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Resumo: Amar demais pode ser compreendido como amar sem controle, 
tornando o outro uma prioridade e única fonte de felicidade, em detrimento 
de outros interesses anteriormente apreciados. O presente trabalho teve 
como objetivo geral investigar as variáveis determinantes e as estratégias 
comportamentais de enfrentamento utilizadas por mulheres que se consi-
deram dependentes afetivas e frequentam o grupo MADA, bem como a 
percepção dos profissionais da saúde, a fim de propor a elas e às profis-
sionais novas formas de enfrentamento e prevenção. Foi investigado os 
comportamentos típicos das mulheres que amam demais, as distorções 
cognitivas que desencadeiam esses comportamentos, assim como a re-
percussão dessa dependência em suas vidas e a percepção das profissi-
onais sobre o tema. Para tanto, foram aplicados: Questionário sobre Au-
toconhecimento e Variabilidade Comportamental; Questionário sobre In-
fluência Cultural; Escala de Desesperança (BHS), de Beck; e Escala de 
Autoestima (EAR), de Rosenberg, além do Questionário para profissio-
nais. Através dos resultados, foi possível observar que embora atual-
mente as participantes apresentem nível saudável de autoconhecimento 
sobre seus padrões dependentes, autoestima e esperança, a maioria das 
participantes ainda não se relacionou amorosamente após o tratamento 
da dependência, assim como ainda apresentam algumas dificuldades 
para sair sozinhas e lutar por perdas. Em virtude de os relacionamentos 
amorosos terem um papel importante para a saúde mental do ser hu-
mano, considerou-se relevante apresentar estratégias de intervenção e 
prevenção utilizadas para fazer frente a dependência afetiva através do 
presente trabalho e da criação de uma cartilha. 
 
 

 

Palavras-Chave: Dependência afetiva, Amor patológico, Mulheres que 
amam demais.  
 
 



Abstract: Love too much can be understood as love without control, mak-
ing the other a priority and only source of happiness, to the detriment of 
other interests previously appreciated. The present work had as general 
objective to investigate the determinants variables and behavioral coping 
strategies used by women who consider themselves to be affective-de-
pendent and attend the MADA group, as well as the perception of the 
health professionals, in order to propose them and professionals new 
ways of coping and prevention. It was typical of the behaviour investigated 
women who love too much, the cognitive distortions that trigger these be-
haviors, as well as the repercussions of this dependency in their lives and 
the perception of professionals on the topic. To do so, have been applied: 
questionnaire on Self-knowledge and Behavioral Variability; Question-
naire on Cultural influence; Hopelessness scale (BHS), Beck; and self-
esteem Scale (EAR), of Rosenberg, in addition to the Questionnaire for 
professionals. Through the results, it was possible to observe that alt-
hough currently the submit healthy level of self-knowledge about your 
standards, self-esteem and hope, most participants have not yet clicked 
lovingly after addiction treatment, as well as still present some difficulties 
to get out on their own and fight for losses. In virtue of the romantic rela-
tionships have an important role to the mental health of the human being, 
it was considered relevant to present prevention and intervention strate-
gies used to confront affective dependence by means of this work and of 
the creation of a primer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Key-Words: Emotional dependency, Pathological Love, Women who 
love too much 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

 1.0 O Amor: definição 

 

           "Amor", palavra que vem do latim amare. É definido como "sentimento que in-

duz a aproximar, a proteger ou a conservar a pessoa pela qual se sente afeição ou 

atração; grande afeição ou afinidade forte por outra pessoa" (DICIONÁRIO DO AU-

RÉLIO ONLINE, 2008 – 2016).  

Segundo Skinner (1995) o amor é um reforçamento mútuo de comportamentos; 

já para Beck (1995) o amor é uma poderosa força que ajuda os parceiros a se apoia-

rem mutuamente, se fazerem felizes e formarem uma família.  

Definições a parte, certo é que os relacionamentos amorosos têm estreita rela-

ção com o bem-estar e a saúde mental do ser humano, porém a ausência de amor e 

suas implicações continuam sendo o tema preferido de muitos estudos na área da 

psicologia. Pouco se fala sobre o excesso de amor - por que ele surge, quais os pre-

juízos no cotidiano de quem o sente, como vencer esse problema e como desenvolver 

os comportamentos na infância de forma a evitá-lo na vida adulta.  

 

1.1 O Amor Patológico 

Muitos sentimentos podem ser confundidos com amor (ciúmes, apego, carên-

cia, paixão, etc.), portanto nem sempre é fácil reconhecer quando se atravessa a fron-

teira entre o que é normal e o que é patológico.  

O amor patológico se caracteriza pelo comportamento de cuidar do parceiro de 

forma repetitiva e sem controle, sendo esse comportamento uma prioridade, em detri-

mento de outros interesses antes valorizados e, é mantido apesar do sofrimento que 

causa à vida do dependente e a de seus familiares (SOPHIA et al., 2014). 

Segundo o DSM - IV,  

 

“Os comportamentos dependentes e submissos visam obter 

atenção e cuidados e surgem de uma percepção de si mesmo 
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como incapaz de funcionar adequadamente sem o auxílio de ou-

tras pessoas [...] Sua necessidade de manter um vínculo emoci-

onal importante frequentemente resulta em relacionamentos de-

sequilibrados ou distorcidos” (DSM – IV – TR, 2002, p.674). 

 

Desta forma, o desenvolvimento e a realização individual do indivíduo ficam 

seriamente comprometidos, assim como seu próprio bem-estar, uma vez que toda a 

sua energia é voltada à vida do outro.  

 

 1.2 A raiz da dependência afetiva  

 

          A dependência afetiva é menos comum do que a dependência química, porém 

assim como com a dependência química, ninguém escolhe ser dependente de pes-

soas.  

Skinner, em 1995, diz que “para cada estado sentido e designado pelo nome 

de um sentimento, presumivelmente existe um evento ambiental anterior do qual esse 

estado é produto” (p. 103) ou seja, o ambiente exerce influência sobre o ser humano 

e os comportamentos são reforçados por esse ambiente, assim como os comporta-

mentos que fazem parte daquele padrão, no caso, o de dependente afetivo. 

O padrão das relações familiares vividas na infância tem um grande peso para 

o desenvolvimento da personalidade (RODRIGUES & CHALHUB, 2009), então não é 

possível ater a análise somente sobre dependência, mas em como ela foi internalizada 

e até que ponto essa falta de amor e atenção deixada, precisará ser compensada 

(SILVA, 2013).  

De acordo com Sophia (2008), o tipo de apego apresentado pela teoria de John 

Bowlby (1907 – 1990), que é vivenciado pelos dependentes afetivos, é o apego  An-

sioso/Ambivalente, que diz de pais que estiveram disponíveis em algumas situações 

e em outras não, gerando incerteza quanto a disponibilidade dos mesmos e ansiedade 

de separação nos relacionamentos adultos. Por isso, é provável que, quando essas 

experiências da infância são dolorosas, o indivíduo é impulsionado a recriar situações 

parecidas em sua vida adulta, com o objetivo de obter domínio sobre elas (NOR-

WOOD, 1998). 
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Receber amor e cuidado durante a infância é imprescindível para o indivíduo 

desenvolver-se de modo seguro e sentindo-se protegido, isso é necessário para o 

desenvolvimento das atividades e relações futuras de forma satisfatória (SOPHIA, TA-

VARES & ZILBERMAN, 2007), além do desenvolvimento de autoestima, autoconfi-

ança e senso de responsabilidade (GUILHARDI, 2002). 

Segundo Norwood (1998), quando o cuidado dos pais ou responsáveis não 

acontece, a pessoa passa a aprender desde cedo como cuidar de qualquer pessoa, 

menos dela mesma. As necessidades de amor, atenção, cuidado e segurança não 

são satisfeitas e ao negar o próprio desejo de ser cuidada, se cresce procurando opor-

tunidade de manter o mesmo papel: se preocupar com outras pessoas, ao invés de 

reconhecer as próprias necessidades (NORWOOD, 1998). Essa história de rejeição 

poderia gerar o desejo de conquista de um companheiro provedor do afeto não obtido 

na infância, porém os dependentes afetivos tendem a repetir o padrão de relaciona-

mento a que estão habituados e se sentem atraídos por parceiros distantes e insegu-

ros. Pessoas seguras e gentis, não são consideradas atraentes para o dependente 

afetivo (SOPHIA, TAVARES, ZILBERMAN, 2007).  

Nesta relação, o padrão de relacionamento carente x cuidador permanece, 

pois, “a mulher não só imagina que só será amada se for necessária a alguém, como 

também atribui o seu sofrimento ao fato de estar amando, pois era esse o sentimento 

de sua infância. O seu amor é medido pelo tanto que sofre por ele (parceiro) ” (LIMA, 

2006). 

 

1.3 O esquema Cognitivo Comportamental dependente 

 

Segundo a análise Cognitivo Comportamental, o comportamento dependente 

provém do desenvolvimento e da ativação de crenças dependentes, onde temem-se 

sinais antecipatórios de abandono e adotam-se comportamentos para evitar essas 

rupturas previstas, pois os indivíduos vêem a si mesmos como incompetentes e/ou 

vulneráveis, o mundo como perigoso e acreditam precisar muito do outro (BECK, 

2017). 

De acordo com Beck (1997 apud YOUNG, 2008) essas crenças nucleares re-

presentam o significado ou conteúdo de um esquema. Os esquemas são padrões de 
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funcionamento que ajudam os indivíduos a explicarem a realidade, mediam a per-

cepção da mesma e guiam suas respostas frente a ela, ou seja, podem ser compre-

endidos como um plano cognitivo que serve como guia para a interpretação de infor-

mações e resolução de problemas. 

A dependência afetiva acontece por uma crença de que se é incapaz de dar 

conta das responsabilidades cotidianas sem a ajuda de outras pessoas. Apresenta-se 

como uma categoria de desamparo e através desse esquema formado por uma priva-

ção emocional vivida na infância, escolhem-se parceiros que também privem emocio-

nalmente. São desenvolvidos comportamentos desadaptativos como resposta a esse 

esquema e embora causem sofrimentos, é o que se conhecem, portanto, familiares e 

confortáveis.  

A maioria dos esquemas nunca se cura completamente, porque não se pode 

erradicar as memórias associadas a eles. Entretanto, quando reestruturados, ativam-

se com menos frequência e o sentimento quando ativado, se faz de forma menos 

intensa, fazendo com que se possa responder a ativação de maneira mais saudável, 

escolhendo parceiros mais amorosos e tendo uma autopercepção mais positiva de si 

mesmo (YOUNG, 20018). 

