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1.   Resumo 

O ciúme romântico é um conjunto de pensamentos, emoções e atitudes 

que têm por objetivo a proteção do relacionamento de ameaças reais ou imaginárias. 

O estudo buscou identificar a intensidade do Ciúme Romântico em estudantes de uma 

universidade privada de São Paulo. Nos 234 participantes, foram aplicados o 

Inventário de Ciúme Romântico - Revisado (ICR-R), validado por Bueno e Carvalho 

(2012), a escala de autoestima de Rosenberg e um questionário elaborado pelas 

próprias autoras. Obteve-se como resultados que a maioria da amostra era composta 

por mulheres, por heterossexuais (90%), estavam namorando (42,2%), com um tempo 

médio de 3,6 anos de relacionamento. A média de idade dos participantes foi de 21,6 

anos e grande parte deles estava em cursos da área de Ciências Biológicas e Saúde. 

Foi verificado que o ciúme obteve maior pontuação no Fator 2 – contato parceiro-rival 

(m=2,81); que há diferença entre a média do ciúme feminino e masculino; que não 

existe relação entre o ciúme e a idade e o ciúme e o tempo de relacionamento; e que 

a pontuação de autoestima foi menor em pessoas com maior pontuação de ciúme.    

O estudo teve como alvo o público jovem, no entanto, não abrangeu todos os 

estudantes da instituição; por este motivo faz-se necessária uma quantidade maior de 

pesquisas de investigação sobre o tema, inclusive com idosos, haja vista que, o perfil 

do idoso no Brasil tem mudado nos últimos anos.                                                                                                                                                                      

 Palavras-chave: ciúme, universitários, ciúme romântico, ICR-R, autoestima. 

 

2. Introdução 

O ciúme é um fenômeno envolvido de afetividade e que pode ser 

considerado universal. Consiste em um estado de reação a uma situação de ameaça 

(real ou não), que pode vir acompanhada de sentimento de perda da relação ou da 

posição. Psicólogos evolucionistas ressaltam que o ciúme é uma resposta adaptativa 

contra a traição (Costa, 2005).    

Segundo Wilderman & Allgeier (1993) citado por Ferreira (2013), há 

diferença do ciúme desencadeado em relação ao gênero. Na teoria de aprendizagem 

social, os homens tendem a valorizar principalmente as relações sexuais, ficam mais 

atentos a infidelidade; enquanto as mulheres voltam o seu interesse pela intimidade 

do relacionamento, vinculando o ciúme com a perda de tempo/atenção do parceiro(a).  



Almeida (2007) enfatiza que o ciúme faz parte do relacionamento das 

pessoas, sendo que dentro de certos limites significa cuidado, interesse e 

preocupação; retratando o amor. Bueno e Carvalho (2012) e Costa (2010) destacam 

que o ciúme dos relacionamentos amorosos recebe o nome de Ciúme Romântico, que 

é um conjunto de pensamentos, emoções e atitudes que têm por objetivo a proteção 

do relacionamento de ameaças reais ou imaginárias, no intuito de eliminar os riscos 

de perda do objeto de amor.  

Segundo Soble (1990) citado por Bueno e Carvalho (2012) em todos os 

relacionamentos alguns compromissos são assumidos, de forma implícita ou explícita, 

e muitas vezes relacionados à fidelidade ou exclusividade. Em diversas culturas, 

inclusive a do Brasil, o relacionamento amoroso muitas vezes se mantém vinculado 

às necessidades emocional e sexual do indivíduo, que sejam supridas exclusivamente 

pelo seu parceiro (Gibson, 2008, citado por Garcia, 2009). Caso haja descumprimento 

desta exclusividade, pode figurar o fim da relação. Há outros quesitos em que a 

exclusividade pode ser discutível, como dançar, abraçar, beijar, conversar e/ou flertar 

com outra pessoa que não o parceiro amoroso (Soble, 1990, citado por Bueno e 

Carvalho, 2012).  

Segundo Almeida (2012), “a expectativa de ser o (a) único (a) na vida do 

ser amado desaparece quando entra um terceiro elemento na relação. Em alguns 

casos, o medo da perda origina ideias persecutórias, levando, possivelmente, à 

destruição da relação, como se a infidelidade tivesse sido consumada” (p.490). 

