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1. RESUMO 

O Ciúme Romântico se refere a reações e emoções despertadas pela ameaça a um 

relacionamento, o que pode trazer sofrimento e angústia às pessoas envolvidas. O 

presente estudo analisou o Ciúme Romântico em pessoas de diferentes orientações 

sexuais e identidades de gênero e investigou se este fenômeno se apresenta de forma 

diferente entre pessoas LGBT e heterossexuais-cisgêneros, além de analisar se há 

correlação entre Ciúme Romântico e o fato de estar em um relacionamento amoroso 

ou já ter sido traído. A amostra integrou 242 participantes que responderam um 

questionário sociodemográfico e o Inventário de Ciúmes Romântico – Revisado (ICR-

R), validado por Bueno e Carvalho (2011). A amostra foi dividida igualmente entre 

héteros-cisgêneros (mulheres n=61, homens n=60) e LGBT (L n=22; G n=22; B n=38; 

T n=37; P n=2). Estavam solteiros 74% dos participantes, a média da idade dos 

participantes foi de 29,3 anos e 41% dos participantes possuía ensino superior. A 

média da pontuação de ciúmes ficou abaixo do ponto médio em todos os fatores, 

indicando baixa tendência a ser ciumento e não houve diferença significativa entre as 

médias de héteros-cis e LGBT. Pessoas hétero-cis apresentaram maiores médias no 

Fator 1 “Não contato com o parceiro” quando não estavam em um relacionamento - 

enquanto para o grupo LGBT não houve diferença quanto a esta variável. Quando 

traídos, os héteros-cis apresentaram maiores pontuações no Fator 3 “Agressão ao 

parceiro”, enquanto a parcela do grupo LGBT que foi traída teve maior média no Fator 

1. Compreende-se a necessidade de paulatinas produções científicas acerca do tema, 

principalmente no que se refere à população LGBT. 

 

 Palavras-chave: ciúmes, ICR-R, LGBTQ, ciúme romântico 

 

2. INTRODUÇÃO 

De acordo com Bueno e Carvalho (2011), o Ciúme é “uma reação emocional 

extremamente usual, manifestada em diversos tipos de relacionamentos 

interpessoais” (p.435). White (1981) compreende Ciúme como sendo “um complexo 

de emoções, cognições e comportamentos destinados a proteger o relacionamento 

e/ou a autoestima, diante da presença de um rival, real ou imaginário, a um 

relacionamento amoroso” (p.436).  

Uma das formas de Ciúme frequente na literatura é o Ciúme Romântico, que 

se trata do Ciúme relacionado a casais (Salovey, 1986; 1989, citado por Almeida, 



 

Rodrigues & Silva, 2008). Segundo Giddens (2002, citado por Baroncelli, 2011), há 

diferentes códigos e modelos de relações, “como casais casados e descasados, 

famílias adotivas, uniões liberais, uniões homossexuais, entre outros” (p.165). 

Dado o contexto contemporâneo das relações amorosas, nos quais os 

indivíduos podem sentir-se descartáveis e substituíveis (Araújo, 2002; Bauman, 2004; 

Vaitsman, 1994, citados por Baroncelli, 2011), a pessoa que sente Ciúme Romântico 

pode sentir-se ameaçada, tanto pela possibilidade de perder a valorização que um 

relacionamento presente pode trazê-la, quanto pelas expectativas futuras que podem 

não se concretizar (Baroncelli, 2011). 

Acerca do Ciúme, percebe-se a importância de distinguir sua manifestação 

saudável da patológica. Segundo Pfeiffer e Wong (1989, citados por Bueno & 

Carvalho, 2011), o Ciúme saudável é precedido pela percepção de ameaça real e 

causa reações emocionais e comportamentais. A reação patológica é “uma condição 

caracterizada por pensamentos, emoções e comportamentos inaceitáveis ou 

extremos, cujo tema dominante é a infidelidade do parceiro” (Val, Nicolato, Salgado & 

Teixeira, 2009, p.188), que pode incluir “ameaça imaginada ao relacionamento 

(delírios de infidelidade), suspeita paranóide de estar sendo traído, sofrimento mais 

intenso do que a reação normal de Ciúme e comportamentos de investigação” (Pfeiffer 

& Wong, 1989, citados por Bueno & Carvalho, 2011, p.436). 