   

1.4 Características gerais de mulheres dependentes afetivas 

Robin Norwood (1998), psicóloga e terapeuta familiar, escreveu o livro “Mulhe-

res que amam demais” e no mesmo, a autora descreve possíveis características que 

mulheres dependentes afetivas geralmente apresentam. As características foram ba-

seadas em sua própria experiência de vida - uma vez que ela se apresenta como uma 

mulher que amou demais, e na experiência de centenas de mulheres envolvidas com 

dependentes químicos, após vários anos de atendimento.   

As mulheres não são as únicas a amar demais, alguns homens também o fa-

zem, porém, o foco é em mulheres apenas pois, o que observa Norwood (1998) é que 

a maioria dos homens não desenvolvem vícios ligados a relacionamentos, mas ten-

dem a se tornar obcecados pelo trabalho, esportes ou hobbies.   

Portanto, a dependência afetiva pode acometer ambos os gêneros, sendo en-

contrada em maior número no gênero feminino pela propensão e perpetuação cultural, 

que delega as mulheres a tarefa de modificar um homem através da força do seu amor 

e até, de que é sua obrigação fazê-lo. 
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No geral, mulheres que amam demais vem de um lar desajustado em que suas 

necessidades emocionais não foram satisfeitas e tentam suprir essa necessidade in-

satisfeita através de outra pessoa, tornando-se superatenciosas. E, como experimen-

taram essa falta de segurança na infância, tem uma necessidade desesperadora de 

controlar seus homens e seus relacionamentos, por medo de serem abandonadas.  

Já estão habituadas a falta de amor em relacionamentos pessoais e sua auto-

estima está criticamente baixa, pois no fundo, não acreditam que mereçam ser felizes. 

Ao contrário, acreditam que devem conquistar o direito de desfrutar da vida.    

Estão muito mais em contato com o sonho de como o relacionamento poderia 

ser do que com a realidade da situação e algumas delas se tornam dependentes de 

drogas, álcool e/ou certos tipos de alimentos, principalmente doces. Segundo Nor-

wood (1998), esses distúrbios alimentares existem, pois ajudam-nas a se desligarem 

da realidade e se distanciarem do vazio emocional interno, funcionando como uma 

anestesia para os sentimentos. Sinais e sintomas de abstinência também são sentidos 

quando o parceiro está distante, como: insônia, tensão muscular e taquicardia.  

Não tem atração por homens gentis, estáveis, seguros e que estão interessa-

dos, acham que esses homens "agradáveis" são enfadonhos, pois com essas carac-

terísticas, elas não se sentem confortáveis. O tipo de relacionamento que homens 

assim possivelmente ofereceriam, não lhes são familiares, nem lhes proporcionaria a 

possibilidade de consertar acontecimentos passados e de vencer o que foi opressivo. 

É a química inconsciente de ganhar o amor perdido e retificar velhos erros que está 

por trás do se apaixonar de uma mulher dependente afetiva.   

 

1.5 Demais comportamentos influenciadores na gênese de um comportamento 

dependente afetivo 

Muitas pessoas imaginam que um comportamento de dependência afetiva se 

dá a partir de um relacionamento particular, num dado momento da vida, porém o 

modo cognitivo comportamental de funcionamento de um indivíduo se forma ao longo 

de toda uma história de vida, onde há vários fatores influenciadores envolvidos e que 

faz o indivíduo agir de forma que muitas vezes acarrete prejuízos para si próprio. No 

caso da dependência afetiva, os principais fatores envolvidos na gênese do compor-

tamento são:  
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a. Falta de autoconhecimento  

A consciência dos comportamentos e suas relações ambientais com suas cau-

sas (descrição das variáveis controladoras) permite ao sujeito exercer o autocontrole 

e a possibilidade de modificar os seus próprios comportamentos. Para controlar o 

comportamento, é necessário se autoconhecer. Aí está a verdadeira liberdade (BRAN-

DENBURG, WEBER, 2005). No caso de mulheres dependentes afetivas, verifica-se a 

carência desse autoconhecimento, o que implica em inalteração do comportamento 

dependente e falta de perspectiva para modificar a situação. 

 

b. Baixa variabilidade comportamental  

A ausência de variabilidade comportamental é determinante para a manuten-

ção de um relacionamento dependente, pois poder variar o comportamento, nesse 

caso, permitiria a solução dos problemas, além da divisão de prazer (reforçadores) 

em vários setores da vida. As pessoas que não aprenderam a diversificar os prazeres 

podem ter esse padrão de dependente mais presente (LIMA, 2015).  

c. Baixa autoestima  

Os indivíduos não nascem com autoestima, ela é desenvolvida através de con-

tingências de reforçamento positivo. São muitas as vantagens dessas contingências 

reforçadoras, como: fortalecer os comportamentos desejados; produzir variabilidade 

comportamental; desenvolver comportamentos autônomos; além de produzir senti-

mentos bons, como: satisfação, bem-estar e alegria. O reconhecimento do outro não 

desenvolve dependência na pessoa que foi elogiada, mas sim, sentindo-se amada, 

ela aprende a amar a si mesma e a partir desse processo, se diferencia das outras 

pessoas e se torna independente (GUILHARDI, 2002).  

A pessoa com boa autoestima aprende a exercitar o auto reco-

nhecimento: discrimina que é capaz de emitir comportamentos e 

que é capaz de produzir consequências reforçadoras para ela. 

Ela é livre do outro para produzir o que é bom para ela (embora 

possa ter com o outro o que for bom para ambos, mas sem de-

pendência). Ela promove para si mesma o que é bom para ela, 

simplesmente porque se ama” (GUILHARDI, 2002, p.8).  
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d. Negação  

Em algumas famílias, as pessoas não são livres para expressar suas experiên-

cias, vontades e sentimentos, pois tem que se limitar a desempenhar um papel e se 

adaptar ao modelo familiar. E, como não há espaço para dividir o que o afeta indivi-

dualmente, o indivíduo não desenvolve a capacidade de discernimento, mas sim 

aprende a ignorar as próprias percepções e sentimentos, além de fazer distorções 

cognitivas (maneiras erradas de processar uma informação/pensamentos irracionais), 

para assim se proteger do medo em relação ao próprio bem-estar. Isso influencia na 

dependência afetiva de duas formas, através da falta de capacidade em discernir o 

que é bom ou ruim para si própria e através da negação (recusa a reconhecer) da 

realidade do relacionamento (seja desculpando ou justificando a quantidade de amor 

recebido; minimizando os defeitos do parceiro e/ou da relação; não se conformando 

com a perda, etc.). Essas defesas tornam-se as maiores contribuintes para a manu-

tenção da dor (NORWOOD, 1998).  

e. Influência cultural  

Embora também seja um vício, assim como as drogas e o álcool, amar demais 

se distancia culturalmente dos demais vícios através do processo de aceitação da 

sociedade. Pois, histórias de amor e sofrimento vêm sendo contadas há séculos. Seja 

na poesia, na música, na literatura ou no cinema, não são poucos os casos de sofri-

mentos e esforços sem medidas por amor. A sociedade absorveu esses conceitos ao 

longo do tempo e os encara de forma naturalista (PALUDO, 2014), o que pode auxiliar 

na manutenção do padrão dependente afetivo, através do reforçamento social.  

Isto explica o porquê que, mesmo em meio a tantas mudanças sociais que 

aconteceram ao longo da história da humanidade e que proporcionaram às mulheres 

tantas conquistas, esse padrão da identidade feminina sofredora, a quem é essencial 

ter um parceiro para se dedicar e construir uma família, ainda tem tanta força e é 

alimentado pela sociedade. Sociedade esta, que inclusive atribui a esse padrão de 

identidade um julgamento maior de valor às mulheres que seguem esse comporta-

mento, em detrimento das que não seguem, mesmo que estas sejam felizes e bem 

sucedidas em outras áreas da vida. 
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1.6 O tipo de homem que é atrativo 

Segundo Norwood (1998), quanto mais dor provinda da infância existe, mais se 

terá uma tendência a reestabelecer e tentar dominar essa dor na fase adulta. Por isso, 

nesse tipo de relacionamento, o sentimento de familiaridade funciona como uma quí-

mica, que faz com que relacionamentos infelizes sejam experimentados novamente 

numa tentativa de torná-los controláveis e dominá-los. A pessoa escolhida representa 

simbolicamente outras pessoas, na maioria dos casos, os pais (NORWOOD, 1998). 

Existem dois fatores operando nessa atração: 1 - a combinação fechadura-e-chave 

(configuração de relacionamento que reconhece como encaixável) dos padrões fami-

liares dela com os dele; 2 - o impulso de recriar e superar padrões dolorosos do pas-

sado (NORWOOD, 1998). 

Sendo assim, enquanto a necessidade de reviver esse velho conflito existir, o 

dependente afetivo não conseguirá criar vínculos com parceiros saudáveis e amáveis.   

1.7 Por que é tão difícil romper o relacionamento?  

Nenhuma separação é fácil, pois “a separação não é só o fim de uma união 

material, mas também a quebra de vínculos, de laços emotivos, sexuais e afetivos, 

criados, tanto pelo amor como pelo ódio, pelas brigas e pelas reconciliações” (GIUSTI 

1987 apud MARCONDES, TRIERWEILER e CRUZ, 2006).  

No caso do dependente afetivo, a consequência reforçadora da atenção, 

mesmo que não venha de forma contínua, ajuda a manter os comportamentos relaci-

onados com a dependência (DIAS, 2013).  

“Estar sem relacionamento, ou seja, estar só consigo mesma, pode ser pior que 

estar no grande sofrimento que o relacionamento provoca, porque estar sozinha sig-

nifica sentir a combinação da grande dor do passado com a dor do presente” (NOR-

WOOD, 1998, p.77). 

2.0 O tratamento  

No Brasil, existe um grupo chamado MADA (Mulheres que Amam Demais Anô-

nimas), que é um grupo de apoio a mulheres que sofrem com relacionamentos doen-

tios, obsessivos ou opressivos. O trabalho é feito com o objetivo de ajudá-las a se 
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relacionar de maneira saudável e a se recuperar da dependência em relações. Não é 

uma terapia de grupo, nem um tratamento psicológico ou psiquiátrico, mas sim uma 

“irmandade”, um grupo de ajuda mútua. Também não há acompanhamento profissio-

nal.  

O MADA teve origem a partir do livro Mulheres que amam demais, de 1985, da 

psicóloga e terapeuta norte americana Robin Norwood e segue um plano de recupe-

ração de 12 passos do Alcóolicos Anônimos, adaptados as especificidades do MADA 

(PALUDO, 2014). A Primeira reunião do MADA no Brasil foi realizada em 16 de abril 

de 1994, pelo grupo MADA Jardins/SP. Desde então, muitos grupos foram abertos e 

funcionam em diversos estados e até outros países. 

