontrar provas, criticam os 

companheiros (Murray, Holmes & Griffin 2000). 

Um estudo experimental mostrou que a autoestima medeia a percepção da interação 

parceiro-rival e a intensidade com que o ciúme será sentido. Quanto mais afetada a 

autoestima, maior será a intensidade do ciúme sentido. Quanto maior a intensidade do 

ciúme, maior a probabilidade de demostrar reações agressivas (DeSteno et at. 2006). 

Assim, a autoestima é uma variável importante, que deve ser considerada no estudo do 
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ciúme. 

 

1.9- Medida do ciúme e da autoestima 

 

No contexto brasileiro existem poucos estudos utilizando escalas de medida para 

mensurar o ciúme, contudo, dois instrumentos se destacam: Escala de Ciúme Romântico-

ECR (Ramos, Yazawa & Salazar, 1994) com três fatores principais (não ameaça, exclusão 

e interferência) e o Inventário de Ciúme Romântico-ICR (Carvalho, Bueno e Kebleris, 

2008) com seis fatores principais, sendo três avaliando aspectos de uma possível interação 

entre o parceiro e um rival e três reações agressivas, de baixa autoestima e investigação. Os 

dois instrumentos apresentaram boa confiabilidade de medida (Cassepp-Borges & Andrade, 

2013) optou-se por utilizar nesse projeto o Inventário de Ciúme Romântico pela melhor 

adequação ao tema, relação entre ciúme e autoestima. Para mensurar a autoestima, 

escolheu-se a Escala de autoestima de Rosenberg (1965) por apresentar maior literatura. 

O inventário de ciúme romântico (ICR) foi construído e estudado por Carvalho, 

Bueno e Kebleris em 2008. Seu estudo mais recente é de 2016 por (Golino et al., 2016). Na 

Escala original do Inventário do Ciúme Romântico (2008), foram desenvolvidos 60 itens, 

que permaneceram na escala final, sendo alguns modificados para melhor compreensão.  

Esses itens foram propostos de acordo com a escala Likert de cinco pontos, na qual deve-se 

responder uma afirmação de forma “nada característica” correspondendo a 1“pouco 

característica” a 2, característica a 3, muito característica a 4 e totalmente característica a 5. 

Contendo um conjunto de seis fatores, ciúme romântico (F1), não-ciúme (F2), não agressão 

(F3), desconfiança (F4), investigação (F5) e insegurança (F6) dois fatores de segunda 

ordem: Fator 1: Ciúme e Fator 2: Não- ciúme. Segundo os autores, a escala apresentou bons 
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indicativos de validade e precisão, com a confiabilidade alfa de Cronbach variando de 0,62 

a 0,89. 

O estudo original incentivou novos estudos utilizando a escala para melhor validade. 

O trabalho mais recente foi feito por Golino et al. (2016), que utilizaram os 28 itens do 

Inventário Revisado, sendo que um item não foi incluído pelos autores na análise final, pois 

o material utilizado ficou ilegível. Os 27 itens que permaneceram ao final foram 

modificados para tornar a leitura mais fluída e sofreram conversão de frases negativas em 

frases afirmativas. No lugar da escala tipo Likert de 5 pontos usado no estudo original, os 

participantes tinham que informar de forma positiva ou negativa (Sim vs Não) se 

reproduziam o comportamento descrito nos itens. Buscou-se verificar evidências de 

validade da versão modificada com base na estrutura interna via analise fatorial 

confirmatória e modelo de Rash. 

A escala de autoestima de Rosenberg- EAR foi elaborada por Rosenberg (1965) e 

adaptada para o Brasil em 2000 por Hutz (Hutz & Zanon, 2011). Foi desenvolvida 

originalmente para adolescentes e contém dez sentenças fechadas, cinco referentes a 

“autoimagem” ou “autovalor” positivos e cinco referentes a “autoimagem negativa” ou 

“autodepreciação”. As sentenças foram dispostas no formato Likert de quatro pontos, sendo 

1 correspondente a “concordo totalmente” e 4 com “discordo totalmente”. Apresentou boa 

fatorabilidade da matriz de correlações, obtendo o valor 0,80 através do índice Kaiser-

Meyer-Olkin (KMO). A escala adaptada por Hutz em 2000, contém os dez itens originais, 

sendo seis referentes a uma visão positiva de si mesmo e quatro a uma visão negativa, 

disposta no formato Likert de 3 pontos com 1 “discordo”, 2 “nem concordo” e 3 
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“concordo”. Obteve boa consistência interna, com o coeficiente alfa de Cronbach de 0,86 

(Sbicigo, Bandeira & Dell’Aglio, 2010). 

  



17 
 

2. OBJETIVO: 

  
Esse trabalho tem como objetivo investigar o ciúme e variáveis relacionadas a ele, 

com maior ênfase na autoestima. Considera-se a distinção entre o ciúme normal e o ciúme 

patológico e as diferenças os sexos masculino e feminino ao sentir e demostrar ciúme. 

Também tem como objetivo a análise da validade e da precisão dos instrumentos de medida 

utilizados. 

Esses objetivos levaram as seguintes hipóteses: 

 

Hipótese 1: Os dois instrumentos apresentam bons indicadores de validade e 

precisão, são esperados 6 fatores do Inventário de Ciúme Romântico e um fator para escala 

de autoestima de Rosenberg.   

Hipótese 2: A percepção sobre a beleza tem relação com o fator autoestima da 

escala de autoestima de Rosenberg. 

Hipótese 3: Quanto menor a autoestima do indivíduo, maior a intensidade do ciúme 

sentido. 

Hipótese 4: Há diferença entre os sexos ao sentir e demostrar ciúme. As mulheres 

demostram ciúme em maior intensidade e os homens são mais propícios apresentam 

reações agressivas. 

Hipótese 5: Pessoas que foram traídas têm mais ciúme que pessoas que não foram 

traídas. 

Hipótese 6: Aqueles que traíram sentem maior ciúmes comparadas as pessoas que 

não. 

Hipótese 7: Devotos a alguma religião apresentam maior grau de ciúme que pessoas 
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que não são devotos. 

Hipótese 8: Estar em um relacionamento está associado a menor grau de ciúme 

devido a confiança que possui no parceiro. 

Hipótese 9: Indivíduos que procuram se informar sobre relacionamentos passados 

de seus parceiros apresentam maior nível de ciúme. 

Hipótese 10: Pessoas que acham seus parceiros ciumentos têm maior ciúme. 

Hipótese 11: Quem geralmente inicia um relacionamento possui menor ciúme. 

Hipótese 12: Terminar um relacionamento está relacionado positivamente com 

ciúme.   

Hipótese 13: Indivíduos que usam preservativo apresenta mais ciúme comparados 

aos que não usam.  

Hipótese 14: Aqueles que se acham mais atraentes apresentam menos ciúme. 

Hipótese 15: Com o aparecimento de filhos, maior a intensidade do ciúme. 

Hipótese 16: Quanto menor a idade da primeira relação sexual, maior o ciúme. 
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3. MÉTODO  

 

3.1 Participantes 

 

A coleta de dados on line teve a participação de 537 pessoas de ambos os sexos 

(masculino e feminino). Foram excluídas 3 (0,8%) pessoas por não aceitarem prosseguir 

com a pesquisa (responderam “não” no termo de consentimento e livre esclarecimento), 2 

(0,6%) pessoas que não responderam de acordo com o pedido e 3 (0,8%) respostas 

repetidas. Do restante dos participantes, foram excluídas 35 (16,11%) datas de nascimento, 

entre o dia 11/03/2016 até o dia 20/12/2017 por não condizer com as reais datas de 

nascimento, considerando que o fechamento do questionário on line foi no dia 

20/07/2017.Para esses participantes, a idade foi considerada um dado omisso. 