Dada a presença do Ciúme Romântico nos relacionamentos sexuais e afetivos, 

sabe-se que ele é apresentado por indivíduos de diferentes orientações sexuais. 

Conforme exposto por Reis (2018), a orientação sexual de uma pessoa se define por 

quais gêneros se direcionam seus sentimentos afetivos e sua atração sexual.  

 Dentre as diversas orientações sexuais existentes, Reis (2018) cita a 

heterossexualidade - pessoas que se atraem pelo gênero oposto -, homossexualidade 

- atração por pessoas do mesmo gênero - e bissexualidade - cujo afeto se dá pelo 

mesmo gênero e por outro(s) gênero(s). Esta última é frequentemente associada à 

pansexualidade, cuja orientação sexual é caracterizada por indivíduos que podem 

desenvolver atração física, amor e desejo sexual por outras pessoas, independente 

de sua identidade de gênero ou sexo biológico (Reis, 2018). 

Faz-se necessário diferenciar os conceitos “orientação sexual” e “identidade de 

gênero”, pois o segundo termo diz respeito à maneira como a pessoa se reconhece 

dentro dos padrões de gênero (Reis, 2018). Estes padrões, instituídos culturalmente, 

incluem feminino e masculino, existindo assim uma pluralidade de identidades de 



 

gênero. Dentre tantas terminologias encontra-se o termo cisgênero, abreviado “cis”, 

caracterizado como o “indivíduo que se identifica, em todos os aspectos, com o gênero 

atribuído ao nascer” (Reis, 2018). Há também outras identidades de gênero, como: 

agêneros, intergêneros, andróginos, bigêneros, crossdresser (Reis, 2018), além de 

transgêneros, “cuja identidade de gênero não se alinha de modo contínuo ao sexo que 

foi designado no nascimento” (Facchini, 2011). 

Uma população importante no que concerne à diversidade sexual e de gênero 

é a LGBT, que significa: lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e 

transgêneros (Facchini, 2011). Este grupo representa um movimento social que é 

“referência fundamental para pensarmos temas como diferença, desigualdade, 

diversidade e identidade na sociedade brasileira contemporânea” (Facchini, 2011, 

p.19). 

Tendo em vista que “há, na sociedade, uma inquietação em torno de práticas 

sexuais desviantes da norma estabelecida sócio-culturalmente”, o Conselho Federal 

de Psicologia estabelece que “a Psicologia pode e deve contribuir com seu 

conhecimento para o esclarecimento sobre as questões da sexualidade, permitindo a 

superação de preconceitos e discriminações” (Resolução CFP N° 001/99, 1999, 22 de 

março). 

A maioria dos estudos sobre o Ciúme Romântico abordam apenas a população 

hétero-cis e de idade universitária (Harris, 2002), assim, este estudo busca ampliar a 

investigação do fenômeno. Este artigo faz parte de um trabalho maior de pesquisa, 

sendo escolhidos alguns resultados para serem apresentados neste evento. 

 

3. OBJETIVOS 

 O objetivo principal deste estudo foi avaliar a intensidade do Ciúme Romântico 

na população LGBT e compará-la à de heterossexuais cisgêneros. Pretende-se 

também investigar se a intensidade do Ciúme é afetada pelo fato de se estar em um 

relacionamento romântico e pela experiência de já ter sido infiel em uma relação. 

 

4. METODOLOGIA 

Este estudo transversal é definido por uma pesquisa descritiva e correlacional. 

Segundo Gil (2002), pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a descrição 

das características de determinada população ou fenômeno ou, então, o 

estabelecimento de relações entre variáveis. Segundo Jones (1995, citado por 



 

Campos, 2001), o delineamento correlacional é o tipo de estudo no qual são 

comparadas as variáveis em dois momentos ou situações diferentes. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 Esta pesquisa incluiu 242 participantes, divididos entre 121 pessoas LGBT e 

121 héteros-cis, com idade acima de 18 anos e que estejam ou já estiveram em um 

relacionamento romântico. Parte da amostra foi composta por funcionários e usuários 

de três instituições públicas da cidade de São Paulo voltadas à promoção da cidadania 

da população LGBT. Outra parte da amostra foi obtida por meio de amostra auto-

gerada, método no qual convida-se um ou alguns participantes para a pesquisa e 

“solicita-se a eles que indiquem conhecidos que também façam parte da população” 

(Mattar, 1996, p. 273), nas cidades de São Paulo e São Bernardo do Campo. 