Resumidamente, os 12 passos consistem em admitir que se era impotente pe-

rante os relacionamentos e que tinha perdido o controle da própria vida; acreditar que 

um poder superior pode devolver a sanidade e entregar a vida aos cuidados de Deus, 

na maneira como O concebem; admitir perante Deus, a si próprias e a outro ser hu-

mano, a natureza exata das falhas e se dispor inteiramente a deixar que Deus remova 

os defeitos de seu caráter; fazer uma lista das pessoas prejudicadas e reparar os erros 

cometidos e, procurar praticar esses princípios em todas as atividades, para ao invés 

de se concentrar no que é preciso mudar no mundo, se concentrar mais no que é 

preciso mudar em si mesma e nas suas atitudes (PALUDO, 2014).   

Portanto, a presente pesquisa não encontrou outras formas diferentes de trata-

mento e prevenção para a dependência afetiva, sendo esta a base identificada como 

a mais usada no Brasil.  

2.1 Recuperação: características de mulheres que conquistaram a independên-

cia afetiva  

Segundo Norwood (1998), a mulher que passa pelo tratamento com caracterís-

ticas descritas no item anterior, constrói um repertório comportamental de maior acei-

tação de si mesma, mesmo ainda querendo modificar partes do seu jeito de ser. Apre-

senta autoconsideração e amor por ela mesma; aceita os outros como são, sem tentar 

os modificar para se satisfazer; cuida de cada aspecto de si: sua personalidade, sua 

aparência, suas crenças e valores, seu corpo, seus interesses e realizações. Não pre-
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cisa ser necessária para se sentir digna de valor; quando um relacionamento é des-

trutivo, é capaz de abandoná-lo; possui um círculo de amigos que a apoiam e tem 

interesses saudáveis; valoriza a própria serenidade e protege a si mesma, sua saúde 

e seu bem-estar; sabe que um relacionamento, para dar certo, deve acontecer entre 

duas pessoas que compartilhem valores, interesses e objetivos semelhantes, e que é 

digna do melhor que a vida tem a oferecer (NORWOOD, 1998). 

Ou seja, ela não é mais espectadora da vida do outro, hoje, seu foco maior é a 

sua vida. Ela compreende que não pode ser cúmplice da própria infelicidade e, por-

tanto, só se permite viver o amor que é recíproco, onde o merecimento caminha lado 

a lado com a dignidade.  

É possível amar e respeitar o seu parceiro, mas ao mesmo tempo aproveitar 

uma tarde de sol, uma ida ao cinema, viajar; enfim, pode seguir sendo um ser humano 

completo e normal. Ter um vínculo afetivo não é se enterrar em vida, nem excluir o 

outro de forma egoísta, mas completá-lo. Distribuir o prazer, sem deixar de querer a 

pessoa amada ou perder-se de si mesmo (RISO, 2008).  

Muitas vezes, enxergamos a independência afetiva como frieza ou insensibili-

dade, porém isso é errado. Ser desapegado não significa não amar, mas apenas se 

relacionar de forma equilibrada, tendo como premissa a independência. A pessoa de-

sapegada controla o medo do abandono, não destrói a própria identidade, mas tam-

pouco é egoísta ou desonesta. Não podemos viver sem afeto, mas podemos amar 

sem escravidão, criando um laço afetivo, mas sem se enforcar com ele (RISO, 2008). 

Portanto, estar recuperada é construir uma relação amorosa saudável, onde 

existe união, mas não existe a perda da identidade. Mesmo que o indivíduo tenha 

aprendido durante todo o seu desenvolvimento que amor é sinônimo de dependência, 

ele também pode aprender o contrário e passar a se relacionar de forma independente 

e saudável, tanto com o outro, como consigo mesmo. Até porque a pessoa precisa 

estar comprometida consigo mesma, caso em algum momento o outro vá embora. E 

estar comprometida significa conseguir conviver bem com a própria companhia (DIAS, 

2013).  
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2 - OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral:  

Investigar as variáveis determinantes e as estratégias comportamentais de en-

frentamento utilizadas por mulheres que frequentem o grupo MADA, bem como a per-

cepção dos profissionais da saúde, a fim de propor a elas e profissionais novas formas 

de enfrentamento e prevenção.    

2.2 Objetivos Específicos:  

1. Realizar um levantamento da literatura sobre as formas de intervenção utili-

zadas em comportamentos influenciadores na formação do comportamento depen-

dente afetivo.  

2. Levantar com mulheres dependentes afetivas o comportamento dependente 

que emitem em relacionamentos amorosos e as estratégias de enfrentamento que 

elas utilizam frente ao problema. 

3. Investigar as principais distorções cognitivas que as dependentes afetivas 

apresentam, assim como os comportamentos atrelados a elas e as intervenções utili-

zadas por profissionais de saúde, psicólogos, no tratamento da dependência afetiva. 

4. Averiguar a presença de variáveis culturais, falta de autoconhecimento e 

baixa variabilidade comportamental no desenvolvimento da patologia de dependência 

afetiva. 

5. Examinar através das Escala de Autoestima (EAR), de Rosenberg e Escala 

de Desesperança (BHS), de Beck os níveis de autoestima e desesperança e suas 

influências sobre o comportamento dependente.  

6. Observar o funcionamento do Grupo MADA, assim como os pontos positivos 

e negativos apresentados nas reuniões, de acordo com a perspectiva da psicologia.  

7. Diante dos dados dos objetivos 1, 2, 3, 4, 5 e 6 elaborar uma cartilha com 

propostas de intervenção para dependentes afetivos e profissionais da psicologia, vi-

sando prevenção e tratamento da patologia. 
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3 – HIPÓTESE 

A presente pesquisa apresenta como hipóteses de resultados que, as depen-

dentes afetivas apresentarão um nível relevante de influência cultural negativa acerca 

do papel da mulher em relacionamentos, o que poderá ter contribuído na formação da 

patologia, pois, segundo Paludo (2014), a sociedade absorveu conceitos de sofrimen-

tos e esforços sem medidas por amor e os encara de forma naturalista, o que pode 

auxiliar na manutenção do padrão dependente afetivo. 

Também é provável que as dependentes afetivas demonstrem possuir baixa 

variabilidade comportamental em seu dia-a-dia, assim como carência de habilidades 

sociais e ausência de objetivos de vida, porque as pessoas que não aprenderam a 

diversificar os prazeres podem ter esse padrão de dependente mais presente (LIMA, 

2015), o que contribui diretamente para o amor ter um peso muito grande, ser o centro 

de suas vidas e a única alternativa encontrada para preencher seu dia-a-dia e oferecer 

a felicidade.  

Sugere-se que as dependentes afetivas apresentarão baixa autoestima e de-

sesperança em relação ao futuro, visto que uma pessoa com boa autoestima produz 

para si mesma o que é bom, e embora possa ter o que é bom com o outro, o faz sem 

dependência (GUILHARDI, 2002).  

Espera-se confirmar através da fala dos profissionais, os mesmos tipos de com-

portamentos problema influenciadores para a gênese e manutenção da patologia, 

como os que estão apresentados nesta pesquisa.  

Também é presumível que os profissionais apresentarão estratégias de inter-

venções, que são utilizadas para o enfrentamento da dependência afetiva, assim 

como respostas alternativas que são operadas contra as distorções mais comuns a 

essa patologia. 

Com o levantamento de todas as esferas mencionadas acima, haverá uma di-

versidade significativa de elementos envolvidos no comportamento dependente afe-

tivo, que fornecerão uma perspectiva mais integrada da patologia e irão contribuir de 

forma essencial para a composição de uma cartilha com propostas de intervenção.  
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4 - JUSTIFICATIVA 

No amor não é tarefa fácil estabelecer o limiar do que é normal e do que é 

patológico, portanto, é de grande relevância social e científica conhecer todos os as-

pectos que envolvem a dependência afetiva e o que há disponível para o enfrenta-

mento da mesma, uma vez que os relacionamentos interpessoais têm intrínseca liga-

ção com o bem-estar subjetivo e faz parte das principais causas de felicidade, assim 

como o trabalho e o lazer (ARGYLE, 2001 apud SCHLOSSER, 2014). 

O dependente de pessoas vive em constante contato com o objeto do vício, 

pois vivemos em sociedade e não em uma ilha, sendo assim, é imprescindível que 

relacionamentos mais saudáveis sejam construídos, para que sejam promovidos be-

nefícios pessoais e coletivos.  

É fundamental que as dependentes afetivas aprendam a identificar de forma 

cognitiva o que motiva seus comportamentos, observar o contexto em que eles ocor-

rem e as consequências que eles produzem na sua vida, para através do autoconhe-

cimento, se tornarem agentes ativas da própria história e transformarem seus pensa-

mentos, seu ambiente e as situações, através da mudança do próprio pensamento e 

comportamento.  

Logo, para que se auxilie nesse processo, é essencial para a prática profissio-

nal do psicólogo, que se conheça mais sobre a raiz da dependência afetiva e sobre 

as influências que os estilos de vida exercem na manutenção da patologia, a fim de 

que se propaguem os instrumentos de enfrentamento disponíveis e/ou, se criem no-

vos instrumentos; instrumentos esses completamente focados no potencial humano 

para a superação da patologia.   

 

5 – MÉTODOS 

5.1 Participantes 

A pesquisa foi realizada com 06 mulheres que tinham entre 32 e 57 anos de 

idade e participavam das reuniões do grupo MADA (Mulheres que amam demais Anô-

nimas). 

Também foram participantes 02 profissionais psicólogas do sexo feminino com 

idade variando entre 36 e 52 anos.   
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Critérios de inclusão: As mulheres que participaram da pesquisa o fizeram de 

maneira voluntária sabendo das condições de sigilo dos dados de identificação garan-

tidos pelo Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo 1). As mesmas esta-

vam frequentando as reuniões do grupo MADA por pelo menos 1 ano e se considera-

vam mulheres dependentes afetivas, porém que já estavam em fase de recuperação. 

Esse critério foi escolhido, pois entendeu-se que elas não se encontravam mais no 

período de intensa vulnerabilidade emocional e comportamental. 

Quanto as profissionais, foram participantes as que tinham experiência com 

mulheres avaliadas como dependentes afetivas, pois entendeu-se que seria apenas 

através da vivência que as profissionais poderiam contribuir para as variáveis pesqui-

sadas.  