Com relação à quantidade de parceiros, para aqueles participantes que responderam 

que possuíam muitos parceiros e com número superior a 5, ficou padronizado em“5”. Em 

profissões, os estudantes que especificaram sua graduação, foi considerado apenas 

“estudantes”, assim como “alunos” e “monitores”. Aqueles que deixaram espaço em 

branco, responderam “desempregado” e “não tenho ainda” foram classificados como 

“Nenhuma”. As profissões dos participantes estão demostradas na Tabela 1 por níveis, com 

maior destaque para os Estudantes, com 268 (50,7%) dos participantes, seguidos das 

profissões de nível Superior (n = 133, 25,1%), entre eles os com maior quantidade foram:  

Psicólogos com 33 (6,2%) e Professores com 22 (4,2%). 
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Tabela 1- Profissões dos participantes 

 

Profissões  N % % acumulada 

Nível Médio  62 11,7% 11,7% 

Nível Técnico  23 4,3% 16% 

Nível Superior  133 25,1% 41,1% 

Autônomo  4 0,8% 41,9% 

Estagiário 10 1,9% 43,8% 

Estudante  268 50,7% 94,5% 

Nenhuma  29 5,5% 100% 

 

A região que teve mais participantes foi a sudeste (87,4%), com destaque o estado 

do Rio de Janeiro com 382 (72,2%). A segunda região com maior quantidade de 

participantes foi a região Sul (4,4%). Seis participantes residiam fora do Brasil, 

correspondendo a 1,1% dos entrevistados. A Tabela 2 é referente a distribuição de 

participantes por estados. 
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Tabela 2- Distribuição de participantes por estados 

Regiões Estados N % % acumulada 

Sudeste Rio de Janeiro 382 72,2% 72,2% 

 São Paulo 58 11% 83,2% 

 Minas Gerais 20 3,8% 87% 

 Espírito Santo 2 0,4% 87,4% 

Sul Rio Grande do Sul 13 2,5% 89,9% 

 Santa Catarina 7 1,3% 91,2% 

 Paraná 3 0,6% 91,8% 

Centro-

Oeste 

Mato Grosso do 

Sul 

16 3,0% 94,8% 

 Distrito Federal 3 0,6% 95,4% 

 Goiás 2 0,4% 95,8% 

 Mato Grosso 1 0,2% 96% 

Norte Amazonas 3 0,6% 96,6% 

 Tocantins 2 0,4% 97% 

 Acre 1 0,2% 97,2% 

 Pará 1 0,2% 97,4% 

Nordeste Ceará 3 0,6% 98% 

 Bahia 2 0,4% 98,4% 

 Pernambuco 2 0,4% 98,8% 

 Paraíba 1 0,2% 99% 

 Rio Grande do 

Norte 

1 0,2% 99,2% 

Fora do 

Brasil 

 6 1,1% 100% 

 

A maior participação foi feminina, 322 (60,9%), mas 207 participantes eram 

homens (39,1%). A média da idade dos participantes foi de 24,55 anos (DP=6,7), com 

idade mínima de 11,48 anos e máxima de 73,86 anos. Quanto ao nível socioeconômico, 178 

(33,6%) alegaram possuir uma renda baixa, 271 (51,2%) afirmaram possuir renda média e 

80 (15,1%) renda alta. Para escolaridade, a maior parte dos participantes têm ensino 
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superior incompleto e ensino fundamental completo apresenta menos contingente, como 

mostra a Tabela 3. 

 

Tabela 3- Frequência dos participantes quanto a Escolaridade 

 

Escolaridade N % % acumulada 

 Ensino Fundamental 

incompleto 

7 1,3% 1,3% 

Ensino Fundamental 

completo 

4 0,8% 2,1% 

Ensino Médio 

incompleto 

11 2,1% 4,2% 

Ensino Médio 

completo 

59 11,2% 15,4% 

Ensino Superior 

incompleto 

310 58,6% 74% 

Ensino Superior 

completo 

72 13,6% 87,6% 

Pós-graduação 66 12,5% 100% 

 

Quanto a orientação sexual, o estudo obteve maior número de heterossexuais, com 

423 participantes (80%), seguido de bissexuais, com 74 participantes (14%), 

Homossexuais, com 21 participantes (4%) e 11 participantes se classificaram em “Outra” 

(2,1%). A maioria dos entrevistados possuem religião com 328 (62%) dos participantes, 

entre elas: Católica, Acredita em Deus, Espírita, Evangélica, Espiritualista, Protestante e 

Outra. Dos 201 (38%) participantes que não possuem religião estão: Sem religião, 

Agnóstico e Ateu. A Tabela 4 é referente a distribuição de religiões 
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Tabela 4- Distribuição dos participantes segundo a Religião 

 

 Religiões N % % acumulada 

Com religião  Católica 103 19,5% 19,5% 

 Acredita em 

Deus 

62 11,7% 31,2% 

 Espírita 50 9,4% 40,6% 

 Evangélica 44 8,3% 48,9% 

 Espiritualista 21 4% 52,9% 

 Protestante 20 3,8% 56,7% 

 Outra 28 5,3% 62% 

Sem religião Sem religião 98 18,5% 80,5% 

 Agnóstico 58 11% 91,5% 

 Ateu 45 8,5% 100% 

 

Dos entrevistados, 30 (5,7%) pessoas nunca tiveram um relacionamento, 292 

(55,2%) responderam com base em relacionamento atual e 207 (39,1%) responderam com 

base em relacionamentos passados. Os participantes que não tiveram um relacionamento 

amoroso foram direcionados para a seção de encerramento, visto que não eram alvo do 

estudo. Dos que têm ou tiveram relacionamento, a média de relacionamento mais 

duradouro foi de 39,78 meses, com mínima de 0 meses, máxima de 336 meses (DP=41,1), 

sendo considerados relacionamentos atuais e passados.  Quanto a relacionamentos, 

46(8,7%) estão no primeiro relacionamento sério e a maioria dos entrevistados está no 

segundo relacionamento sério, com 140 (26,5%). 



24 
 

3.2 Instrumento 

 

Para esse estudo, aqueles que concordaram em participar por meio do TCLE 

(ANEXO 1) responderam um questionário sóciodemográfico divido em duas partes 

(ANEXO 2). A primeira questionava sobre dados pessoais e a segunda parte estava 

associada ao relacionamento amoroso. Aqueles que não tiveram um relacionamento foram 

direcionados para a última seção, de encerramento e os que afirmavam que tiveram ou têm 

um relacionamento amoroso foram direcionamentos para a próxima seção, continuando a 

pesquisa. Como instrumentos de mensuração, foram utilizados o inventário de Ciúme 

Romântico (ANEXO 3) e a Escala de autoestima de Rosenberg (ANEXO 4). 

O presente estudo utilizou o Inventário do Ciúme Romântico revisado por Golino et 

al. (2016) constituído por 27 itens, sendo que em sua aplicação manteve-se o formato tipo 

Likert de 5 pontos do estudo original, para uma melhor compreensão da intensidade em que 

a sentença se aplica ao comportamento do participante. Para mensurar a autoestima, 

utilizou-se a escala de Autoestima de Rosenberg (1965) e a revisão da adaptação por Hutz 

& Zanon (2011). Manteve-se a distribuição Likert de 3 pontos proposta pelo autor. 

 

3.3 Procedimentos 
 

Foi feita uma coleta on line por meio de um questionário eletrônico no formato de 

formulário pelo site do www.google.docs® , no qual as pessoas respondiam os 

instrumentos propostos (Termo de Consentimento e Livre Esclarecimento, questionário 

http://www.google.docs/
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Sociodemográfico, Inventário do Ciúme Romântico e a Escala de Rosenberg) via internet. 

As respostas foram vinculadas a uma planilha feita pelo próprio programa, tendo como 

único acesso o e-mail cadastrado. A divulgação foi feita nas redes sociais Whatsapp® e 

Facebook®. A pesquisa foi divulgada entre usuários das redes sociais que são conhecidos 

pelos pesquisadores, participante sem ter relação com os pesquisadores que se interessaram 

pelo tema, participantes de comunidades relacionadas ao ciúme e amor. Os dados foram 

analisados pelo programa PASW Statistics 18®. A análise fatorial confirmatória foi feita 

em MPlus (Muthen & Muthen, 1998). 
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4. RESULTADOS 

 
Em primeiro lugar, foi feita análise fatorial confirmatória dos modelos do Inventário 

de Ciúme Romântico para os modelos de 1 fator, hierárquico e de 6 fatores correlacionados. 

Esses modelos foram testados por terem sido encontrados na literatura sobre a escala 

(Bueno & Carvalho, 2012; Carvalho & Kebleris,2008; Golino et al., 2016) A análise 

fatorial confirmatória mostrou que o modelo de 1 fator não teve um ajuste adequado aos 

dados, diferente dos modelos hierárquico e com 6 fatores correlacionados entre si. Porém, o 

modelo de 6 fatores correlacionados obteve melhor ajuste de dados levemente superior ao 

do modelo hierárquico, motivo pelo qual esse estudo optou por esse modelo. Os fatores do 

ICR são correspondentes aos de estudos anteriores, a saber: F1(Ciúme Romântico), F2 

(Ciúme Patológico), F3 (Agressão), F4 (Desconfiança), F5 (Investigação) e F6 

(Insegurança). Os fatores do ICR tiveram boa consistência interna, sendo a consistência 

geral excelente (α = 0,94). Embora os valores alfa de Cronbach do fatores F3 (Agressão) e 

F5 (Investigação) não tenham sido tão fortes deve considerar que são fatores com poucos 

itens. A Tabela 5 apresenta os dados obtidos na análise fatorial confirmatória e a Tabela 6 

apresenta as cargas fatoriais dos itens nos seus respectivos fatores para o modelo de 6 

fatores correlacionados. 
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Tabela 5- Análise fatorial confirmatória do ICR 

Modelo CFI TLI RMSEA ᵪ² 
gl 

1 FATOR 0,515 0,484 0,151 4078,85 330 

6 FATORES CORRELACIONADOS 

HIERÁRQUICO 

0,821 

0,816 

0,797 

0,797 

0,095 

0,094 

1692,473 

1737,90 

309 

318 

 

Tabela 6- Cargas fatoriais do ICR 

Item F1 F2 F3 F4 F5 F6 

ICR_1 0,654      

ICR_2 0,678      

ICR_3 0,759      

ICR_4 0,805      

ICR_5 0,790      

ICR_6 0,738      

ICR_7 0,706      

ICR_8 0,738      

ICR_9 0,603      

ICR_10  0,609     

ICR_11  0,626     
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ICR_12  0,601     

ICR_13  0,676     

ICR_14  0,641     

ICR_15  0,691     

ICR_16  0,729     

ICR_17  0,578     

ICR_18   0,764    

ICR_19   0,523    

ICR_20    0,865   

ICR_21    0,865   

ICR_22    0,796   

ICR_23     0,787  

ICR_24     0,695  

ICR_25     0,483  

ICR_26      0,891 

ICR_27      0,779 

Αlfa 0,903 0,842 0,510 0,873 0,665 0,804 

Número 

de itens 

9 8 2 3 3 2 

Nota. F1=Ciúme Romântico; F2= Ciúme Patológico; F3=Agressão; F4= Desconfiança; F5= Investigação; 

F6- Insegurança. 