Foram utilizados dois instrumentos: um questionário elaborado pelas(os) 

autoras(es) e o Inventário de Ciúme Romântico Revisado (ICR-R). O primeiro 

instrumento levantou aspectos sociodemográficos e acerca de Ciúme e infidelidade 

dos participantes. Este possuía 14 itens, dos quais um foi formulado por Buss, Larsen, 

Westen e Semmelroth (1992, citado por Harris, 2002) e três foram adaptados do 

estudo de Harris (2002). 

O Inventário de Ciúme Romântico - Revisado (ICR-R) foi revisado por Bueno e 

Carvalho (2011) e se baseia na noção de que o Ciúme é motivado pela percepção da 

pessoa que o seu parceiro se envolva amorosa ou sexualmente com outro indivíduo. 

O instrumento tem 30 itens apresentados em uma escala Likert, variando de 1 até 5, 

sendo “1” categorizado como “nada ou muito pouco característico” progressivamente, 

até “5” como “totalmente ou muito característico”. 

 Os itens do ICR-R se distribuem entre seis fatores: Fator 1 “Não Contato com 

o Parceiro” se refere a pensamentos ou crenças de infidelidade quando não se 

consegue contatar o parceiro; Fator 2 “Contato Parceiro-Rival” indica reações 

emocionais de Ciúme ao perceber o parceiro estabelecendo um relacionamento com 

um possível rival; Fator 3 “Agressão ao Parceiro” diz respeito a atos agressivos 

voltados ao parceiro; Fator 4: “Agressão ao Rival” aponta reações agressivas 

direcionadas a possíveis rivais ou reações histéricas/impulsivas quando o parceiro dá 

mais atenção a uma terceira pessoa; Fator 5 “Autoestima” demonstra a inclinação a 

ter reações de culpar a si mesmo pela possível infidelidade do parceiro; e Fator 6 

“Investigação” indica atos de investigação ligados à infidelidade do parceiro. 



 

Foram solicitados os Termos de Autorização da Instituição junto às 

coordenações, psicólogas(os) e assistentes sociais das instituições. Após a obtenção 

destas autorizações, o Projeto de Pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética da 

Universidade e aprovado (parecer nº 2.737.499, CAAE 92013118.6.0000.0089). A 

coleta de dados nas instituições se deu nas datas agendadas com as respectivas 

coordenações, em suas salas de aula, enquanto a amostra autogerada se deu nos 

locais escolhidos pelas(os) participantes. Durante a realização da pesquisa, foi lido e 

explanado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), e os voluntários 

que concordaram em participar, assinaram e preencheram individualmente o TCLE, o 

Questionário Sócio-Demográfico e o Inventário de Ciúme Romântico Revisado (ICR-

R), por aproximadamente 20 minutos. 

A análise dos dados se deu pela digitação das informações selecionadas em 

uma planilha eletrônica, enquanto as análises estatísticas foram realizadas com o uso 

do software SPSS (Statistical Package for Social Science), versão 21.0. O nível de 

significância utilizado para os dados foi 0,05, empregado na Psicologia. A descrição 

dos dados foi feita com frequência, média e desvio padrão. Para responder aos 

objetivos específicos, foi usado o teste U de Mann-Whitney. 

 

6. RESULTADOS 

 Participaram da amostra 242 indivíduos, sendo metade LGBT e metade hétero-

cis. Dentre a amostra, 9,1% das participantes era lésbica (n=22), 9,1% era gay (n=22), 

16% era bissexual (n=38), 0,8% era pansexual (n=2) e 15,3% era 

travesti/transexual/não-binária (n=37), enquanto 25,2% era mulher hétero-cis (n=61) 

e 24,8% era homem hétero-cis. 