 

5.2 Instrumentos  

Foram utilizados como instrumentos de coletas de dados: 

a) Questionário sobre Autoconhecimento e Variabilidade Comporta-

mental. O mesmo continha 09 perguntas, sendo 03 abertas e 06 fechadas e tinha 

como objetivo conhecer o nível de consciência que as dependentes afetivas têm sobre 

seu comportamento no cotidiano, sua capacidade de modificação das relações esta-

belecidas e a variabilidade de reforçadores que fazem parte de seu dia a dia (Anexo 

2). 

 

b) Questionário sobre Influência Cultural. É composto de 05 perguntas 

fechadas e tinha como objetivo conhecer a percepção dos participantes sobre o nível 

de influência cultural que existe de forma negativa envolvida no comportamento de-

pendente afetivo (Anexo 3). 

 

c) Questionário para profissionais. O mesmo possuía 08 perguntas, 

sendo 07 abertas e 01 fechada e tinha como objetivo conhecer o comportamento de-

pendente, as principais distorções cognitivas envolvidas, a formação do psicólogo 

para este tipo de trabalho e as propostas de intervenção utilizadas (Anexo 4). 
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d) Escala de Desesperança (BHS), de Beck. Essa escala tinha como ob-

jetivo conhecer a expectativa negativa a respeito do futuro próximo ou remoto. Ela era 

composta por uma escala dicotômica, com 20 itens e cada afirmação ou negação 

descrevia uma atitude a ser avaliada. (Anexo 5). 

 

e) Escala de Autoestima (EAR), de Rosenberg. Essa escala tinha como 

objetivo avaliar os sentimentos de autoestima e autoaceitação que avalia a autoestima 

global. A escala continha 10 perguntas fechadas, sendo cinco referentes a “autoima-

gem positiva” e cinco referentes a “autoimagem negativa” (Anexo 6). 

 

5.3 Aparatos de pesquisa 

Foram utilizados gravadores e computador, a fim de registrar as respostas das 

perguntas dos questionários e fazer o registro, correção e análise dos dados.  

 

5.4 Procedimentos para coleta de dados 

Após a aprovação do Comitê de Ética da UNIP (2.537.736), foi feito contato 

com as profissionais psicólogas por e-mail e apresentado o projeto de pesquisa. Após 

aceite de participação, foi agendado, nos consultórios das profissionais, um dia e ho-

rário conforme disponibilidade, para a realização da entrevista, mediante assinatura 

do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo 1). A aplicação do Questio-

nário para profissionais (Anexo 4), teve tempo estimado de 30 minutos.  

Em relação ao Grupo MADA, primeiramente foi realizada uma visita a uma das 

unidades, onde foi apresentado o projeto de pesquisa e após aceite do mesmo, foi 

lida e assinada pela responsável da unidade a Carta de Intenção de Pesquisa (Anexo 

7) autorizando a realização da mesma no local dos encontros. 

Posteriormente, foi realizada outra visita a unidade do Grupo, onde foi feito um 

convite as mulheres que gostariam de participar e agendada duas datas para a coleta 

de dados.  

Nas datas combinadas, as participantes leram e assinaram o Termo de Con-

sentimento Livre e Esclarecido (Anexo 1) e a coleta de dados foi realizada no mesmo 
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local onde são realizadas as reuniões do grupo, porém em uma sala isolada em horá-

rio anterior à reunião.  

 A coleta de dados consistiu na aplicação dos questionários e das Escalas, um 

subsequente ao outro, na seguinte ordem: questionário sobre Autoconhecimento e 

Variabilidade Comportamental (Anexo 2); questionário sobre Influência Cultural 

(Anexo 3); seguido das Escalas de Desesperança (BHS), de Beck (Anexo 5) e Escala 

de Autoestima (EAR), de Rosenberg (Anexo 6). Com tempo total estimado em 60 mi-

nutos.  

Nos mesmos dias das coletas de dados, também foram realizadas duas obser-

vações em reuniões que eram abertas para visitantes e profissionais.  

Após a aplicação dos questionários e das Escalas, foi agradecida a participação 

e informado que após o término da pesquisa seria agendada uma data para a devo-

lutiva dos dados e apresentação da cartilha de enfrentamento (Anexo 10) que foi ela-

borada a partir dos dados coletados.  

 

 

5.5 Procedimentos para análise de dados  

Para os questionários, foi feita uma análise sistemática do conteúdo coletado 

para identificação dos pontos críticos, padrões e semelhanças entre as participantes, 

assim como uma análise do conteúdo das respostas nas entrevistas, para a apreen-

são de significados nas falas das participantes, e assim obter um raciocínio coerente 

e conclusivo, conforme o sistema de categorização de análise e conteúdo de Bardin 

(2006). As questões fechadas do tipo Likert foram analisadas em percentuais e gráfi-

cos a partir do programa Excel.   

Para as escalas psicológicas, os dados foram analisados de acordo com o pro-

cesso de apuração dos respectivos instrumentos na pesquisa, conforme indicação dos 

próprios instrumentos psicológicos, como segue: 

 

− Escala de Desesperança (BHS), de Beck, o método baseia-se na soma de 

todos os itens da direção crítica de pessimismo, tendo como referência os níveis de 

escore no Brasil, que são: mínimo 0-4; leve 5-8; moderado 9-13; grave 14-20. A escala 
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é indicada para ser administrada por profissionais com conhecimento em psicopato-

logia e alunos de graduação em medicina e psicologia, com indivíduos de 17 a 80 

anos. Sendo usada nas áreas de pesquisa e clínica, com pacientes não psiquiátricos 

e para população geral, mais satisfatórios em sujeitos com patologias. É composta de 

20 itens que dizem da expectativa negativa a respeito do futuro próximo ou remoto.  

 

− Escala de Autoestima (EAR), de Rosenberg, os itens são respondidos em 

uma escala tipo Likert de quatro pontos variando entre discordo, nem concordo, nem 

discordo e concordo. A escala desenvolvida possui 10 perguntas fechadas, sendo 

cinco referentes a “autoimagem positiva” e cinco referentes a “autoimagem negativa”. 

Deve-se somar a pontuação de 1 a 4 e os itens 3, 5, 8, 9 e 10 devem ser invertidos 

para calcular a soma dos pontos.  

Com relação a pontuação, quanto maior o escore obtido na escala, maior o 

nível de autoestima do indivíduo.  

 

6 – RESSALVAS ÉTICAS 

A pesquisa de campo foi realizada após obter autorização do Comitê de Ética 

Unip – CEP via Plataforma Brasil (2.537.736), da instituição e das frequentadoras do 

grupo MADA e das profissionais convidadas, conforme Carta de Intenção de Pesquisa 

(Anexo 7) e Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo 1). 

A tarefa a ser realizada pelo pesquisador foi apresentada de forma clara, assim 

como os objetivos desta e as formas como os dados seriam obtidos. 

Foi solicitada leitura e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclare-

cido (TCLE) antes da participação na pesquisa. A recusa em participar não desdobrou 

em nenhum prejuízo, estando o indivíduo livre para escolher fazer a pesquisa ou não 

e também desistir no meio da coleta de dados previamente autorizada, caso dese-

jasse.  

A identidade das participantes e da unidade foram preservadas para que não 

houvesse a possibilidade de identificação. 

A pesquisa foi realizada dentro das unidades do grupo MADA para assegurar 

que as mulheres participantes estivessem em um ambiente acolhedor, onde já natu-

ralmente expõem-se, para que se sentissem confortáveis, seguras e sem qualquer 
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tipo de constrangimento, porém em salas separadas individualmente. O mesmo ocor-

reu para as profissionais que foram entrevistadas em seu ambiente natural de traba-

lho, o consultório particular de atendimento.  

Considerou-se a pesquisa de baixo risco, visto que foi de participação voluntá-

ria no qual foram explicados os objetivos da pesquisa e esclarecidas todas as dúvidas, 

envolvendo apenas responder a questionários e escalas, que promoviam autoconhe-

cimento. Verificou-se que a pesquisa poderia gerar apenas algum grau de desconforto 

por levar as participantes a entrarem em contato com os seus conteúdos do passado 

e, caso fosse necessário, seria indicado os atendimentos psicológicos da Clínica de 

Psicologia Aplicada da Unip, porém o mesmo não foi necessário. As profissionais en-

volveu apenas refletir sobre sua prática profissional, podendo gerar algum desconforto 

ao analisar as estratégias que utilizavam ou deixavam de utilizar.  

Os principais benefícios às participantes foi de obter o conhecimento dos fato-

res individuais envolvidos na gênese de sua patologia e dispor, ao término da pes-

quisa, de uma estratégia de intervenção promovida pela cartilha elaborada (Anexo 

10), de acordo com os resultados obtidos nos questionários e escalas, podendo ser 

usada caso desejável. O benefício imediato envolveu a reflexão de sua própria prática 

e dinâmica enquanto ser humano, o que foi promovido ao longo das respostas aos 

instrumentos.  

Os procedimentos éticos também foram de acordo com a Resolução nº 510 de 

07 de Abril de 2016 do Conselho Nacional de Saúde. 

 

7 – RESULTADOS 

Abaixo segue os resultados da presente pesquisa. Inicia-se com a descrição 

do perfil das participantes e posteriormente categorias verbais obtidas através das 

respostas das participantes aos instrumentos. 

 

Caracterização das participantes: 

As 06 mulheres participantes da pesquisa se encontravam na faixa etária de 32 

~ 57 anos, seus estados civis se dividiam entre solteiras e divorciadas, e elas tinham 

profissões diversas, como: professora, investidora, corretora, etc., e grau de escolari-

dade que variava de Nível Médio a Pós-Graduação.  
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Já as profissionais participantes, foram 02 psicólogas do sexo feminino, com 

idade variando entre 36 e 52 anos, título de doutorado na profissão e experiência de 

atendimento a dependentes afetivas.   