 

Para a escala de autoestima de Rosenberg, por ser uma escala de fator único, para 

fazer a comparação, optou-se por uma análise fatorial exploratória. Tanto o KMO (0,916) 

quanto o teste de Esfericidade de Barttlet (ᵪ²=2785,7; gl =45 ; p < 0,001) indicaram uma boa 
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fatorabilidade da matriz de correlações entre os itens. O número de fatores foi analisado 

pelo Scree plot (Figura 1), que indicou que os itens estão agrupados em um componente 

principal. Esse único fator explicou 55,8% da variância total da escala. Os itens têm uma 

boa consistência interna (α = 0,87). A Tabela 7 apresenta as cargas fatoriais dos itens da 

Escala de Autoestima de Rosenberg. 

 
 

Figura 1. Scree plot da Escala de Autoestima de Rosenberg 
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Tabela 7- Cargas fatoriais dos itens da Escala de Rosenberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em seguida, foi feita correlação entre os fatores do ciúme romântico, F1(Ciúme 

Romântico), F2 (Ciúme Patológico), F3 (Agressão), F4 (Desconfiança), F5 (Investigação) 

e F6 (Insegurança) do Inventário de Ciúme Romântico e Autoestima. A correlação de 

Pearson entre os fatores Ciúme e Autoestima foi -0,320, classificada como correlação 

moderada. Dentre os fatores do ICR, a correlação mais forte com autoestima (r = -0,355) 

foi com o fator F6 (Insegurança), também como esperado. A correlação entre “Ciúme” e 

os fatores F1, F2, F3, F4, F5 e F6 foi forte, como mostra a Tabela 8. A correlação de 

Pearson entre as variáveis Autoestima, proposto pelos itens da Escala de Rosenberg e o 

 

 

Carga 

Fatorial 

 

Às vezes eu acho que não presto para nada. 0,825 

Levando tudo em conta, eu penso que eu sou um 

fracasso.  

0,811 

Eu tenho uma atitude positiva com relação a mim 

mesmo.  

-0,808 

Às vezes eu me sinto inútil.  0,786 

No conjunto, eu estou satisfeito comigo.  -0,781 

Eu acho que eu não tenho muito do que me 

orgulhar. 

0,752 

Eu acho que sou capaz de fazer as coisas tão bem 

quanto a maioria das pessoas.  

-0,738 

Eu acho que eu tenho várias boas qualidades. -0,723 

Eu gostaria de poder ter mais respeito por mim 

mesmo.  

0,619 

Eu sinto que sou uma pessoa de valor, no mínimo, 

tanto quanto as outras pessoas.  

-0,588 

Método de extração: Análise de componentes principais. 
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item “Autoanálise sobre beleza” do questionário sociodemográfico foi de 0,465, o que 

indica uma relação positiva entre as duas variáveis e é classificada como uma correlação 

moderada. 

 

Tabela 8. Correlação entre Autoestima, Ciúme e os fatores do Inventário de Ciúme 

Romântico 

 

 Autoestima Ciúme F1 F2 F3 F4 F5 F6 

Autoestima - -0,320** -0,313** -0,241** -0,156** -0,278** -0,125** -0,355** 

Ciúme  - 0,924** 0,913** 0,546** 0,825** 0,744** 0,587** 

F1   - 0,763** 0,405** 0,693** 0,562** 0,455** 

F2    - 0,475** 0,694** 0,707** 0,495** 

F3     - 0,421** 0,473** 0,228** 

F4      - 0,616** 0,448** 

F5       - 0,408** 

F6        - 
Nota. F1=Ciúme Romântico; F2= Ciúme Patológico; F3=Agressão; F4= Desconfiança; F5= Investigação; 

F6- Insegurança. 

 ** = p<0,01 

 

Os participantes foram comparados por sexo para analisar os escores de ciúme, 

fatores dos itens do Inventário de Ciúme Romântico- ICR e autoestima pelo Test t de 

Student para Amostras Independentes. O teste apontou diferença nos escorres de ciúme 

entre os sexos masculino e feminino. Para ciúme, como esperado, a média da amostra 

feminina foi maior comparadas a amostra masculina. A maior diferença foi no fator F2 

(Ciúme Patológico), no qual as mulheres apresentaram uma média maior. O fator F3 

(Agressão), não teve diferença significativa entre os sexos masculinos e femininos. Para 

autoestima não houve diferença significativa entre os grupos. A comparação dos sexos está 

demostrada na Tabela 9 
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Tabela 9- Comparação de médias entre sexos feminino e masculino  

 

 Fem. 

(M(DP) (n =310) 

Masc.  

(M(DP) (n = 189) 

t(gl) p 

Autoestima 2,85 (0,68) 2,88(0,58) -0,68(497) 0,498 

Ciúme 1,80(0,68) 1,56(0,59) 4,13(441,7) 0,000 

F1 2,31(0,89) 1,84(0,76) 6,25(444,2) 0,000 

F2 1,52(0,67) 1,37(0,60) 2,55(497) 0,001 

F3 1,35(0,75) 1,41(0,75) -0,92(497) 0,358 

F4 1,98(1,08) 1,75(0,83) 2,66(470,3) 0,008 

F5 1,27(0,60) 1,24(0,57) 0,63(497) 0,526 

F6 1,56(0,97) 1,41(0,79) 1,84(457,2) 0,067 
Nota. F1=Ciúme Romântico; F2= Ciúme Patológico; F3=Agressão; F4= Desconfiança; F5= Investigação; 

F6- Insegurança. 

. 

Para analisar as variáveis “Traíram” (para aqueles que afirmaram ter traído o 

parceiro ou não) e “ Foram Traídos” (aqueles que afirmaram que foram traídos ou não 

pelos seus parceiros), segundo as médias para ciúme, fatores do ICR e autoestima, aqueles 

que alegaram no questionário sociodemográfico ter traído “1 vez”, “Mais de uma vez” e 

“Não sei” foram classificados como “Sim”, aqueles que responderam “Não” foram 

classificados como “Não” e os que afirmaram que foram traídos pelo parceiro “1 vez”, 

“Mais de uma vez” e “Não sei” foram classificados no grupo “Sim”, aqueles que afirmaram 

“Não” foram classificados no grupo “Não”. O Teste t, apontou diferença nos escores de 

ciúme entre os grupos. A média dos que alegaram que traíram foi maior comparadas aos 

que afirmaram não terem traído, o grupo que foi traído apresentou maior ciúme comparado 

ao grupo que alegou não ter traído, a maior diferença dos fatores do ICR foi no fator F4 

(desconfiança) em ambas comparações. Para autoestima, não houve diferença significativa 

entre os grupos. A Tabela 10 apresenta os dados obtidos no Test t Student para a variável 

“Traíram” e “Traído” 
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Tabela 10- Comparação dos níveis de autoestima e ciúme vinculado à traição 

Nota. F1=Ciúme Romântico; F2= Ciúme Patológico; F3=Agressão; F4= Desconfiança; F5= Investigação; 

F6- Insegurança. 

 

A Tabela 11 contém a análise da variável “Religião” dos dois grupos mencionados. 

