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Resumo 

    Este trabalho visa investigar as variáveis e processos relacionados à 

dissolução de um relacionamento amoroso em estudantes universitários. Para 

isso, foi realizada uma pesquisa de campo por meio da aplicação de um 

questionário online em alunos de graduação que vivenciaram um rompimento 

amoroso no último ano (entre janeiro de 2017 até junho de 2018). No presente 

momento, a coleta de dados foi concluída e as pesquisadoras estão realizando 

a análise dos resultados obtidos. 

Introdução 

Quando se fala em relacionamento conjugal na modernidade, entende-

se que dois indivíduos compartilham sentimentos amorosos entre si e estão 

dispostos a seguir suas vidas juntos, a fim de criar uma única história.  

Muitas variáveis influenciam um relacionamento amoroso e implicam 

diretamente na satisfação conjugal. Para Neves e Duarte (2015), a satisfação 

conjugal depende da capacidade dos cônjuges de enfrentarem e lidarem com 

os conflitos, de modo que alternativas negativas para enfrentá-los, como 

agressões, evitamento, ameaças e manipulações, podem levar à insatisfação 

conjugal e até ao rompimento amoroso. 

 De acordo com Féres-Carneiro (2003), a separação é uma das 

experiências mais dolorosas de se vivenciar, pois envolve a desconstrução da 

identidade do casal e a presença da morte do outro em vida. Cada um dos 

cônjuges irá reagir e se sentir de maneira diferente, tornando a elaboração do 

luto inevitável para a reconstrução da identidade individual.  

Segundo Zordan (2010), os motivos que podem levar à separação 

conjugal são vários, dentre eles: infidelidade, incompatibilidade de gênios, 

desgaste da dimensão amorosa, busca pela realização pessoal, diminuição do 

desejo sexual, constantes conflitos, e interferência de terceiros.  

Sendo assim, é pertinente estender a discussão sobre separação 

conjugal e suas implicações às diferentes populações, em especial 

adolescentes e adultos que lidam com condições específicas de vida, como a 

vida acadêmica e as demandas de trabalho, de forma a se ampliar o 

conhecimento sobre fatores que contribuem para a o processo de separação 

amorosa em estudantes universitários, visto a relevância da tema e falta de 

estudos brasileiros acerca do assunto.  



Objetivos 

Identificar condições características de relacionamentos amorosos de 

estudantes universitários, e os dilemas ou conflitos enfrentados nos 

relacionamentos ao longo da graduação. A pesquisa pretende, ainda, 

identificar os sentimentos mais frequentes relacionados à separação e analisar 

os fatores que contribuem para que este processo ocorra durante a vida 

acadêmica. 

Metodologia 

Foi realizada uma pesquisa de campo por meio da aplicação de um 

questionário online disponibilizado na plataforma www.onlinepesquisa.com. O 

questionário foi elaborado pelas alunas pesquisadoras e direcionado a 

estudantes universitários com idade mínima de 18 anos, de ambos os sexos, 

que estivessem cursando graduação em qualquer curso, de instituições 

públicas ou privadas. Os indivíduos que se interessaram em participar da 

pesquisa precisavam, obrigatoriamente, ter vivenciado o término de um 

relacionamento no último ano (a partir de janeiro de 2017 até junho de 2018), 

durante o período de graduação. A pesquisa teve a participação total de 48 

estudantes, dentre eles 37 mulheres e 11 homens, com idades entre 18 e 42 

anos. 

Desenvolvimento 

A coleta de dados foi feita por meio do preenchimento de um 

questionário online composto por 28 questões objetivas. A divulgação do 

questionário e convite aos participantes ocorreram por meio de postagens da 

rede social Facebook, sendo que cada autora publicou o instrumento em sua 

página pessoal e em dois grupos de estudantes (Psicologia e Psiquiatria 

Unicamp e Turma de Psicologia da FAJ). A pesquisa ainda foi divulgada pelo 

aplicativo WhatsApp. As pessoas que manifestavam interesse em se 

voluntariar para o estudo, clicavam no link da pesquisa, disponibilizado na 

divulgação. Na primeira página do questionário, constava um breve resumo da 

pesquisa e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido; após a leitura e 

concordância com as condições expostas, os estudantes puderam respondê-lo 

individualmente. O período da coleta ocorreu entre os meses de junho e julho 

de 2018. Desde então, as autoras têm feito a tabulação dos resultados e 

trabalhado na análise dos dados obtidos. 



Resultados Preliminares 

Após a análise dos dados, foram contabilizadas 48 participações. 

Constatou-se que 37 mulheres responderam ao questionário, enquanto apenas 

11 homens o fizeram, o que sugere que mulheres tendem a falar mais sobre 

relacionamentos quando comparadas aos homens. A maior parte dos 

participantes (47) estava vivenciando um namoro, não tinha filhos e não 

morava juntos.  Foi possível identificar, também, a participação de estudantes 

de diversos cursos, entretanto a maioria (17) cursa Psicologia, o que nos 

mostra que estes possivelmente têm maior interesse ou já estudaram em 

algum momento o tema. 

Outro dado relevante foi que 35 participantes afirmaram sentirem-se 

diferentes em relação a seus valores, desejos e preferências ao ingressarem 

na universidade. Além disso, para 22 dos participantes, o comprometimento 

nos estudos não influenciou no término da relação amorosa; para 28 deles, 

dedicar-se aos estudos influenciou o rompimento em algum grau, que variou 

entre pouco, moderadamente e muito. Após o término do relacionamento, os 

sentimentos mais relatados pelos participantes foram: tristeza (41), culpa (28), 

raiva (27) e alívio (20). 
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