 

Categorias analisadas: 

Conforme os objetivos gerais e específicos propostos na pesquisa, apresen-

tam-se os resultados abaixo em forma de categorias de análise:  

 

I – COMPORTAMENTO DEPENDENTE E DISTORÇÕES COGNITIVAS  

De acordo com a fala das mulheres participantes da pesquisa, os comporta-

mentos que eram emitidos por elas antes de estarem conscientes da dependência 

afetiva e utilizarem estratégias de enfrentamento para a mesma, predominavam em: 

fazer tudo para agradar os parceiros, viver relacionamentos destrutivos, ter uma au-

topercepção negativa e ver o sofrimento como parte do amor, como segue a Tabela 1:  

 

 

Tabela 1 – Comportamentos dependentes  

 

 

Fazer tudo para agradar   

(6 participantes) 

“eu achava que eu comprando, eu agradando, eu dando pre-

sente, essa pessoa ia tá sempre comigo” (Participante I) 

 

“antes eu lutava com todas as minhas forças para caber na-

quele mundo, fazia tudo o que estivesse ao meu alcance para 

agradar as pessoas” (Participante IV) 

 

“eu conhecia uma pessoa hoje e em poucos dias eu já estava 

enlouquecida, fazendo tudo, me humilhando, correndo atrás” 

(Participante V) 
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Viver relacionamentos 

destrutivos 

(2 participantes) 

“eu venho de relacionamentos destrutivos a minha vida inteira e 

não conheço até hoje um relacionamento saudável” (Partici-

pante I) 

 

“relacionamentos destrutivos era uma situação constante, eu 

nunca vivi uma relação assim ainda (50%-50%), hoje, evito rela-

cionamentos por conta de conhecer até a doença” (Participante 

II)  

 

Autopercepção  

negativa 

(4 participantes) 

“há um ano atrás, eu me sentia super feia, não me olhava no 

espelho, cheguei a pensar que muitas pessoas tinham vergonha 

de mim, pelo fato de não ter uma beleza padrão” (Participante I) 

 

“eu não me valorizava, não sentia que outras pessoas poderiam 

se interessar por mim” (Participante IV) 

 

“eu não fazia mais diferença, mais falta, nem pra mim mesma” 

(Participante VI) 

 

Ver o sofrimento como 

parte do amor 

(3 participantes) 

 

“o relacionamento amoroso antes era pautado em cima do sofri-

mento mesmo, conforme um relacionamento se apresentava 

pra mim de forma distorcida, que me causava um certo descon-

forto, aí eu investia mais” (Participante III) 

 

“eu tinha essa mentalidade sabia? de quanto mais sofrimento 

me causasse, mais eu estava amando” (Participante V) 

 

Segundo a fala das profissionais psicólogas na Tabela 1.2, as principais distor-

ções cognitivas e os comportamentos motivados por elas apresentados por pacientes 

que fazem parte do padrão dependente afetivo, são:  
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Tabela 1.2 - Distorções cognitivas e Comportamentos dependentes apresentados por pacientes 

DISTORÇÕES COGNITIVAS COMPORTAMENTOS DEPENDENTES 

Catastrofização: Pensar que o pior de 

uma situação irá ocorrer sem evidências.  

Existe em relação ao término. Se o parceiro não esti-

ver, a vida dela estará arruinada, pois ela é uma parte 

dele e ele dela. Ninguém mais vai amá-la. 

Polarização (pensamento tudo ou nada): 

Interpretar situações e pessoas em apenas 

duas categorias: totalmente bons ou total-

mente ruins/ sucesso ou fracasso.  

O sucesso existe se o parceiro existe na vida dela ou 

então ela é um fracasso como pessoa. 

Abstração seletiva: Obter conclusões 

mantendo o foco apenas nos detalhes po-

sitivos do parceiro, deixando de fora os de-

talhes negativos.  

Se o parceiro não está a agradando é porque ela é 

ruim ou fez algo errado, pois só percebe o positivo 

nele. Caso perceba o negativo, o nega ou diz que ele 

mudará/melhorará e que se ainda não o fez, é porque 

ela não fez o suficiente para que ele mude. 

Minimização: Características e experiên-

cias positivas em si mesma são minimiza-

das e os aspectos negativos, maximizados.  

É como se o parceiro estivesse fazendo um favor de 

amá-la, pois ela não é amável, não é desejável.  

Leitura Mental: Presumir que sabe o que o 

parceiro pensa ou sente sem evidências e 

sem considerar outras hipóteses possíveis.  

Imagina-se que o parceiro pensa do jeito que ela 

pensa, pois, o relacionamento é baseado na idealiza-

ção e projeção. O parceiro não é visto como autô-

nomo, pois deve desejar o que ela deseja e se isso 

não acontece, um dos dois tem que se adaptar. 

Imperativo (ditar as leis): Interpretar even-

tos em termos de como as coisas “deve-

riam” ser, utilizando conceitos absolutistas 

quando as expectativas não são atingidas.  

O pensamento é sempre muito rígido, então dita-se 

como o parceiro e o relacionamento deve ser. Existe 

uso de manipulação e humilhação, tudo por medo de 

ficar sozinha. A dependente é muito controladora e 

possessiva, para evitar ser abandonada.  
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Vitimização: Considerar-se injustiçada ou 

não entendida, sendo a fonte dos sentimen-

tos negativos algo ou alguém.  

Acontece através do sentimento de incompreensão, 

de que o parceiro é o culpado. Ela é a vítima e o par-

ceiro, é o vilão. 

 

II – ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO UTILIZADAS PELAS ENTREVISTA-

DAS E INTERVENÇÕES UTILIZADAS PELAS PROFISSIONAIS 

 

 As mulheres entrevistadas citaram como maiores aliados para o enfrentamento 

do comportamento dependente o Grupo MADA, as religiões e a psicoterapia, como 

segue na Figura 1: 

 

Figura 1 – Estratégias de Enfrentamento  
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Já as profissionais I e II, citaram como principais intervenções utilizadas a Psi-

coterapia, assim como frequentar o Grupo MADA e recorrer a um Psiquiatra, como 

verifica-se abaixo:   

A primeira profissional entrevistada relatou o uso da abordagem Psicana-

lítica e a importância de se entrar em contato com o passado para se descobrir 

a origem do comportamento dependente e entender como a pessoa se enxerga, 

para ajudá-la a se posicionar de forma diferente diante dos outros, como segue: 

 

“É preciso conhecer a história de vida, como se constituiu a autoestima e autopercep-

ção atual, pois explicará como a pessoa interage com as pessoas e estabelece os 

seus relacionamentos. O paciente precisa entrar em contato com os sentimentos, pen-

samentos, comportamentos, lembranças da infância e sonhos, para descobrir de onde 

veio a dependência e como foi feita a construção que o faz ver o mundo como o vê, 

que o faz se colocar nas situações como se coloca, para ter acesso a esse sentido de 

existência e porque é difícil de ser abandonado” (Profissional I). 

 

Já a segunda profissional entrevistada, relatou realizar sessões temáti-

cas, focadas em objetivos específicos para a pessoa que sofre de amor patoló-

gico através do uso de técnicas psicodramáticas, como: técnica de espelho des-

dobrado, técnica do espelho que retira, técnica do espelho com questiona-

mento, entre outras, pois facilitam a ação da espontaneidade, uma vez que os 

pacientes manifestam menos defesas do que através da fala e assim, a profissi-

onal pode se aprofundar, chegar nas causas do problema na infância e tratar, 

reconfigurando aquela questão, como segue: 

 

“Utilizo técnicas do psicodrama, que facilitam na ação a espontaneidade, com menos 

defesas do que na fala, onde posso aprofundar, chegar nas causas do problema na 

infância e tratar, reconfigurar aquela questão. Todo o tratamento segue sessões, cada 

uma com um tema, um objetivo, com características da pessoa que tem amor patoló-

gico para ser tratada” (Profissional II).  
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Ambas relataram a importância da participação no grupo MADA, como 

segue: 

 

“É importante participar do grupo para a pessoa perceber a condição de dependente 

como uma doença mesmo” (Profissional I). 

“A principal vantagem que eu vejo é o fato de estarem em grupo e perceber que não 

é somente a pessoa que tem o problema, mas outras pessoas também tem, isso alivia 

muito” (Profissional II). 

Outra intervenção utilizada por ambas as profissionais é a indicação a um 

Psiquiatra, caso necessário, como segue:  

 

“Indico a um Psiquiatra, caso a condição psíquica esteja mais grave” (Profissional I). 

 

“Tem situações que é necessário a medicação, porque a pessoa pode ter ou não 

transtornos psiquiátricos associados e também precisa de um apoio de medicação até 

para conseguir ir a terapia. Tudo isso bem avaliado e bem indicado é que é importante” 

(Profissional II). 

 

III – VARIÁVEIS CULTURAIS  

Os principais itens que se destacaram em relação a influência cultural a res-

peito de um relacionamento amoroso, foram: existir uma cobrança social para a mu-

lher se casar, não dever existir sofrimento em um relacionamento, a mulher não poder 

mudar o homem com o seu amor e a existência de reciprocidade no relacionamento, 

como segue na Figura 2 e nos demais exemplos nas falas das participantes: 
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Figura 2 – Variáveis culturais 

 

Demais exemplos de falas das variáveis acima: 

 

É imprescindível existir reciprocidade no relacionamento  

 

“tem que ter reciprocidade tanto da parte da mulher como da parte do homem, os dois 

tem que ser companheiro, os dois tem que lutar junto, os dois tem que se gostar da 

mesma forma, nem um de mais, nem outro de menos” (Participante I). 

 

“tem que ser igual, caminhar junto, nem na frente, nem atrás” (Participante VI). 

 

A mulher não pode mudar o homem com o seu amor  

 

“hoje não mais, faz parte da doença” (Participante II). 
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“a pessoa é como é, e não vai mudar, você acaba se anulando pra ajudar aquela 

pessoa a ser uma pessoa melhor, a ser como você quer e não é, você não consegue 

mudar” (Participante VI). 

 

Não deve existir sofrimento em um relacionamento  

“sofrimento não faz parte, sofrimento é doença” (Participante II). 

“quem ama não magoa, quem ama não faz mal” (Participante VI). 

 

Existe uma cobrança social para a mulher se casar 

 

“sem dúvidas, hoje se eu encontro algumas amigas minhas de antigamente, elas di-

zem: ah, você não casou?! Mas pra mim, é a sociedade que impõe isso” (Participante 

I). 

“existe e está totalmente errado, nós precisamos do outro para conviver, não que o 

outro ser humano seja necessário” (Participante IV). 

 

IV – AUTOCONHECIMENTO  

Em relação ao autoconhecimento no que tange a rotina atual, atividades reali-

zadas e sentimentos relacionados a elas, assim como desejo de realizar mudanças, 

as participantes da pesquisa apresentaram sentimentos positivos por fatores diversos, 

como: praticar exercícios físicos, ter objetivos de vida e boas relações interpessoais, 

como apresentado na Figura 3 abaixo:  
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Estar feliz e realizada ao executar as atividades diárias: 

 

Figura 3 - Felicidade e Autorrealização 

 

Exemplos de relatos: 

 

“me sinto super feliz e realizada ao executar minhas atividades diárias, porque o exer-

cício fisico me salvou da depressão” (Participante I). 

“me sinto muito realizada porque hoje eu tenho um objetivo de vida, um foco e o meu 

centro, hoje, tá mais voltado pra mim, não é mais pro outro, como era no começo da 

doença” (Participante II). 

“me sinto feliz e realizada porque estou fazendo o que eu gosto, estou com as pessoas 

que eu gosto, então me entusiasma” (Participante III). 