As opções “Católica”, “Acredita em Deus”, “Espírita”, “Evangélica”, “Espiritualista”, 

“Protestante” e “Outra” do questionário formaram o grupo “Devoto”, enquanto as opções 

“Sem religião”, “Agnóstico” e “Ateu” classificaram o grupo “Não devotos”. O Teste t de 

Student apontou diferença nos escorres de Ciúme entre os grupos, devotos foi maior 

comparadas aos não devotos. Analisando os fatores do ICR, a maior diferença foi no fator 

F4 (desconfiança) com maior média para devotos. Não houve diferença significativa em 

Traíram Foi traído 

 Sim 

 (M(DP) 

(n=195) 

Não  

(M(DP) 

(n=304) 

t(gl) p Sim 

(M(DP) 

(n=369) 

Não 

(M(DP) 

(n=130) 

t(gl) p 

Autoestima 2,85(0,61) 2,86(0,61) -0,17(497) 0,866 2,86 

 

2,85 0,14(497) 0,891 

Ciúme 1,80(0,71) 1,65(0,61) 2,50(368,9) 0,013 1,75 

 

1,58 2,71(497) 0,007 

F1 2,23(0,91) 2,08(0,85) 1,85(497) 0,065 2,19 

 

1,98 2,33(497) 0,020 

F2 1,56(0,72) 1,40(0,59) 2,65(353,7) 0,008 1,50 

 

1,35 2,36(497) 0,019 

F3 1,50(0,86) 1,30(0,66) 2,81(335,1) 0,005 1,40 

 

1,29 1,68(298,5) 0,093 

F4 2,04(1,08) 1,80(0,93) 2,55(370,1) 0,011 1,97 

 

1,68 3,10(261,1) 0,002 

F5 1,35(0,67) 1,20(0,52) 2,60(341,8) 0,010 1,30 

 

1,13 3,66(340,3) 0,000 

F6 1,49(0,88) 1,51(0,92) -0,27(497) 0,786 1,51 

 

1,46 0,58(497) 0,565 
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autoestima, indicando uma autoestima semelhante entre os dois grupos. Também não houve 

diferença significativa entre os grupos no fator F3 (Agressão). 

 

Tabela 11- Comparação dos níveis de autoestima e ciúme entre devotos e não 

devotos de alguma Religião 

Religião 

 Sim  

(M(DP)(n=311) 

Não 

(M(DP)(n=188) 

t(gl) p 

Autoestima 2,88(0,60) 

 

2,83(0,62) 0,867(497) 0,386 

Ciúme 1,80(0,72) 

 

1,54(0,49) 4,843(491,1) 0,000 

F1 2,25(0,92) 

 

1,94(0,76) 4,084(452,7) 0,000 

F2 1,57(0,73) 

 

1,29 (0,45) 5,254(496,78

3) 

0,000 

F3 1,40(0,78) 

 

1,33(0,70) 0,878(497) 0,380 

F4 2,01(1,08) 

 

1,69(0,80) 3,856(474,3) 0,000 

F5 1,34(0,67) 

 

1,13(0,38) 4,566(495,3) 0,000 

F6 1,56(0,97) 1,40(0,97) 2,058(454,9) 0,040 
Nota. F1=Ciúme Romântico; F2= Ciúme Patológico; F3=Agressão; F4= Desconfiança; F5= Investigação; 

F6- Insegurança. 

. 

 

Para comparar a média dos grupos que estão em um relacionamento estável e que 

não estão, os participantes que responderam no questionário sociodemográfico que estão 

“Namorando” ou são “Casados” foram incluídos no grupo que tem um relacionamento e os 

participantes que responderam que estão “Solteiros”, “Divorciado” e “Viúvos” no grupo 

que não possui. Não houve diferença significativa nos escorres de ciúme [t(gl)= -0,23(497); 

p=0,815]. As únicas diferenças encontradas nos fatores do ICR foram no fator F4 
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(Desconfiança) [t=-2141(497); p=0,033] e F6 (Insegurança) [t(gl)= -3,88(440,7); p= 

0,000]. Aqueles que possuem não tem parceiro apresentaram uma média maior[M(DP)= 

1,68(0,99)] do que os que possuem [M(DP)= 1,35(0,80)]. Para autoestima [t(gl)= 

2,41(497);p=0,017], os que estão em um relacionamento apresentaram maior 

média[M(DP)=2,92(0,58)], comparado aos que não tem[M(DP)=2,80(0,64)]. 

Também foi feita a comparação das médias de ciúme, autoestima e os fatores do 

Inventário de Ciúme Romântico para a quantidade de parceiros, Os grupos apresentaram 

diferença significativa apenas na autoestima e no fator F6(Insegurança). O grupo com 

apenas 1 parceiro apresentou maior autoestima e menor média de insegurança, como 

apresentado na Tabela 12. 

 

 Tabela 12- Comparação dos níveis de autoestima e ciúme vinculados a parceiros. 

Nota. F1=Ciúme Romântico; F2= Ciúme Patológico; F3=Agressão; F4= Desconfiança; F5= Investigação; 

F6- Insegurança. 

Quantidade de parceiros 

 1 

(M(DP)(n=313) 

Mais de 1 

(M(DP)(n=32) 

Não sei 

(M(DP) (n=10) 

Não tenho 

(M(DP)(n=144) 

F(gl) p 

Autoestima 2,95(0,57) 2,82(0,68) 2,46(0,49) 2,71(0,65) 6,57(3;495) 0,000 

Ciúme 1,72(0,68) 1,72(0,64) 2,02(0,70) 1,65(0,60) 1,14(3;495) 0,334 

F1 2,18(0,89) 2,00(0,90) 2,27(0,78) 2,06(0,84) 1,00(3;495) 0,391 

F2 1,50(0,69) 1,48(0,62) 1,71(0,77) 1,37(0,54) 1,79(3;495) 0,147 

F3 1,37(0,73) 1,44(0,68) 1,90(1,02) 1,34(0,78) 1,81(3;495) 0,145 

F4 1,87(1,01) 2,01(1,00) 2,30(0,79) 1,89(0,96) 0,77(3;495) 0,513 

F5 1,26(0,60) 1,33(0,67) 1,70(0,88) 1,21(0,50) 2,38(3;495) 0,069 

F6 1,39(0,83) 1,75(1,09) 2,35(0,91) 1,62(0,97) 6,33(3;495) 0,000 
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O uso de preservativo nas relações sexuais também foi analisado quanto aos níveis 

de Ciúme, fatores do ICR e autoestima. O grupo que não usa preservativo apresentou maior 

grau de ciúme comparado ao grupo que usa. A maior diferença nos fatores do ICR foi no 

fator F1 (Ciúme Romântico)., O fator F6 (Insegurança) não apresentou diferença entre os 

grupos. Para autoestima, os dois grupos também não apresentaram diferença significativa. 

A Tabela 13 é referente as médias quanto ao uso de preservativo nas relações sexuais. 

 

Tabela 13- Comparação dos níveis de autoestima e ciúme entre participantes que 

usam preservativo nas relações sexuais e os que não que não usam. 

 
Não  (M(DP)  

(n=155) 

Às vezes (M(DP) 

(n=142) 

Sim (M(DP) 

(n=202) 

F(gl) p 

Autoestima 

Ciúme 

F1 

2,84(0,58) 2,86(0,60) 2,87(0,64) 0,11(2;496) 0,896 

1,84(0,72) 1,74(0,68) 1,59(0,56) 6,70(2;496) 0,001 

2,33(0,94) 2,15(0,85) 1,98(0,81) 6,88(2;496) 0,001 

F2 

F3 

F4 

F5 

F6 

1,60(0,70) 1,46(0,69) 1,35(0,56) 6,46(2;496) 0,002 

1,40(0,81) 1,50(0,85) 1,26(0,60) 4,78(2;496) 0,009 

2,05(1,10) 1,92(1,01) 1,75(0,87) 4,03(2;496) 0,018 

1,32(0,65) 1,31(0,67) 1,18(0,45) 3,18(2;496) 0,042 

1,49(0,96) 1,57(0,92) 1,45(0,86) 0,74(2;496) 0,477 
Nota. F1=Ciúme Romântico; F2= Ciúme Patológico; F3=Agressão; F4= Desconfiança; F5= Investigação; 

F6- Insegurança. 

. 

Para a variável “Acha seus parceiros ciumentos? ”, a única diferença significativa 

encontrada no ICR foi no fator F4 (desconfiança) para os grupos que responderam Sim e 

Não, como destaca a Tabela 14. Também foi feita análise quanto questões pessoais dos 

indivíduos, para “ Procura se informar sobre os relacionamentos passados do seu parceiro? 

”, aqueles que responderam “Sim” obtiveram maior média de ciúme aos que responderam 
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“Talvez” e “Não” com maior diferença no fator F1 (Ciúme Romântico) para os grupos que 

responderam “Sim” e “Não”, não houve diferença significativa para o fator F3 (Agressão). 

Para autoestima, o grupo que procura se informar, apresentou menor média comparado ao 

grupo que respondeu “Talvez” e “Não”. Essa comparação está feita na Tabela 15. 

 

Tabela 14- Comparação dos níveis de autoestima e ciúme vinculado a achar seus 

parceiros ciumentos? 

Acha seus parceiros ciumentos? 