A média de idade dos participantes foi de 29,3 anos (desvio padrão 11,9 anos), 

sendo que o participante mais novo tinha 18 anos e o mais velho tinha 69 anos. A 

maioria dos(as) participantes era solteiro(a) (74,4%, n=180), enquanto 20,7% eram 

casados(as) (n=50), 3,7% eram divorciados(as) (n=9) e 1,2% eram viúvos(as) (n=3). 

Quanto à escolaridade, a maior parte da amostra (47,1%) tinha Ensino Médio 

completo (n=114), enquanto 41,7% possuía Ensino Superior (n=100) e 10,7% tinha 

apenas o Ensino Fundamental (n=26). 

Quando avaliada a pontuação de Ciúmes nos fatores do ICR-R (Tabela 1), 

constatou-se que as médias obtidas foram todas abaixo do ponto médio. Assim, em 

média, a amostra do estudo demonstrou tendência a apresentar uma menor 



 

intensidade de Ciúme Romântico. O estudo realizado por Camilo, Matteo, Estay, Silva, 

Nascimento e Silva (2016), com jovens universitários, predominantemente hétero-cis, 

também apresentou uma amostra cujas médias estavam todas abaixo do ponto 

médio. 

 

Tabela 1 

Soma geral dos resultados dos fatores do ICR-R. (n=242) 

      Fator  Mínimo  Máximo Média Desvio Padrão Ponto médio 

F1 - Não 
Contato com o 

Parceiro 

7,00 35,00 13,29 7,32 21 

F2 - Contato 
Parceiro-Rival 

6,00 30,00 14,9 6,52 18 

F3 - Agressão 
ao Parceiro 

6,00 30,00 11,17 6,19 18 

F4 - Agressão 
ao Rival 

4,00 20,00 6,82 3,71 12 

F5 - 
Autoestima 

4,00 20,00 8,0 3,97 12 

F6 - 
Investigação 

3,00 15,00 5,53 3,19 9 

 

 Com relação às médias de Ciúme Romântico da população LGBT versus 

héteros-cis, não houve diferenças significativas nas pontuações de ambos os grupos 

em nenhum fator (Tabela 2). Assim, compreende-se que, embora o Ciúme seja um 

fenômeno heterogêneo, a orientação sexual e identidade de gênero não foi um fator 

que influenciasse significativamente a tendência a apresentá-lo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabela 2 

Comparação das médias de Ciúmes entre o grupo hétero-cis e grupo LGBT 

Fator Grupo      Média Desvio Padrão      za    p 

F1 - Não 
Contato com 

o Parceiro 

Hétero-cis 12,55 6,36  
-1,165       0,244 

LGBT 14,03 8,13 

F2 - Contato 
Parceiro-

Rival 

Hétero-cis 15,49 6,36 
-1,633 0,103 

LGBT   14,31 6,64 

F3 - 
Agressão ao 

Parceiro 

Hétero-cis 10,81 5,34 
-0,132 0,895 

LGBT   11,52 6,94 

F4 - 
Agressão ao 

Rival 

Hétero-cis   6,64 3,36 
-0,289 0,773 

LGBT 7,0 4,03 

F5- 
Autoestima 

Hétero-cis  7,82 3,8 
-0,585 0,559 

LGBT   8,18 4,14 

F6 - 
Investigação 

Hétero-cis   5,42 2,78 
-0,234 0,815 

LGBT   5,64 3,43 

 a teste U de Mann-Whitney 

 

De acordo com a Tabela 3, héteros cisgêneros que não estão em um 

relacionamento tiveram uma média de Ciúme significativamente maior no Fator 1 “Não 

Contato com o Parceiro”, quando comparadas a héteros-cis que estão em um 

relacionamento, enquanto no grupo LGBT tal variável não apresentou diferença 

significativa. Levanta-se a hipótese de que héteros-cis apresentem maiores 

pensamentos de infidelidade quando não estão em um relacionamento, pois tal 

comportamento está mais ligado aos aspectos patológicos do Ciúme (Bueno & 

Carvalho, 2011), ou seja, uma relação imaginada é mais suscetível a conter tais 

pensamentos especulativos do que um relacionamento real no qual se conhece o(a) 

parceiro(a). Todavia, o tempo de relacionamento não parece incidir sobre a inclinação 

ao Ciúme no ICR-R (Camilo et. al, 2016). 