  

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

Algumas vezes Frequentemente Quase sempre 

p
a

rt
ic

ip
a

n
te

s

Estar feliz e realizada



 

 

32 
 

Vontade de transformar o dia-a-dia: 

 

 Embora felizes e realizadas, a maior parte das participantes apresentou o 

desejo de transformar seu dia-a-dia ainda mais, como segue na Figura 4 e exemplos 

abaixo: 

 

 

Figura 4 Transformação do dia-a-dia 

Exemplos de relatos: 

“eu quero transformar porque eu quero ser uma pessoa melhor a cada dia, então faço 

com que os meus dias sejam melhor do que ontem, sempre” (Participante I). 

“ta bom, ta muito melhor do que ontem, mas ainda tem campos para acrescentar” 

(Participante II). 

“quero transformar meu dia-a-dia porque eu acho que eu até agora fiz tudo errado, tá 

na hora de mudar, por isso eu procuro ajuda, porque eu quero mudar” (Participante 

VI). 
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Consciência da dependência e recuperação:  

As participantes apresentaram consciência de alguns comportamentos depen-

dentes que ainda realizam, bem como das melhoras que já alcançaram, como seguem 

exemplos na Tabela 2 abaixo: 

 

 

Tabela 2 - Dependência e Recuperação  

Consciência da dependência Consciência da recuperação 

“quando eu já começo a perceber que eu 

to me oferecendo para sair, eu já recuo, 

não é  assim, você não é mais assim, eu 

mesma me cobro” (Participante I). 

“hoje, graças a Deus, eu to aprendendo a me 

autovalorizar, hoje eu me olho no espelho, 

tiro uma foto e me acho bonita” (Participante 

I). 

“hoje tenho consciência que a doença não 

tem cura, ela tem melhora, mas ela não 

tem cura, então, hoje, qualquer movi-

mento de achar confortável estar subju-

gada ao outro,  é uma condição de do-

ença” (Participante II). 

 “to fazendo coisas agora das quais jamais   

imaginaria, principalmente na minha questão 

profissional e tá sendo muito bacana desen-

volver outras funções. Encontrei outros inte-

resses” (Participante III). 

“me esforço muito em relacionamento,  

dou coisas, me submeto a vontade do ou-

tro, é sempre muito trabalhoso. Quando a 

ficha cai, penso que nem precisava disso 

tudo” (Participante V). 

“eu já consigo perceber as armadilhas, então 

o tempo para que eu saia das situações é  

bem menor” (Participante V). 
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V – VARIABILIDADE COMPORTAMENTAL  

As participantes apresentaram nível alto em variação comportamental no que 

se referia a realização de diversas atividades diárias, assim como, na motivação para 

realizar mudanças em sua rotina, porém, no que dizia respeito a fazer programas so-

zinhas e lutar por perdas, um nível baixo foi apresentado em decorrência de algumas 

dificuldades, como seguem as figuras e exemplos nas subcategorias abaixo: 

 

A Figura 5 descreve as atividades realizadas pelas participantes. Verifica-se que 

a maior parte delas se encontra trabalhando atualmente, a metade realiza atividades 

físicas, e outras atividades diversas são realizadas por uma pequena parte delas, 

como: práticas religiosas, estudo, leitura e meditação.  

 

 

Figura 5 – Atividades realizadas  

 

Capacidade de realizar mudanças: 

A maior parte das participantes apresentaram capacidade satisfatória para rea-

lizar mudanças em suas vidas e transformar seu dia-a-dia em um dia-a-dia diferente, 

caso desejável, tendo somente uma delas manifestado dificuldades para tal, por fato-

res externos.  
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Figura 6 -  Capacidade de realizar mudanças  

 

Exemplos de relatos: 

 

“me sinto capaz porque no MADA encontrei outras companheiras que me espelhei e 

nesse sentido elas me fazem a cada reunião acreditar que eu sou capaz de fazer o 

melhor” (Participante I). 

“me sinto capaz porque eu tenho essa motivação, esse apoio, essa amplitude com o 

poder superior, então eu me sinto amparada, me sinto direcionada”  (Participante II). 

“ainda não me sinto capaz de fazer uma mudança por questão material mesmo, finan-

ceira” (Participante V). 

Fazer programas sozinha: 

A variabilidade comportamental a respeito de sair sozinha variou entre as parti-

cipantes, tendo algumas delas apresentado baixa variabilidade por falta de habituação 

(visto que eram dependentes de pessoas) e desconforto com o olhar do outro, como 

segue a Figura 7 e exemplos abaixo: 
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Figura 7 - Fazer programas sozinha 

 

Exemplos de relatos: 

“hoje eu tô aprendendo a ser auto-suficiente para me bastar mesmo, porque eu posso 

ir num cinema sozinha, posso ir num shopping sozinha, eu posso até ir num samba 

sozinha e me contentar com a minha companhia, porque hoje eu tô aprendendo a me 

amar de verdade” (Participante I). 

“às vezes saio sozinha, é um exercício ainda sair sozinha, mas é um exercício que eu 

me proponho, sair da zona de conforto e enfrentar que ainda pra mim é um tanto 

desconhecido, ir numa balada, por exemplo, eu preciso de uma amiga, ainda é muita 

autonomia pra mim, vou me sentir deslocada, desconfortável, vou achar que todas as 

pessoas estão olhando pra mim, ainda não consigo” (Participante II). 

“faço atividades sozinha para reservar um tempo para estar comigo mesma” (Partici-

pante III). 
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“hoje eu estou bem com a minha presença, com a minha companhia, mas ir ao cinema 

sozinha ainda é uma situação estranha, não me sinto bem ainda” (Participante IV). 

“tenho feito esse movimento, mas ainda é muito pouco, eu ainda penso que para fazer 

alguma coisa, sair, me divertir, tenho que ter a companhia do outro, quando vejo os 

grupinhos, me sinto constrangida em estar sozinha” (Participante V). 

“não saio sozinha para lugar nenhum, não tenho vontade de sair, eu fico mais em casa 

mesmo” (Participante VI). 

Lutar para recuperar o que perdeu: 

As participantes apresentaram baixa variabilidade comportamental em relação 

a lutas por perdas, enfatizando que atualmente, conscientes da dependência,  costu-

mam analisar se as situações que envolvem lutas fazem parte de seu controle, e que 

em relação a relacionamentos, não lutam mais, pois a dependência as fazia perder os 

limites em meio as lutas pelo amor, como segue a Figura 8 e exemplos abaixo:    

 

Figura 8 - Lutar para recuperar o que perdeu 
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Exemplos de relatos: 

“se for bom pra mim, né, se eu ver que eu perdi, mas era algo bom, que me fazia muito 

bem, eu luto. Senão, não luto. Se não fazia bem, se eu tava forçando uma situação, 

então eu deixo ir” (Participante I). 

“raramente luto, dependendo do que for, porque a gente tem a oração da serenidade 

que fala muito da aceitação, então, hoje, acredito que o foco está na aceitação daquilo 

que eu não posso modificar” (Participante II). 

“eu me faço a pergunta para lutar, eu tenho que aceitar? eu vou fazer alguma modifi-

cação? tá sobre o meu controle isso ou eu dependo de um poder maior? quando lutei, 

agi com persistência, com muita garra, mesmo quando as dificuldades apareceram, 

eu sabia que eram momentânea, mais um degrau que vou subir” (Participante III). 

“eu não luto porque não adianta ficar forçando uma situação, se a pessoa não te quer, 

você vai forçar?! Não pode” (Participante VI). 

 

VI - AUTOESTIMA E DESESPERANÇA 

 

AUTOESTIMA 

Seguem os resultados sobre a autoestima das dependentes afetivas participan-

tes. Através do uso da Escala de AutoEstima de Rosenberg (EAR), identificou-se que 

a maioria delas apresenta autoestima em nível forte e sólido, como segue a Tabela 3 

abaixo:  
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Tabela 3 – AUTOESTIMA 

Participante Score Classificação  

Participante I 26 Autoestima forte e sólida 

Participante II 36 Autoestima forte e sólida 

Participante III 40 Autoestima forte e sólida 

Participante IV 37 Autoestima forte e sólida 

Participante V 26 Autoestima forte e sólida 

Participante VI 16 Autoestima saudável  

 

 

DESESPERANÇA 

 

Conforme objetivo, foi verificada através da Escala de Desesperança (BHS) de 

Beck, a expectativa das participantes dependentes afetivas em relação ao futuro. Ve-

rifica-se com base nos resultados obtidos que a desesperança de todas as participan-

tes encontra-se em níveis mínimos, o que significa que elas obtém otimismo e humor 

em nível saudável em relação ao futuro, como segue a Tabela 4 abaixo: 

 

Tabela 4 - DESESPERANÇA   

Participante Score Classificação  

Participante I 03 Desesperança mínima  

Participante II 03 Desesperança mínima 

Participante III 0 Desesperança mínima 

Participante IV 01 Desesperança mínima 
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Participante V 04 Desesperança mínima 

Participante VI 04 Desesperança mínima 

 

 

VII – OBSERVAÇÕES  

Foram realizadas duas visitas em reuniões que eram abertas a visitantes e pro-

fissionais. Nestas visitas, a pesquisadora pode realizar observações acerca do funci-

onamento do Grupo e do relacionamento entre as dependentes afetivas. De acordo 

com a perspectiva psicológica, os pontos positivos e negativos manifestados nas reu-

niões foram:  

 

PRIMEIRO DIA  

Pontos positivos observados: 

• União entre as participantes do grupo 

• Realização de orações juntas  

• Manifestação de carinho em forma de abraços, beijos e sorrisos 

• Olhares empáticos durante os relatos 

Pontos Negativos observados:   

• Tempo escasso para falar, mesmo a participante estando muito emocionada 

• A não existência de compartilhamento de resolução de problemas após os 

relatos 

 

SEGUNDO DIA 

Pontos positivos observados: 

• União do grupo ao final da reunião, onde, de mãos dadas, cada uma disse a 

outra uma palavra ou desejo positivo para a semana 
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• Ao final da reunião, a afirmação coletiva através de uma frase dita com muita 

empolgação, de que o tratamento funciona, seguida de abraços e desejos de 

paz e serenidade entre todas as participantes 

• As participantes abraçando e encorajando uma nova integrante que se mos-

trou muito abalada durante a reunião  

• Um momento de perguntas e respostas após palestra com companheira de-

pendente afetiva  

Ponto Negativo observado:   

• A não existência de compartilhamento de resolução de problemas durante a 

palestra 

 

8 – DISCUSSÃO  

Os objetivos da pesquisa eram investigar as variáveis determinantes e as es-

tratégias comportamentais de enfrentamento utilizadas por mulheres que amam de-

mais e profissionais especializadas. Através da aplicação de testes e entrevistas, foi 

possível levantar as características do comportamento dependente que mulheres emi-

tem em relacionamentos amorosos, as principais distorções cognitivas que apresen-

tam, assim como a presença de variáveis culturais nesse padrão de comportamento, 

autoconhecimento e variabilidade comportamental envolvidas na patologia, bem como 

as estratégias de enfrentamento.  