 Não (M(DP) 

(n=166) 

Sim (M(DP) 

(n=207) 

Talvez (M(DP) 

(n=126) 

F(gl) p 

Autoestima 2,93(0,64) 2,80(0,60) 2,85(0,58) 1,971(2;496) 0,140 

Ciúme 1,63(0,66) 1,77(0,67) 1,70(0,60) 2,206(2;496) 0,111 

F1 2,03(0,91) 2,20(0,88) 2,16(0,82) 1,796(2;496) 0,167 

F2 1,40(0,65) 1,53(0,68) 1,42(0,61) 2,069(2;496) 0,127 

F3 1,31(0,71) 1,41(0,84) 1,39(0,62) 
 

0,829(2;496) 0,437 

F4 1,75(1,00) 
 

2,01(1,03) 1,88(0,90) 3,413(2;496) 0,034 

F5 1,24(0,58) 
 

1,28(0,61) 1,25(0,54) 0,278(2;496) 0,758 

F6 1,44(0,89) 1,52(0,93) 1,54(0,90) 0,648(2;496) 0,524 

Nota. F1=Ciúme Romântico; F2= Ciúme Patológico; F3=Agressão; F4= Desconfiança; F5= Investigação; 

F6- Insegurança. 

. 
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Tabela 15- Comparação dos níveis de autoestima e ciúme vinculado a procurar se 

informar sobre os relacionamentos passados do seu parceiro? 

Informar sobre relacionamentos passados 

 Não (M(DP) 

(n=144) 

Sim (M(DP) 

(n=252) 

 

Talvez (M(DP) 

(n=103) 

 

F(gl) 

 

p 

Autoestima 3,00(0,60) 2,78(0,62) 2,86(0,56) 5,74 (2; 496) 0,003 

Ciúme 1,48(0,50) 1,91(0,74) 1,52(0,40) 27,56(2;496) 0,000 

F1 1,80(0,72) 2,43(0,94) 1,89(0,65) 32,60(2;496) 0,000 

F2 1,29(0,50) 1,63(0,77) 1,28(0,34) 18,37(2;496) 0,000 

F3 1,28(0,56) 1,45(0,84) 1,34(0,74) 2,47(2;496) 0,085 

F4 1,65(0,82) 2,11(1,12) 1,69(0,74) 13,17(2;496) 0,000 

F5 1,14(0,44) 1,37(0,68) 1,17(0,44) 9,03(2;496) 0,000 

F6 1,27(0,63) 1,70(1,06) 1,34(0,71) 12,83(2;496) 0,000 
Nota. F1=Ciúme Romântico; F2= Ciúme Patológico; F3=Agressão; F4= Desconfiança; F5= Investigação; 

F6- Insegurança. 

 

 

Para a questão “Iniciar um relacionamento geralmente é uma iniciativa sua?”, a 

única diferença significativa foi no fator F4 (desconfiança) para os grupos que responderam 

não sei e não. Em “Terminar relacionamento geralmente é uma iniciativa sua?”, não houve 

diferença significativa para ciúme, o fator do ICR em que ocorreu diferença entre os grupos 

foi o fator F6 (Insegurança). Para a autoestima, o grupo que “geralmente terminar não é 

uma iniciativa” apresentou uma menor média. A comparação entre os três grupos para 

“Iniciar um relacionamento geralmente é uma iniciativa sua” e “Terminar relacionamento 

geralmente é uma iniciativa sua?” está demostrada na Tabela 16. 
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Tabela 16- Comparação dos níveis de autoestima e ciúme vinculado a iniciar e 

terminar um relacionamento como uma iniciativa do participante. 

Iniciativa para começar um relacionamento 

 Não (M(DP) 

(n=220) 

Não Sei (M(DP) 

(n=128) 

Sim (M(DP) 

(n=151) 

F(gl) p 

Autoestima 2,80(0,65) 2,89(0,545) 2,92(0,60) 2,25(2;296) 0,107 

Ciúme 1,76(0,65) 1,63(0,59) 1,70(0,71) 1,76(2;296) 0,173 

F1 2,24(0,87) 2,07(0,81) 2,05(0,93) 2,59(2;296) 0,076 

F2 1,49(0,62) 1,38(0,59) 1,49(0,7) 1,20(2;296) 0,301 

F3 1,36(0,75) 1,35(0,66) 1,43(0,82) 0,51(2;296) 0,599 

F4 1,98(1,03) 1,69(0,86) 1,92(1,03) 3,56(2;296) 0,029 

F5 1,27(0,59) 1,22(0,53) 1,28(0,62) 0,42(2;296) 0,658 

F6 1,55(0,95) 1,39(0,79) 1,53(0,93) 1,30(2;296) 0,274 

Iniciativa para terminar um relacionamento 

 Não (M(DP) 

(n=123) 

Não sei (M(DP) 

(n=127) 

Sim (M(DP) 

(n=249) 

F(gl) p 

Autoestima 2,68(0,64) 2,88(0,56) 2,94(0,60) 7,96(2;496) 0,000 

Ciúme 1,80(0,66) 1,64(0,54) 1,70(0,70) 2,02(2;496) 0,133 

F1 2,24(0,90) 2,10(0,80) 2,11(0,90) 1,08(2;496) 0,340 

F2 1,52(0,66) 1,40(0,51) 1,47(0,71) 1,19(2;496) 0,305 

F3 1,47(0,87) 1,37(0,69) 1,33(0,72) 1,36(2;496) 0,259 

F4 2,02(1,00) 1,74(0,84) 1,90(1,06) 2,54(2;496) 0,080 

F5 1,29(0,63) 1,17(0,43) 1,29(0,62) 2,05(2;496) 0,130 

F6 1,74(1,12) 1,36(0,69) 1,45(0,87) 6,38(2;496) 0, 002 

Nota. F1=Ciúme Romântico; F2= Ciúme Patológico; F3=Agressão; F4= Desconfiança; F5= Investigação; 

F6- Insegurança. 

. 

Com relação a se considerar bonito, foi feita análise para 3 grupos: “Os 

participantes que afirmaram que não se consideram atraentes”; “Os que responderam que se 

consideram atraentes” e “o grupo que se considera muito atraente”. O grupo que se 
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considera muito atraente apresentou maior autoestima e menor nível de ciúme. A maior 

diferença nos fatores do ICR foi no fator F1 (Ciúme Romântico) entre os grupos que se 

consideram muito atraente e que se consideram atraentes, fatores F3(Agressão) e 

F5(Investigação) não tiveram diferença significativa para os grupos. Para o fator F4 

(Desconfiança) houve uma tendência à significância. As médias dos grupos estão 

detalhadas na Tabela 17. 

Tabela 17- Comparação dos níveis de autoestima e ciúme quanto a autoanálise de 

beleza 

Nota. F1=Ciúme Romântico; F2= Ciúme Patológico; F3=Agressão; F4= Desconfiança; F5= Investigação; 

F6- Insegurança. 

. 

Para comparar a média dos grupos quanto quantidade de filhos, o item “4 filhos ou 

mais” do questionário foi incluído em “3 filhos” por apresentar somente um participante. O 

grupo constituído pelos participantes que têm 3 filhos ou mais apontou maior média de 

ciúme, com maior diferença no Fator F1 (Ciúme Romântico) entre os que não possuem 

filhos e os que têm 3 filhos ou mais. Essa diferença significativa também foi encontrada nos 

fatores F3(Agressão), F4 (Desconfiança) e F5 (Investigação) sendo que o grupo com 3 ou 

mais filhos apresentou maiores médias em todos os casos. Para autoestima, F2 (Ciúme 

Considera-se bonito? 

 
     

Não (M(DP) 

(n=232) 

Sim (M(DP) 

(n=235) 

Muito (M(DP) 

(n=32) 

F(gl) p 

Autoestima  2,59(0,58) 3,07(0,52) 3,30(0,60) 56,10(2;496) 0,000 

Ciúme  1,77(0,67) 1,62 (0,60) 1,89(0,83) 4,40(2;496) 0,013 

F1 

F2 

2,21(0,90) 2,03 (0,80) 2,38(1,10) 3,76(2;496) 0,024 

1,51(0,65) 1,38 (0,59) 1,71(0,98) 5,18(2;496) 0,006 

F3  1,36(0,71) 1,37 (0,78) 1,51(0,86) 0,60(2;496) 0,553 

F4  2,00(1,06) 1,78 (0,90) 1,91(1,05) 2,95(2;496) 0,053 

F5  1,29(0,60) 1,22(0,54) 1,35(0,77) 1,28(2;496) 0,280 

F6  1,62(0,98) 1,38 (0,78) 1,55(1,13) 4,02(2;496) 0,019 
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Patológico) e F6 (Insegurança) não houveram diferença significativa. Os dados estão 

demostrados na Tabela 18. 