 

 

 



 

Tabela 3 

Comparação das médias de Ciúmes das pessoas que estão ou não em um 
relacionamento, tanto no grupo LGBT quanto hétero-cis 

Fator Grupo 
Está em um 

relacionamento 
Média 

Desvio 
Padrão 

za P 

F1 - Não 
Contato 
com o 

Parceiro 

Hétero-
cis 

Sim 10,84 4,80 
-2,924 0,003 

Não 14,82 7,42 

LGBT 
 Sim 14,46 9,75 

-0,633 0,527 
Não 13,62 6,80 

F2 - Contato 
Parceiro-

Rival 

Hétero-
cis 

Sim 15,56 6,27 
-0,225 0,822 

Não 15,38 6,52 

LGBT 
Sim 14,00 7,53 

-1,062 0,288 
Não 14,48 6,01 

F3 - 
Agressão ao 

Parceiro 

Hétero-
cis 

Sim 9,98 4,29 

-1,238 0,216 
Não 11,90 6,35 

LGBT 
Sim 11,98 7,62 

-0,474 0,636 
Não 11,10 6,44 

F4 - 
Agressão ao 

Rival 

Hétero-
cis 

Sim 6,23 3,13 
-1,931 0,053 

Não 7,19 3,59 

LGBT 
Sim 7,36 4,73 

-0,323 0,746 
Não 6,67 3,42 

F5 - 
Autoestima 

Hétero-
cis 

Sim 7,49 3,79 
-1,292 0,196 

Não 8,25 3,79 

LGBT 
Sim 8,40 4,92 

-0,398 0,691 
Não 7,97 3,49 

F6 - 
Investigação 

Hétero-
cis 

Sim 5,47 2,74 

-0,497 0,619 
Não 5,34 2,85 

LGBT 
Sim 5,90 3,85 

-0,577 0,564 
Não 5,40 3,10 

a teste U de Mann-Whitney 



 

 Acerca do fato de já ter sido traído, a população hétero-cis apresentou maior 

média no Fator 3 “Agressão ao Parceiro” (M=12,41), demonstrando diferença 

significativa com relação aos héteros-cis que não foram traídos (M=8,77) [z=-3,490, 

p<0,001]. Já a parcela do grupo LGBT que foi traída, apresentou maior média no Fator 

1 “Não Contato com o Parceiro” (M=14,56), quando comparada à parte dos LGBT que 

não foram traídos (M=11,10) [z=-2,166, p=0,030]. Considerando que tais Fatores 

estão mais ligados ao Ciúme patológico (Bueno & Carvalho, 2011), compreende-se 

que a experiência de ter sido traído pode estar associada à expressão patológica do 

fenômeno. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo buscou identificar a intensidade de Ciúme Romântico nas populações 

heterossexuais-cisgêneras e LGBT. Constatou-se que os hétero-cis, quando não 

estavam em um relacionamento, apresentaram maior tendência a ter pensamentos ou 

crenças de infidelidade quando não conseguiam contatar o(a) parceiro(a) (Fator 1) - 

enquanto o grupo LGBT não teve seu ciúme afetado por estar ou não em uma relação. 

Descobriu-se que a experiência de já ter sido traído(a) pode influenciar a tendência a 

desenvolver um ciúme mais patológico. Tal dado se confirma quando observadas a 

maior inclinação da parcela de héteros-cis que já foi traída a apresentar atos 

agressivos voltados ao(à) parceiro(a) e a maior média no Fator 1 (Não contato com o 

parceiro) da parte da população LGBT que já sofreu uma infidelidade. 

Assim, compreende-se que, embora tais públicos tenham configurações de 

relacionamento diversas, a diversidade presente em tais grupos foi defrontada por 

uma maioria de resultados semelhantes, o que indica que a orientação sexual e 

identidade de gênero não foi um fator direto na apresentação do fenômeno. Desta 

forma, compreende-se a necessidade de paulatinas produções científicas acerca do 

tema, principalmente no que se refere à população LGBT e às especificidades com as 

quais o ciúme é vivenciado por ela. 
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