O ciúme pode estar relacionado ao histórico de conflitos na atual relação 

do sujeito, em especial aquelas de longa duração em que os envolvidos mudam a 

forma de tratar o parceiro ao longo do tempo. Pode haver ciúme do cônjuge anterior, 

colega de trabalho, amigos (as), etc. ou traições consumadas em relacionamentos 

anteriores -  situações ligadas à baixa autoestima e/ou insegurança do indivíduo 

ciumento (Almeida, Rodrigues & Silva, 2008).    

Para Bueno e Carvalho (2012), “a baixa autoestima é representada 

especialmente por crenças (reações cognitivas) quanto a ser inferior ao parceiro no 

relacionamento, como o principal motivo pelo interesse do parceiro por um rival” 

(p.439). Segundo Dini, Quaresma e Ferreira (2004), a autoestima é a percepção do 

indivíduo sobre os seus sentimentos, a consideração e o apreço que sente por si 

mesmo, o quanto ele gosta de si, o que pensa a respeito e como se vê; esta tomada 

de percepção sobre ele mesmo irá influenciar na sua autoimagem, o que determinará 



os seus sentimentos, pensamentos e comportamentos. Sendo assim, a autoestima 

faz parte da estrutura e funcionalidade mental do ser humano; é um componente 

afetivo e avaliativo próprio de cada indivíduo (Tolentino, Maia, Formiga, Sousa e Melo, 

2016). 

Atualmente são muitas descrições sobre o ciúme nas diferentes 

abordagens da Psicologia. Como Bueno, Carvalho e Kebleris (2008) citaram, não é 

possível chegar a uma única conceituação do tema. Sendo observado que esta 

temática conta com poucas pesquisas de campo; portanto, se faz necessária a 

investigação para o aumento de dados objetivos existentes sobre o Ciúme Romântico. 

Este estudo faz parte de um trabalho maior de pesquisa realizado por alunas do 4º 

ano de Psicologia de uma universidade privada do Estado de São Paulo, no entanto, 

foram escolhidos alguns resultados para serem apresentados.  

 

3.   Objetivo do estudo 

O objetivo principal da pesquisa foi identificar a intensidade de Ciúme 

Romântico em estudantes universitários de uma instituição privada. A partir da 

pontuação do Ciúme Romântico em cada uma das dimensões foram objetivos 

específicos verificar se existia diferença por gênero; se a idade era um fator 

influenciador desta pontuação; se havia relação com o tempo de relacionamento 

amoroso e se havia relação com a autoestima. 

 

4.   Metodologia 

Este estudo caracteriza-se por uma pesquisa descritiva e correlacional. 

Segundo Gil (2002), a pesquisa descritiva apresenta características e fenômenos da 

população por meio de uma descrição e/ou verificam o estabelecimento de variáveis. 

Para Jones (1995) citado por Campos (2001), o delineamento correlacional, é o 

estudo no qual há comparação de variáveis em dois momentos ou situações 

diferentes. 

 

5. Desenvolvimento  

Participaram 234 estudantes que tinham acima de 18 anos, estavam 

regularmente matriculados em qualquer curso de graduação ou pós-graduação de 

uma universidade privada de São Paulo. 



Foram utilizados três instrumentos: o Inventário de Ciúme Romântico - 

Revisado (ICR-R), um questionário e a escala de autoestima de Rosenberg. O 

Inventário de Ciúme Romântico (ICR) foi elaborado por Carvalho, Bueno e Kebleris 

(2008), contava com 60 itens, que objetivavam mensurar o ciúme romântico e avaliar 

a reação dos indivíduos diante de uma ameaça percebida real ou imaginária. Este 

instrumento foi revisado por Carvalho e Bueno (2012) a partir da ideia de que o ciúme 

é despertado através da percepção do indivíduo que o seu parceiro tenha um 

envolvimento amoroso com um rival. O instrumento utilizado (ICR-R) contava com 30 

itens que apresentaram carga fatorial satisfatória. Os participantes foram orientados a 

responder por meio de uma escala do tipo Likert, na qual "1" correspondia a uma 

afirmação "nada característica", “2” sendo “pouco característica”, “3” significando 

“característica”, “4” equivalente a “muito característica” e "5" a uma afirmação 

"totalmente característica".  Os 30 itens estão divididos em 6 fatores: 1 = Não contato 

com o parceiro; 2 = Contato Parceiro – Rival; 3 = Agressão ao parceiro; 4 = Agressão 

ao Rival; 5 = Autoestima e 6 = Investigação. Quanto maior a pontuação, maior o índice 

de ciúme.  