 

Tabela 18- Comparação dos níveis de autoestima e ciúme quanto a quantidade de 

filhos 

Quantidade de filhos 

 Não 

(M(DP)(n=444) 

1 

(M(DP)(n=30) 

2 

(M(DP)(n=19) 

3 ou mais 

(M(DP)(n=6) 

F(gl) p 

Autoestima 2,84(0,61) 2,97(0,58) 3,11(0,59) 3,02(0,65) 1,71(3;495) 0,164 

Ciúme 1,68(0,61) 1,90(0,88) 1,81(0,95) 2,38(0,99) 3,43(3;495) 0,017 

F1 2,11(0,84) 2,24(1,09) 2,21(1,02) 3,15(1,21) 3,00(3;495) 0,030 

F2 1,44(0,61) 1,65(0,89) 1,62(1,01) 1,89(0,91) 2,35(3;495) 0,071 

F3 1,35(0,70) 1,73(1,26) 1,21(0,45) 1,83(0,93) 3,51(3;495) 0,015 

F4 1,85(0,93) 2,33(1,27) 2,02(1,42) 2,67(1,79) 3,65(3;495) 0,013 

F5 1,22(0,53) 1,54(0,79) 1,53(0,88) 2,05(1,00) 8,41(3;495) 0,000 

F6 1,50(0,89) 1,40(0,89) 1,55(1,16) 1,50(1,22) 0,15(3;495) 0,931 
Nota. F1=Ciúme Romântico; F2= Ciúme Patológico; F3=Agressão; F4= Desconfiança; F5= Investigação; 

F6- Insegurança. 

 

O ciúme também foi comparado quanto a idade em que os participantes tiveram a 

primeira relação sexual, a comparação das médias apresentada na Tabela 19 foi feita para 

os grupos que tiveram a primeira relação sexual entre até 14 anos de idade; entre 14 anos de 

idade até 20 anos de idade, de 16 anos à 18 anos e de 18 anos à 20 anos); entre 20 anos de 

idade até 28 anos de idade e pelo grupo que nunca teve relação sexual. O grupo que perdeu 

a virgindade mais cedo (até 14 anos) exibiu maior média de ciúme, mas não houve 

diferença significativa entre os grupos para autoestima, F4 (Desconfiança), F5 
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(Investigação) e F6 (Insegurança). 

Tabela 19- Comparação dos níveis de autoestima e ciúme para a idade da primeira 

relação sexual 

Idade da primeira relação sexual 

 Até 14 anos 

(M(DP))(n=41) 

De 14 anos a 20 
anos 
(M(DP))(n=282) 

De 20 anos a 
28 anos 
(M(DP))(n=43) 

Nunca teve 

(M(DP))(n=33) 

F(gl) p 

Autoestima 2,80(0,58) 2,86(0,63) 2,96(0,50) 2,76(0,57) 0,79(3;495) 0,501 

Ciúme 1,93(0,93) 1,72(0,64) 1,50(0,48) 1,53(0,46) 3,84(3;495) 0,010 

F1 2,32(1,13) 2,16(0,87) 1,86(0,71) 1,94(0,67) 2,74(3;495) 0,043 

F2 1,72(0,94) 1,47(0,64) 1,33(0,51) 1,20(0,28) 4,58(3;495) 0,004 

F3 1,66(0,97) 1,40(0,77) 1,10(0,32) 1,09(0,19) 5,68(3;495) 0,001 

F4 2,26(1,21) 1,88(1,00) 1,74(0,75) 1,73(0,84) 2,52(3;495) 0,057 

F5 1,44(0,73) 1,27(0,59) 1,13(0,38) 1,14(0,42) 2,45(3;495) 0,062 

F6 1,50(1,04) 1,51(0,91) 1,20(0,46) 1,74(1,02) 2,42(3;495) 0,065 

Nota. F1=Ciúme Romântico; F2= Ciúme Patológico; F3=Agressão; F4= Desconfiança; F5= Investigação; 

F6- Insegurança. 
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5. DISCUSSÃO 

 
Esse projeto buscou entrevistar indivíduos de ambos os sexos, sem restrição de 

idade que experienciam ou experienciaram um relacionado amoroso, com o objetivo de 

analisar as variáveis envolvidas no ciúme: Autoestima, Sexo, Traição, estar em um 

relacionamento estável, Religião, se informar sobre relacionamentos passados, achar 

parceiro ciumento, iniciar e terminar um relacionamento, uso de preservativo, achar-se 

atraente, quantidade de filhos e idade da primeira relação sexual. Dentre as perspectivas 

que abordaram o ciúme como tema principal, a perspectiva evolucionista é a que melhor 

explica os resultados desse projeto. 

Os dados obtidos na análise confirmatória para o Inventário de Ciúme Romântico 

evidenciaram que os itens do Inventário se agrupam em mais de um único fator e que o 

ciúme romântico se caracteriza por uma composição de diversas características e os fatores 

tiveram boa consistência interna. Os achados são semelhantes aos do estudo original feito 

por Carvalho et al. (2008) e as revisões do instrumento feitas por Bueno e Carvalho (2012) 

e Golino et al. (2016). A análise de componentes principais da escala de Rosenberg 

demostrou que os itens estão agrupados fator autoestima (unifatorial) e apresentou uma boa 

adequação dos itens a esse componente, conforme o resultado original de Rosenberg 

(1965), a revisão de adaptação de Hutz & Zanon (2011), mas divergindo da estrutura 

bifatorial encontrada por Sbicigo, Bandeira e Dell’Aglio (2010). 

Das variáveis envolvidas no ciúme, esse trabalho deu enfoque para a correlação 

entre ciúme e autoestima. O resultado da correlação entre as duas variáveis evidenciou uma 

relação negativa, indicando que uma menor a autoestima, maior probabilidade de sentir 

ciúme. Esse achado confirma a hipótese apresentada e corrobora com a literatura existente, 
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quanto mais afetada a autoestima, maior a intensidade do ciúme (DeSteno et at., 2006). 

Entretanto, o nível da correlação está entre baixo e moderado, indicando que essa relação 

não possui tanta força. Também foi feita correlação entre autoestima e a variável 

“autoanálise sobre beleza” do questionário aplicado, o resultado mostrou estarem 

relacionados a construtos semelhantes, autoestima refere-se ao conjunto de emoções e 

pensamentos que um indivíduo tem sobre seu próprio valor (Rosenberg, 1965), em 

autoanálise sobre a beleza os participantes se classificaram quanto ao seu nível de beleza 

visto por eles, o que compõe uma parte da autoestima. 

Quanto às comparações por sexo, as mulheres apresentaram uma média de ciúme 

maior. Esse dado indica que as mulheres demostram mais ciúme comparado aos homens, 

corroborando a hipótese desse projeto e reforçando que as mulheres têm mais facilidade em 

demostrar ciúme (Lucas, 2011; Winderman & Kendall, 1999). Por outro lado, Monteiro 

(2006) encontrou evidências negativas para essa hipótese, avaliando que homens e 

mulheres se consideram ciumentos. O resultado do fator F3, não apresentou diferença entre 

os sexos masculinos e femininos, contrapondo-se à literatura, na qual homens motivados 

por ciúme apresentam mais reações agressivas que as mulheres (Guerrero, Spitzberg & 

Yoshimura, 2004). Quanto à autoestima, não houve diferença significativa para ambos os 

sexos, conforme nossa hipótese, esperava-se maior média para o sexo masculino. 

Os participantes que foram traídos e que traíram seus parceiros, apresentam uma 

média maior em ciúme comparada aos que não foram traídos e que não traíram. As duas 

comparações apresentaram diferença mais significativa no fator F4 (insegurança). Esse fato 

corrobora com a hipótese de que as experiências passadas influenciam no grau de ciúme do 

indivíduo. Para aqueles que foram traídos, a traição é um fato que pode se repetir, enquanto 
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os que afirmaram ter traído acreditam na possibilidade da traição do parceiro, visto que eles 

já traíram. Esses resultados estão conforme a concepção de que a infidelidade gera ciúme 

proposta por Edalati e Redzuan (2010) e que o ciúme é uma resposta adaptativa para evitar 

a infidelidade (Hill & DelPriore, 2012). Contudo, se diferenciam dos resultados de 

Monteiro (2006), no qual achou para o fator ciúme geral menor média para os grupos que 

traíram e que foi traído. Era esperado que o grupo que foi traído apresentasse uma menor 

autoestima, fato não verificado nos resultados obtidos. Os grupos que foram traídos e que 

não traíram não apresentaram diferença significativa para autoestima, assim como os 

grupos que traíram e não traíram. 

O ciúme também foi analisado em função da religião. Registrou-se um nível de 

ciúme mais elevado no grupo que professa uma religião aos que não professam nenhuma 

religião, resultado também encontrado por Lucas (2011). A respeito desse resultado, os 

ensinamentos das instituições apresentadas no questionário influenciam para maior índice 

de ciúme, como a ideia de casamento eterno e o adultério visto como prejudicial ao 

relacionamento, uma vez que o ciúme é uma defesa aos relacionamentos considerados 

importantes (Buss, 2000). Os devotos apresentam comportamentos ciumentos afim de 

manter o casamento e evitar o adultério. Os grupos não apresentaram diferença significativa 

para autoestima. 