Através das falas das entrevistadas acerca dos comportamentos dependentes 

e pensamentos distorcidos que tinham antes da consciência da dependência afetiva, 

nota-se o quanto elas eram reféns de erros cognitivos acerca de si mesmas e dos 

relacionamentos e devido a isso, não se viam com características dignas de serem 

amadas, nem enxergavam os relacionamentos de forma funcional. De acordo com 

Beck (2013) os pensamentos automáticos distorcidos ou exagerados acarretam pre-

juízos emocionais, pois moldam as emoções e as percepções frente aos eventos co-

tidianos. Portanto, os relacionamentos eram vistos de forma distorcida e como estí-

mulos que ofereciam felicidade e sofrimento e as faziam emitir comportamentos dis-

funcionais para manter os relacionamentos a todo custo, como forma de controlar que 
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algum tipo de amor lhes fosse assegurado, mesmo sendo este amor não somente 

uma fonte de segurança, mas, igualmente, de dor. 

As participantes relataram como principal forma de enfrentamento para a de-

pendência afetiva o grupo MADA, pois no grupo, disseram encontrar apoio e informa-

ções que as levaram a consciência do problema. Em contrapartida, as profissionais 

apontaram como principal forma de enfrentamento frente a dependência a psicotera-

pia, pois a mesma não trabalha somente a dependência atual, mas também a origem 

da mesma, para que se tenha a consciência e também a oportunidade de reestruturar 

o passado, de forma que se conviva com ele, mas não seja refém do mesmo. Através 

do tratamento e da reestruturação, a cognição e os comportamentos encontram a 

possibilidade de não se repetirem e o padrão dependente, de ser alterado. Segundo 

Serra (2006), para modificar as emoções e os comportamentos nas situações, é pre-

ciso intervir primeiramente na forma como se processam as informações.  

As hipóteses de apresentarem baixa variabilidade comportamental, ausência 

de objetivos de vida e falta de diversidade nos prazeres não foi confirmada, pois as 

entrevistadas apresentaram as outras áreas da vida acontecendo de forma funcional, 

assim como nível satisfatório de autoconhecimento sobre a dependência, autoestima 

e esperança. Ressalva-se que, no momento da presente pesquisa, as participantes já 

encontravam-se em período de recuperação da patologia, tendo retomado grande 

parte de sua vida. 

Embora com esses fatores satisfatórios, foi verificada carência de habilidades 

comportamentais para se relacionar amorosamente de forma saudável com novos 

parceiros ou de autoconfiança para o mesmo, visto que apenas uma das entrevistadas 

relatou ter experimentado uma prática diferente após o término com os antigos par-

ceiros. A importância dessa reestruturação cognitiva e exposição comportamental não 

ser tratada como prioridade, pode estar influenciando o fato da maioria delas ainda 

não ter se relacionado de forma diferente do padrão dependente. Friedberg & McClure 

(2004) alertam que no momento de exposição, é encontrado o estímulo aversivo, mas 

também a oportunidade de suportar a excitação afetiva e ensaiar-se várias habilidades 

de enfrentamento, o que faz com que se ganhe uma autoconfiança genuína. Portanto, 

a prática de enfrentamento precisa ser desenvolvida, para que um modo de funciona-

mento “normal” seja vivenciado em todas as áreas da vida, inclusive na afetiva. 

Mesmo o grupo MADA não sendo conduzido por profissionais e tendo um caráter de 
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apoio, seria importante que um compartilhamento de resolução de problemas frente 

os comportamentos dependentes também existisse no grupo, uma vez que o mesmo 

tem um papel fundamental na vida das entrevistadas e seria uma grande fonte de 

encorajamento esse compartilhamento de estratégias de enfrentamento entre suas 

participantes, pois o foco dos encontros permanece apenas em compartilhar experi-

ências de sofrimento e/ou mudanças vivenciadas relacionadas a dependência afetiva, 

e não nas resoluções de problemas que foram realizadas e se deram de forma efetiva 

para o enfrentamento da mesma.  

Se confirmou a hipótese da existência de influência cultural negativa no com-

portamento dependente, mas não acerca do papel da mulher no relacionamento, e 

sim do papel da mesma na sociedade, na existência de uma cobrança social para o 

casamento e dificuldade em sair sozinha para alguns lugares, existindo desconforto 

pela falta de companhia. A respeito do papel social esperado pela sociedade em rela-

ção a mulher, Sousa (2018) disserta que mesmo após avanços, progressos e con-

quistas, as mulheres continuam sendo pressionadas a ter um cônjuge e idealizadas 

como mães, sendo esses estigmas sociais, internalizados e fonte de pressão para 

serem realizados.   

Quanto as profissionais, confirmou-se a hipótese da gênese do comportamento 

dependente vir da infância, mas não dos comportamentos se manterem devido as 

hipóteses sugeridas nesta pesquisa e sim pela repetição do esquema de funciona-

mento desenvolvido para compensar e/ou tentar preencher o buraco deixado pela au-

sência das figuras paternais, pois, de acordo com Sophia (2008), existe uma carência 

de afeto que é preenchida pela atenção do parceiro e assim faz com que a dependente 

se sinta completa.  

Foi utilizado o termo ‘dependência afetiva’ e não ‘amor patológico’ nessa pes-

quisa, porém, ressalta-se que a dependência apresentada dizia exclusivamente a de-

pendência vivida em relacionamentos afetivos.  

Com o aporte dos dados coletados nas entrevistas e da literatura utilizada na 

presente pesquisa, foi composta uma cartilha com estratégias de prevenção - para o 

não desenvolvimento da dependência afetiva, e intervenção - para fazer frente a 

mesma e assim poder contribuir com a construção de relacionamentos afetivos mais 

saudáveis. 
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9 – CONCLUSÃO  

 

O amor liberta, já a necessidade, encarcera. Sendo assim, o comportamento 

de amar demais não deve ser entendido em seu sentido literal, pois quando se ama 

demais, na verdade, se precisa demais do outro, e se esse excesso ocorre, há uma 

falta sendo preenchida por ele.  

Segundo as perspectivas apresentadas na fala das profissionais entrevistadas 

e em parte da literatura utilizada nesta pesquisa, pode-se aprender a conviver com 

essa falta, mas ela sempre estará presente. Essa perspectiva faz parte de uma visão 

psicanalítica.  

A presente pesquisa não teve a intenção de contestar essa visão, mas, conjun-

tamente, apresentar a dependência afetiva através da perspectiva Cognitiva Compor-

tamental, onde acredita-se que, embora exista uma vulnerabilidade cognitiva que 

pode ativar a crença de desamparo e fazer com que pensamentos e comportamentos 

relacionados ao padrão dependente manifestem-se, igualmente, existe a possibili-

dade de que após uma reestruturação cognitiva e exposições comportamentais, novas 

formas de pensamentos e relacionamentos sejam experienciadas, fazendo com que 

assim, as vulnerabilidades típicas do padrão dependente vá ganhando um espaço 

cada vez menor na vida das mulheres, uma vez que a conexão com a carência original 

terá perdido sua força com a reestruturação e caso elas entrem em um relacionamento 

destrutivo, será mais fácil abandoná-lo.  

Portanto, alicerçada nessa visão, considera-se que muito maior do que a falta, 

é a possibilidade que as mulheres dependentes afetivas tem para se relacionar de 

forma saudável consigo mesma e com o outro. 
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11 – ANEXOS 

ANEXO 1: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  
 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Caro Participante: 

 

 Gostaríamos de convidá-lo a participar como voluntário da pesquisa intitulada 
Dependência Afetiva: quando amar é uma patologia - Levantamento e Intervenção 
que se refere a um projeto de Iniciação Científica do(s) participante(s) Giselle dos 
Anjos Mota do(a) Graduação, o qual pertence ao Curso de Psicologia da Universidade 
Paulista. 
 O(s) objetivo(s) deste estudo é Investigar as variáveis determinantes e as 
estratégias comportamentais de enfrentamento utilizadas por mulheres que estejam 
em atendimento psicológico voltado para o tratamento da dependência afetiva e 
frequentem ou não o grupo MADA, bem como a percepção dos profissionais da saúde, 
a fim de propor a elas e profissionais novas formas de enfrentamento e prevenção. 
Os resultados contribuirão para que se conheça mais sobre a raiz da dependência 
afetiva e sobre as influências que os estilos de vida exercem na manutenção da 
dependência, a fim de que se propaguem os instrumentos de enfrentamento 
disponíveis e/ou, se criem novos instrumentos. 

 Sua forma de participação consiste em responder dois instrumentos 
psicológicos denominados Escala de Desesperança (BHS), de Beck e Escala de 
Autoestima (EAR), de Rosenberg, e também fazer uma entrevista com o objetivo de 
obter informações sobre as suas atividades diárias, seu autoconhecimento sobre o 
que lhes é prazeroso e o nível de influência cultural na formação da dependência 
afetiva.  
Aos profissionais, a participação consistirá em responder a um questionário sobre a 
sua percepção acerca da dependência afetiva e suas intervenções.   

 
Seu nome não será utilizado em qualquer fase da pesquisa, o que garante seu 

anonimato, e a divulgação dos resultados será feita de forma a não identificar os 
voluntários. 
 
 Não será cobrado nada e não haverá gastos, decorrentes de sua participação, 
se houver algum dano decorrente da pesquisa, o participante será indenizado nos 
termos da Lei. 
 
 Considerando que toda pesquisa oferece algum tipo de risco, nesta pesquisa o 
risco pode ser avaliado como: baixo.  
  
 São esperados os seguintes benefícios imediatos da sua participação nesta 
pesquisa: obter o conhecimento dos fatores individuais envolvidos na gênese de sua 
dependência afetiva e dispor, ao término da pesquisa, de acesso aos dados, o que 
possibilitará o conhecimento de estratégias de enfrentamento da dependência, 
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podendo ser usadas caso desejável. O benefício imediato envolve a reflexão de sua 
própria prática e dinâmica enquanto ser humano, o que é promovido ao longo das 
respostas aos instrumentos. Aos profissionais, também haverá a reflexão de sua 
própria prática profissional, o que é promovido ao longo das respostas aos 
instrumentos, além do acesso aos dados finais contribuintes para novas formas de 
intervenção, que poderão auxiliar em sua prática profissional.  
 