A escala de Rosenberg foi adaptada e validada por Hutz (2000). Avalia 

atitude e sentimento positivo ou negativo do indivíduo frente a si mesmo. Classifica a 

autoestima dos indivíduos, para isto somam-se todos os itens que resultam em um 

valor único, sendo o resultado de 40 pontos a nota mais alta e 10 a mais baixa. 

Apresenta em sua composição 10 questões fechadas e é do tipo Likert, que permite 

ao indivíduo as opções de resposta: concordo totalmente, concordo, discordo e 

discordo totalmente. 

O Questionário foi elaborado pelas próprias autoras e tinha como objetivo 

identificar algumas variáveis sócio demográficas e de relacionamentos pessoais e 

amorosos dos participantes. Foi composto por 13 itens, sendo que, 4 questões foram 

adaptadas de Silveira (2013). 

Foi solicitado o Termo de Autorização da Instituição ao Departamento 

Eventos, Trade e Promoção de uma universidade particular. Após a obtenção desta 

autorização, o Projeto de Pesquisa foi encaminhado ao Comitê de Ética e aprovado 

(parecer número 1.509.057, CAAE 55173416.9.0000.0089). Os participantes foram 

abordados no saguão da instituição, nos dias e horários agendados com o 

Departamento mencionado, e convidados a participar da atividade. Os alunos que 

concordaram em participar da pesquisa leram o Termo de Consentimento Livre e 



Esclarecido (TCLE), assinaram e responderam aos instrumentos individualmente, por 

aproximadamente 20 minutos. 

A análise foi feita a partir da digitação das informações selecionadas em 

uma planilha no programa Microsoft Office Excel e as análises estatísticas foram 

realizadas com o uso do software SPSS (Statistical Package for Social Science), 

versão 21.0. O nível de significância que foi utilizado para os dados, é de 0,05, por ser 

o mais usado para a área de Psicologia.  

 

6. Resultados 

Participaram da amostra 234 indivíduos, sendo 82 homens (35%) e 152 

mulheres (65%). A média de idade é 21,6 anos (desvio padrão 4,4 anos). O 

participante mais velho tem 53 anos e o mais novo 18 anos. Os participantes eram 

provenientes de diferentes cursos de graduação e pós graduação, sendo 13,7% de 

Ciências Humanas e Sociais (n=32); 33,8% de Ciências Biológicas e da Saúde (n=79); 

5,6% de Direito (n=13); 25,2% de Letras, Artes, Comunicação e Ciências da Educação 

(n=59) e 21,8% de Tecnologia e Ciências Exatas (n=51). 

 A Orientação Sexual dos participantes é predominantemente 

Heterossexual representando 90% (n=208), enquanto a orientação Homossexual 

equivale à 7,8% (n=18) e a Bissexual à 2,2% (n=5). Os participantes encontravam-se 

em sua maioria namorando (43,2%), sendo a média de tempo de relacionamento de 

3,6 anos (desvio padrão 5 anos). 

Referindo-se ao inventário do ciúme romântico, pode-se observar na 

Tabela 1 que o fator 2 (contato parceiro-rival) apresenta a maior média, mas ainda 

abaixo do ponto médio e o fator 4 (agressão ao rival) a menor média, indicando um 

traço pouco característico.  

 

Tabela 1 

Comparação de pontuação dos fatores do ICR-R   

Fatores 
Pontuação 

Mínima  

Pontuação 

Máxima 
Média 

Desvio 

Padrão 

F1 - Não contato com 

o parceiro 
1,00 5,00 1,73 0,76 



F2 – Contato 

Parceiro-Rival 
1,00 5,00 2,81 0,91 

F3 – Agressão ao 

Parceiro 
1,00 4,17 1,60 0,68 

F4 – Agressão ao 

Rival 
1,00 4,25 1,49 0,60 

F5 – Autoestima 1,00 4,00 1,52 0,58 

F6 - Investigação 1,00 5,00 1,87 0,87 

 

Há diferença significativa na pontuação nos fatores 1 (não contato com o 

parceiro), 2 (contato parceiro-rival), 3 (agressão ao parceiro) e 6 (investigação), sendo 

estatisticamente maior no gênero feminino. Estes dados são diferentes dos resultados 

obtidos por Almeida (2007), em que não foi observada diferença por gênero.  