Para relacionamento estável, não houve diferença na média de ciúme entre os 

grupos de participantes que têm relacionamento e os que não possuem. As únicas 

diferenças encontras no ICR foram nos fatores F4(desconfiança) e F6(Insegurança), com 

maior média para os que não possuem parceiros, fato que pode ser explicado pelo nível de 

confiança nos parceiros. Enquanto que, para aqueles que não têm parceiros, a ideia de uma 
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relação remete a experiências passadas desagradáveis e não confiam em seus parceiros. O 

resultado para ciúme encontrado nessa pesquisa não dá suporte à hipótese de que 

indivíduos que estão em um relacionamento possuem menor ciúme, pois confiam mais no 

companheiro e consoante aos achados de Demirtas e Dönmez (2006), em que indivíduos 

solteiros possuem maior ciúme aos casados. O resultado de autoestima para os 

entrevistados que têm parceiros corrobora a hipótese de que os entrevistados que estão em 

um relacionamento confiam em seus parceiros, pois o grupo que possui uma relação tem 

maior autoestima, consequentemente, confiam mais em seus parceiros e apresentam menor 

desconfiança e insegurança no relacionamento. Na análise de número de parceiros, as 

únicas diferenças encontradas foram na autoestima e no fator F6(Insegurança), o grupo com 

apenas 1 parceiro apresentou maior autoestima e menor média no fator F6, indicando que 

aqueles que possuem 1 parceiro fixo apenas têm menor insegurança no relacionamento, 

porém não houve diferença significativa para ciúme, indo contra a hipótese de com 

relacionamento estável apresenta menor ciúme. 

O grupo que não usa preservativo nas relações sexuais confia na exclusividade do 

seu parceiro, enquanto o grupo que usa para evitar contrair doenças sexualmente 

transmissíveis (DSTs) de terceiros não confia e possui maior ciúme que o primeiro grupo. 

O resultado encontrado se opõe a hipótese acima. Uma possível explicação seria que o 

grupo que não usa preservativo está em uma relação estável mais duradoura, enquanto mais 

sério o compromisso assumido entre os parceiros, maior o grau de ciúme, dado encontrado 

por um experimento de Sun et al (2016) e mencionado por Edalati e Redzuan (2010). Pode-

se mencionar também o fato de que a fidelidade pode ser uma questão de vida ou morte 

para pessoas que não usam preservativo nas relações, não apenas pensando em DSTs, mas 
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também na descendência dos filhos (Buss, 2000; Coutinho, 2009; Hill & DelPriore, 2012).  

Por isso, o ciúme aparece como uma forma de tentar garantir essa fidelidade. 

O fim do relacionamento e uma possível traição podem ocasionar custos tanto para 

os homens quanto para as mulheres, como forma de assegurar o parceiro e os benefícios 

que a relação proporciona, o ciúme surge como uma resposta adaptativa (Buss, 2000; Hill 

& DelPriore, 2012). O grupo que procura se informar sobre os relacionamentos passados do 

seu parceiro, procura evidências de que o relacionamento em que o parceiro está atualmente 

é melhor que o passado para não se sentir ameaçado com o fim da relação, porém por ter 

insegurança do término apresentam comportamentos ciumento. O resultado encontrado no 

presente estudo se opõe a afirmação acima. Não achar o parceiro ciumento indica uma 

autoestima elevada, e que o indivíduo reconhece suas qualidades e que seus parceiros as 

apreciam, portanto, não se sentem ameaçados por um rival superior a eles, por isso não 

apresentam ciúme exacerbado. A afirmação acima vai contra aos resultados encontrados 

para a variável “Acha seu parceiro ciumento”, em que só houve diferença significativa para 

os grupos no fator F4 (Desconfiança), mas essa diferença em que indivíduos que acham o 

parceiro ciumento apresentam maior insegurança dar margem a explicação. 

O grupo que geralmente inicia relacionamento possui autoestima elevada e 

confiança para dar o primeiro passo no relacionamento, e por confiar em suas qualidades, 

apresenta menos ciúme. Enquanto o grupo que geralmente não termina relacionado tem 

uma autoestima abalada e por achar que o relacionamento pode terminar a qualquer 

momento apresenta comportamentos ciumentos como defesa. Os resultados obtidos 

rejeitam as hipóteses apresentadas, os grupos para “iniciar relacionamento geralmente é 

uma iniciativa sua?” e “terminar relacionamento geralmente é uma iniciativa sua?” não 
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tiveram diferença significativa para ciúme, sendo na primeira variável a única diferença 

significativa no fator F4 (Desconfiança) e para o segundo no fator F6 (Insegurança) e 

autoestima. 

Os dados obtidos sobre autoanalise de beleza corroboram com a hipótese da 

correlação negativa entre ciúme e autoestima. O grupo que se considera muito atraente não 

se sente ameaçado por um inimigo superior e apresenta menor ciúme. Com relação ao 

número de filhos, os participantes que tem mais filhos apresentaram maiores índices de 

ciúme. O ciúme é uma forma de manter uma relação importante, para a mulher o fim da 

relação acarretaria em perder o investimento que o homem deposita nela e na criança (Buss, 

2000; Hill & DellPriore,2012; Rumjanek, 2012), quando mais filhos a mulher possui, maior 

a intensidade do ciúme visando manter os recursos depositados nela e no filho. Os dados 

confirmam essa hipótese, contudo, não houveram diferença significativa em autoestima, no 

fator F6 (Insegurança). E quase significativa para o fator F2 (ciúme patológico). 

Para idade em que teve sua primeira relação sexual, a faixa etária de até 14 anos” 

exibiu maior média de ciúme. Considerando que essa faixa é a mais baixa, presume-se que 

pessoas que mantiveram relação sexual mais tardiamente possuem mais maturidade para 

lidar com o relacionamento, com maior maturidade confiam mais em seus parceiros e 

apresentam menor insegurança e ciúme. Tal fato pode estar relacionado com Shackelford et 

al (2004), em que existe diferença na percepção do ciúme em virtude da idade. Com relação 

à autoestima, não houve diferença significativa. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O ciúme romântico é um tema complexo, relacionado a comportamentos negativos, 

como problemas entre o casal, separações, violência doméstica, homicídio entre outros. 

Uma melhor compreensão das variáveis envolvidas pode melhorar o quadro ciumento. Esse 

projeto visou dar destaque para a autoestima, os resultados revelaram uma correlação 

negativa entre ciúme e autoestima, presume-se que trabalhar a autoestima positivamente 

apresentaria uma melhora no ciúme e suas consequências, porém, deve considerar como 

limitação que a autoestima e as demais variáveis analisadas nesse projeto não são 

suficientes para explicar esse fenômeno complexo que abrange a interação humana nas 

diferentes culturas. 

Os resultados encontrados são satisfatórios conforme a literatura e estimula novos 

estudos com analises mais profundas sobre o tema, que não foi muito abordado, 

principalmente no Brasil. Outra limitação desse projeto é a amostra por conveniência e 

heterogênea, constituída em sua maioria por indivíduos com proximidade dos 

pesquisadores. A medida com instrumentos psicológicos de autorrelato que medem 

construtos específicos, também é uma limitação, uma vez que eles não têm como abarcar a 

íntegra do ciúme e da autoestima. Contudo, esses instrumentos apresentaram bons 

indicadores de validade e precisão, apresentando à comunidade cientifica e à Psicologia 

dados mais recentes para dois bons instrumentos de medida. Esses achados têm aplicação 

prática na Psicologia Clínica, na qual o ciúme é um tema recorrente. Os dados empíricos 

apresentados dão sustentação às teorias psicológicas sobre o ciúme romântico. Se entender 

a angústia do ciúme é uma preocupação antiga da humanidade, a evolução teórica da 

Psicologia e a o conhecimento de dados empíricos pode trazer respostas para diversas 
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perguntas. 
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ANEXO 01 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO E LIVRE ESCLARECIMENTO (TCLE) 

 

1- Você está sendo convidado a participar de uma pesquisa que contribuirá ao projeto cujos 

temas são o Ciúme Patológico e a autoestima. 

2- Antes de aceitar participar da pesquisa, leia atentamente as explicações abaixo sobre o 

questionário, que é constituído por perguntas objetivas e de fácil compreensão. 

3- Você poderá recusar participar da pesquisa e poderá abandonar o procedimento, 

retirando o consentimento em qualquer momento, sem nenhum prejuízo. 

4- Serão garantidos o sigilo e privacidade. Portanto, as informações obtidas nesse estudo 

serão confidenciais e as identidades dos participantes não serão relevadas. 

5- O trabalho não tem fins lucrativos, a sua participação como voluntário não trará nenhum 

privilégio financeiro. A finalidade do trabalho é o conhecimento do tema por parte dos 

pesquisadores e da comunidade científica. 

6- O projeto está sendo desenvolvido como Trabalho de Conclusão de Curso por Maria 

Clara Moreira de Lima, graduanda de Psicologia pela Universidade Federal Fluminense, 

polo Volta Redonda e orientado pelo Professor Dr. Vicente Cassepp-Borges.  