 

Tabela 2 

Comparação da média de ciúme feminino e masculino 

  Gênero N Média 
Desvio 

Padrão 
t p 

Fator 1 
Feminino 152 1,88 0,83 

4,696 <0,001 
Masculino 82 1,47 0,50 

            

Fator 2 
Feminino 152 2,99 0,91 

4,401 <0,001 
Masculino 82 2,47 0,79 

            

Fator 3 
Feminino 152 1,70 0,76 

3,339 <0,001 

Masculino 82 1,42 0,47 

            

Fator 4 
Feminino 152 1,52 0,63 

0,929 0,354 

Masculino 82 1,45 0,53 

            

Fator 5 
Feminino 152 1,47 0,59 

-1,835 0,068 

Masculino 82 1,61 0,53 



            

Fator 6 
Feminino 152 2,02 0,90 

4,039 <0,001 

Masculino 82 1,58 0,73 

              

De acordo com a Tabela 3, nota-se que a idade não influencia na pontuação 

do ciúme em nenhum dos fatores. 

 

Tabela 3 

Comparação da idade com a pontuação do ciúme (n=234) 

Correlação entre idade e fatores do ciúme r P 

F1 - Não contato com o parceiro 0,074 0,258 

F2 – Contato Parceiro-Rival 0,069 0,293 

F3 – Agressão ao Parceiro 0,041 0,537 

F4 – Agressão ao Rival 0,045 0,494 

F5 – Autoestima 0,038 0,562 

F6 - Investigação 0,084 0,198 

 

Não há correlação significativa entre o tempo de relacionamento e a 

pontuação de ciúme, como pode ser verificado na Tabela 4. 

 

Tabela 4 

Comparação do tempo de relacionamento com a pontuação do ciúme (n = 114) 

Correlação entre o tempo de relacionamento e fatores r p 

F1 - Não contato com o parceiro -0,036 0,703 

F2 – Contato Parceiro-Rival -0,030 0,753 

F3 – Agressão ao Parceiro -0,003 0,974 

F4 – Agressão ao Rival -0,041 0,663 

F5 – Autoestima -0,027 0,772 

F6 - Investigação -0,055 0,561 

 

Há correlação significativa e negativa nos fatores 1 (não contato com o 

parceiro), 4 (agressão ao rival), 5 (autoestima) indicando que pontuações altas em 



ciúmes tem pontuações baixas em autoestima, ou seja, pessoas com muita 

intensidade de ciúmes tem baixa autoestima; como pode ser observado na Tabela 5.  

 

Tabela 5 

Comparação da autoestima com a pontuação do ciúme (n=233) 

 
7. Considerações finais 

O estudo objetivou identificar a intensidade de Ciúme Romântico de 234 

estudantes universitários de uma instituição privada. Foi constatado que o fator de 

ciúme que obteve maior pontuação foi o relacionado ao contato do parceiro com um 

possível rival, ou seja, maior tendência a ter ciúmes romântico relacionado ao contato 

do parceiro com outra pessoa, possível rival , que as médias femininas em relação as 

masculinas são mais altas exceto os fatores relacionados à agressão ao parceiro e 

nível de autoestima, que a idade não é um fator que influencia na pontuação do ciúme 

em nenhum dos fatores e que não há correlação significativa entre o tempo de 

relacionamento e o ciúme. No entanto, pessoas com baixa autoestima tendem a ter 

alta pontuação de ciúmes nos fatores 1, 4 e 5 (não contato com o parceiro, agressão 

ao rival e autoestima, respectivamente). 

Apesar da amostra da pesquisa ser considerada numerosa, não pode 

representar os resultados de todos os alunos de uma instituição privada de São Paulo. 

Presumíamos que quanto maior o tempo de relacionamento menor seria a pontuação 

do ciúme, o que não foi comprovado pela pesquisa, ou seja, não podemos considerar 

que há diferenças entre relacionamentos longos e recentes. O estudo tinha como 

objetivo o público jovem, no entanto, uma vez que o perfil do idoso no Brasil está 

mudando, devido ao maior envolvimento social e amoroso, podemos sugerir uma 

investigação nessa categoria. Também indicamos que novos pesquisadores se 

Correlação entre autoestima e fatores do ciúme r P 

F1 - Não contato com o parceiro -0,151 0,021 

F2 – Contato Parceiro-Rival -0,053 0,422 

F3 – Agressão ao Parceiro -0,040 0,542 

F4 – Agressão ao Rival -0,165 0,012 

F5 – Autoestima -0,313 <0,001 

F6 - Investigação -0,049 0,460 



atentem ao tema ciúme de uma forma geral para que contribuam com o aumento do 

número de produções nessa abrangente área.  
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