7- Em caso de qualquer dúvida e melhor esclarecimento, pode-se entrar em contato pelos 

email mariaclara.m.l@hotmail.com ou cassepp@gmail.com 

Obrigada pela sua colaboração, 

Maria Clara Moreira 

Vicente Cassepp-Borges 
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ANEXO 02 

MODELO DO QUESTIONÁRIO SOCIODEMOGRÁFICO UTILIZADO NA COLETA 

DE DADO 

 

1) Sexo: (  ) Masculino (  ) Feminino 

2) Em que estado reside: 

(  ) Acre- AC   (  ) Alagoas- AL   (  ) Amapá- AP   (  ) Amazonas- AM    (  ) Bahia- BA 

(  ) Ceará- CE  (  ) Distrito Federal- DF   (  ) Espírito Santo- ES   (  ) Goiás- GO 

(  ) Maranhão- MA  (  ) Mato Grosso- MT  (  ) Mato Grosso do Sul- MS                                                 

(  ) Minas Gerais- MG  (  ) Pará- PA  (  ) Paraíba- PB  (  ) Paraná- PR  (  ) Pernambuco- PE 

(  ) Piauí- PI  (  ) Rio de Janeiro- RJ  (  ) Rio Grande do Norte- RN  (  ) Rio Grande do Sul- 

RS  (  ) Rondônia- RO  (  ) Roraima- RR  (  ) Santa Catarina- SC (  ) São Paulo- SP                            

(  ) Sergipe- SE  (  ) Tocantins- TO  (  ) Fora do Brasil 

3) Dada de nascimento:__________________________________________________ 

4) Orientação sexual: (  ) Heterossexual (  ) Homossexual (  ) Bissexual (  ) Outra _______ 

5) Estado Civil: (  ) Solteiro (a) (  ) Namorando (  ) Casado (a) (  ) Divorciado (a) (  ) Viúvo 

(a) 

6) Escolaridade: (  ) Ensino Fundamental incompleto (  ) Ensino Fundamental completo (  ) 

Ensino Médio incompleto (  ) Ensino Médio completo  (  ) Ensino Superior incompleto (  ) 

Ensino Superior completo (  ) Pós-graduação 

7) Profissão:________________________________________________________ 

8) Nível Sócio-ecômico: (  ) Alto (  ) Médio-alto (  ) Médio (  ) Médio-baixo (  ) Baixo 

9) Religião: (  ) Católica (  ) Evangélica (  ) Protestante ( ) Espirita (  ) Espititualista (  ) 

Acredita em Deus (  ) Ateu  (  )Agnóstico (  ) Sem religião  (  ) Outras: ____________ 



60 
 

10) Tem filhos? (  ) Não tem (  ) 1 ( ) 2 ou 3 ( ) 4 ou mais 

11) Autoanálise sobre beleza: ( ) Não me considero atraente ( ) pouco atraente ( ) atraente    

(  ) muito atraente 

 

Relacionamento amoroso: As perguntas a seguir serão a respeito de seu(sua) parceiro(a) 

amoroso (a). Caso você não possua parceiro, pode responder com base em relacionamentos 

anteriores. 

 

1)Você tem ou teve algum relacionamento amoroso? (  ) Sim, o relacionamento é atual        

(  ) Sim, o relacionamento é passado (  ) Não, nunca tive relacionamento amoroso 

2) Descreva o seu relacionamento amoroso_______________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

3) Procura se informar sobre relacionamentos passados de seu parceiro? (  ) Sim (  ) Não (  ) 

Talvez 

4) Você acha que seu parceiro é ciumento? (  ) Sim (  ) Não (  ) Talvez 

5) Quantos relacionamentos anteriores você teve? ____________________________ 

6) Tempo de relacionamento mais longo (em meses) 

7) Quantas vezes por semana você se encontra com seu(s) parceiro(as): 

(  ) Nenhuma vez durante a semana   (  ) 1 vez por semana (  ) 2 vezes por semana  (  ) 3 

vezes por semana   (  ) 4 vezes por semana  (  ) 5 vezes por semana  (  ) 6 vezes por semana  

(  ) 7 vezes por semana  ( moramos separados (  ) 7 vezes por semana  ( moramos juntos) 

8) Iniciar relacionamento geralmente é uma iniciativa sua? (  ) Sim (  ) Não 

9) Terminar relacionamento geralmente é uma iniciativa sua? (  ) Sim (  ) Não 

10) Já foi traído? (  ) Não  (  ) Não sei (  ) 1 vez  (  ) Mais de uma vez 
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11) Já traiu? (  ) Não ( ) 1 vez ( ) Mais de uma vez 

12) Com que idade você teve sua primeira relação sexual? 

(  ) Menos de 8 anos de idade   (  ) Entre 8 e 10 anos de idade 

(  ) Entre 10 e 12 anos de idade (  ) Entre 12 e 14 anos de idade 

(  ) Entre 14 e 16 anos de idade (  ) Entre 16 e 18 anos de idade 

(  ) Entre 18 e 20 anos de idade (  ) Entre 20 e 22 anos de idade 

(  ) Entre 22 e 24 anos de idade (  ) Entre 24 e 26 anos de idade 

(  ) Entre 26 e 28 anos de idade (  ) Entre 28 e 30 anos de idade 

(  ) Entre 30 e 40 anos de idade (  ) Nunca tive relações sexuais 

13) Quantos parceiros você tem no momento ? (  ) Não tenho  (  ) Não sei (  ) 1 (  ) Mais de 

14) Em suas relações sexuais usa preservativo? (  ) Sim ( ) Não (  ) Ás vezes (  ) Não sei 
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ANEXO 03 

 

INVENTÁRIO DO CIÚME ROMÂNTICO 

 

 

 

1- Sinto raiva quando alguém chama meu(minha) parceiro(a) com apelidos carinhosos. 

2- Quando vejo meu(minha) parceiro(a) conversando com alguém com quem já se 

relacionou, me sinto muito insegura(o). 

3- Quando meu(minha) parceiro(a) olha para alguém, me sinto insegura(o). 

4- Quando alguém liga para meu parceiro(a) e fica conversando horas, fico desconfiada(o). 

5- Fico desconfiada(o) quando meu(minha) parceiro(a) elogia alguém. 

6- Quando meu(minha) parceiro(a) abraça alguém sinto raiva. 

7- Me sinto insegura(o) quando meu(minha) parceiro(a) viaja sozinho(a). 

8- Sinto desconfiança quando meu(minha) parceiro(a) viaja sozinho(a). 

9- Quando posso, arrumo uma forma de ver as ligações recebidas/ feitas e/ou as mensagens 

no celular do meu(minha) parceiro(a). 

10- Já tentei descobrir a senha do e-mail do meu(minha) parceiro(a). 

11- Ouço as conversas do meu parceiro(a) pela linha telefônica. 

12- Julgo que há problema quando meu(minha) parceiro(a) olha para alguém atraente na 

TV ou cinema. 

13- Já tive vontade de procurar por “coisas suspeitas” no quarto do meu(minha) parceiro(a) 

ou em outro local referente a ele(a). 

14- Julgo que há problema quando vou com meu(minha) parceiro(a) a lugares públicos 

como clubes, praias, etc. onde existam pessoas trajando roupas de banho. 

15- Julgo que há problemas quando meu(minha) parceiro(a) cumprimenta certas pessoas. 

16- Quando desconfio do(a) meu(minha) parceiro(a) tenho vontade de segui-lo(a.) 
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17- Já pedi para vigiarem o(a) meu(minha) parceiro(a) para mim. 

18- Já tive vontade de agredir fisicamente outra pessoa, que não fosse meu(minha) 

parceiro(a), por problemas no relacionamento. 

19- Já agredi fisicamente alguém que não meu(minha) parceiro(a), por problemas no 

relacionamento. 

20- Quando meu(minha) parceiro(a) não atende o celular, penso que ele(a) pode estar 

fazendo algo que me desagrade. 

21- Quando meu(minha) parceiro(a) diz que vai me ligar e não liga, sinto desconfiança. 

22- Desconfio quando meu(minha) parceiro(a) sai sem falar para onde vai. 

23- Eu contrataria um detetive particular para seguir meu(minha) parceiro(a). 

24- Tenho vontade de contratar um detetive particular para seguir meu(minha) parceiro(a), 

mas não faria. 

25- Quando desconfio do meu(minha) parceiro(a) o(a) sigo. 

26- Fico perguntando para as pessoas que conhecem meu(minha) parceiro(a) se ele(a) gosta 

realmente de mim. 

27- Tenho vontade de perguntar para os amigos do meu(minha) parceiro(a) se ele(a) gosta 

realmente de mim. 
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ANEXO 04 

ESCALA DE AUTOESTIMA DE ROSENBERG 

 

1- Eu sinto que sou uma pessoa de valor, no mínimo, tanto quanto as outras pessoas. 

2- Eu acho que eu tenho várias boas qualidades. 

3- Levando tudo em conta, eu penso que eu sou um fracasso. 

4- Eu acho que sou capaz de fazer as coisas tão bem quanto a maioria das pessoas. 

5- Eu acho que eu não tenho muito do que me orgulhar. 

6- Eu tenho uma atitude positiva com relação a mim mesmo. 

7- No conjunto, eu estou satisfeito comigo. 

8- Eu gostaria de poder ter mais respeito por mim mesmo. 

9- Às vezes eu me sinto inútil. 

10- Às vezes eu acho que não presto para nada. 