 Gostaríamos de deixar claro que sua participação é voluntária e que poderá 
recusar-se a participar ou retirar o seu consentimento, ou ainda descontinuar sua 
participação se assim o preferir, sem penalização alguma ou sem prejuízo ao seu 
cuidado. 
 
 Desde já, agradecemos sua atenção e participação e colocamo-nos à 
disposição para maiores informações. 
 
Esse termo terá suas páginas rubricadas pelo pesquisador principal e será assinado 
em duas vias, das quais uma ficará com o participante e a outra com o pesquisador 
principal Psicóloga Dra. Mariana Januário Samelo, residente em Rua Dr. Bacelar, 
1212 – 4° andar – Vila Clementino – SP, telefone (11) 5586-4090. 
  
 
Eu ____________________________________________________________ 
(nome do participante e número de documento de identidade) confirmo que Giselle 
dos Anjos Mota explicou-me os objetivos desta pesquisa, bem como, a forma de 
participação. As alternativas para minha participação também foram discutidas. Eu li 
e compreendi este Termo de Consentimento, portanto, eu concordo em dar meu 
consentimento para participar como voluntário desta pesquisa. 
 

                                                           Local e data: Santos,    de           de 20   . 

 
 
 

_____________________________ 
(Assinatura do participante da pesquisa) 

 

Eu,_____________________________________________________________ 
                          (nome do membro da equipe que apresentar o TCLE)  
 
obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido do 
participante da pesquisa ou representante legal para a participação na pesquisa. 
 

 

 

______________________________________________ 
(Assinatura do membro da equipe que apresentar o TCLE) 

 

____________________________________________ 
(Identificação e assinatura do pesquisador responsável) 
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ANEXO 2: QUESTIONÁRIO SOBRE AUTOCONHECIMENTO E VARIABILIDADE 
COMPORTAMENTAL 
 

1- Quais são suas principais atividades diárias? 

 
2- Ao executar suas atividades diárias, você se sente feliz e realizada? 

 

( )Nunca ( )Raramente ( )Algumas vezes ( )Frequentemente ( )Quase sempre  

Justifique 

 

3- Você sente vontade de transformar o seu dia-a-dia em um dia-a-dia diferente? 

 

 ( )Nunca ( )Raramente ( )Algumas vezes ( )Frequentemente ( )Quase sempre 

Justifique 

 

4- Você se sente capaz de fazer essa mudança? 

 

( )Nunca ( )Raramente ( )Algumas vezes ( )Frequentemente ( )Quase sempre 

Justifique  

 

5- Que atividades prazerosas você gostaria de incluir em sua vida? 

 

6- Você costuma fazer programas sozinha? 

 

( )Nunca ( )Raramente ( )Algumas vezes ( )Frequentemente ( )Quase sempre 

Quais os motivos para tal escolha? 

 

7- Que programas você gostaria de fazer sozinha, mas só consegue fazer acompa-

nhada? Por quê? 

 

8- Quando você perde algo que gostava muito, você luta para recuperar? 

 

( )Nunca ( )Raramente ( )Algumas vezes ( )Frequentemente ( )Quase sempre 

O que você faz? 
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ANEXO 3: QUESTIONÁRIO SOBRE INFLUÊNCIA CULTURAL 
 

1- Você acha natural uma mulher fazer tudo por amor? 

( )Discordo ( )Não discordo, nem concordo  ( )Concordo  
 

Justifique 

2- Você considera natural um homem se dedicar menos do que uma mulher em um 
relacionamento? 

( )Discordo  ( )Não discordo, nem concordo  ( )Concordo  
              

Justifique 

 

3- Para você, o sofrimento faz parte do amor em um relacionamento amoroso? 

(       )Discordo  (       )Não discordo, nem concordo  (      )Concordo  

Justifique 

 

4- Você acredita que existe uma cobrança social que cobram as mulheres para se 
casarem? 

(       )Discordo  (       )Não discordo, nem concordo  (       )Concordo 

Justifique 

 

5- Você acredita que uma mulher pode mudar o comportamento e os valores de um 
homem com o poder do seu amor?  

(      )Discordo  (       )Não discordo nem concordo  (       ) Concordo 

Justifique 
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ANEXO 4: ENTREVISTA PARA PROFISSIONAIS 
 

1- Qual a sua definição sobre Dependência Afetiva? 

 

2- Qual foi o seu interesse em trabalhar nessa área? 

 

3- Você fez alguma especialização para realizar este tipo de trabalho? 

 

4- Você usa alguma abordagem psicológica específica? 

 

5- Em sua opinião, existe algum tipo de comportamento e/ou estilo de vida que con-
tribui para que uma mulher se torne uma dependente afetiva? 

 

6- Quais as distorções psicológicas mais encontradas nas dependentes afetivas? 

 

7- Quais as intervenções que você mais utiliza para o enfrentamento da dependência? 

 

8- Você conhece o grupo MADA e os 12 passos utilizados por ele? Considera eficaz? 

 

9- Quais as principais dificuldades que as Dependentes Afetivas encontram durante o 
período de tratamento? 

 

10- Para você, qual a importância do psicólogo para o enfrentamento da Dependência 
afetiva? 
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ANEXO 5: ESCALA DE DESESPERANÇA (BHS) DE BECK 

 

PARA USO EXCLUSIVO DE PESQUISA 

 



 

 

55 
 

ANEXO 6: ESCALA DE AUTOESTIMA (EAR) DE ROSENBERG 

 

Leia cada frase com atenção e faça um círculo em torno da opção mais adequada  

 
1. Eu sinto que sou uma pessoa de valor, no mínimo, tanto quanto as outras pessoas.  

(1) Discordo Totalmente (2) Discordo (3) Concordo (4) Concordo Totalmente 

 

2. Eu acho que eu tenho várias boas qualidades. 

(1) Discordo Totalmente (2) Discordo (3) Concordo (4) Concordo Totalmente 

 

3. Levando tudo em conta, eu penso que sou um fracasso.  

(1) Discordo Totalmente (2) Discordo (3) Concordo (4) Concordo Totalmente 

 

4. Eu acho que sou capaz de fazer as coisas tão bem quanto a maioria das pessoas. 

(1) Discordo Totalmente (2) Discordo (3) Concordo (4) Concordo Totalmente   

 

5. Eu acho que eu não tenho muito do que me orgulhar.  

(1) Discordo Totalmente (2) Discordo (3) Concordo (4) Concordo Totalmente 

 

6. Eu tenho uma atitude positiva com relação a mim mesmo.  

(1) Discordo Totalmente (2) Discordo (3) Concordo (4) Concordo Totalmente 

 

7. No conjunto, eu estou satisfeito comigo.  

(1) Discordo Totalmente (2) Discordo (3) Concordo (4) Concordo Totalmente 

 

8. Eu gostaria de poder ter mais respeito por mim mesmo.  

(1) Discordo Totalmente (2) Discordo (3) Concordo (4) Concordo Totalmente 

 

9. Às vezes eu me sinto inútil. 

(1)  Discordo Totalmente (2) Discordo (3) Concordo (4) Concordo Totalmente 

 

10.  Às vezes eu acho que não presto para nada. 

(1) Discordo Totalmente (2) Discordo (3) Concordo (4) Concordo Totalmente 
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ANEXO 7: CARTA DE INTENÇÃO DE PESQUISA  
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ANEXO 8: TERMO DE COMPROMISSO DO PESQUISADOR 
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ANEXO 9: ORÇAMENTO DE PROJETO DE PESQUISA 
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ANEXO 10: CARTILHA DE ENFRENTAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

DEPENDÊNCIA AFETIVA:  

 PREVENÇÃO  
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1- OFERECER UM APEGO SEGURO  

 

A criança precisa sentir que é fonte de prazer de seus pais/cuidadores, assim 

como, também, merecedora de amor e de cuidados. Os pais podem oferecer isso a 

elas através dos seguintes comportamentos:  

 

.atender ao choro da criança; 

.alimentá-la; 

.aquecê-la;  

.acariciá-la;  

.protegê-la de situações que podem causar-lhe dano; 

.responder ao seu sorriso. 

 

Os  primeiros  anos  deixam  marcas na  vida  da  criança, moldam o seu com-

portamento e influenciam o caráter de suas relações futuras. Portanto, quanto mais 

atenção e cuidados ela receber, maior e melhor será a sua percepção acerca de si 

mesma e das interações sociais. Isso irá ajudá-la a desenvolver capacidade para se 

comportar da mesma maneira e a reconhecer figuras adequadas que estão dispostas 

e aptas a proporcionar-lhe o mesmo tipo de tratamento.   

Portanto, o modelo de apego oferecido pelos pais/cuidadores afetará o compor-

tamento da criança que tende a recriar, em cada novo relacionamento, o padrão que 

está familiarizada.   
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2- AUXILIAR O DESENVOLVIMENTO DE AUTOCONHECIMENTO 

 

A criança desenvolve conhecimento sobre si mesma, seu corpo, seu comporta-

mento, sua fala, desde seu nascimento, uma vez que os pais/cuidadores ofereçam 

condições para tal. Os mesmos podem lhe oferecer isso, através dos seguintes com-

portamentos: 

 

.ensinando-a o que pode fazer; 

.ensinando-a o que não pode fazer;  

.explicando quais são as consequências de suas ações.  

 

Este conhecimento servirá de norteador para os seus comportamentos e uma 

vez que aprenda a identificá-los, aumentará sua capacidade de planejamento e exe-

cução de comportamentos com maior eficiência, lhe proporcionando maior perspec-

tiva de futuro, pois se conhece bem.  
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3- AUXILIAR O DESENVOLVIMENTO DE AUTOESTIMA 

 

Para ajudar a criança a desenvolver autoestima, os pais/cuidadores devem 

atender afetivamente a criança e oferecer a ela proteção e amor, pois sentir-se amada 

é o primeiro passo para que a própria criança sinta que se ama também. Isso pode 

ser desenvolvido através dos seguintes comportamentos:  

 

.oferecer amor independente da realização de um comportamento esperado; 

.não fazer comparações com outras crianças, mas valorizar seus pontos for-

tes/positivos; 

.ouvir e valorizar seus sentimentos. 

 

Através de um ambiente que a valorize, uma referência individual de si mesma 

será construída de forma positiva e a criança aprenderá a se estimar de forma integral, 

não negando, mas respeitando seus objetivos, preferências e sentimentos.  
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4- DESENVOLVER VARIABILIDADE COMPORTAMENTAL   

 

A variabilidade comportamental diz da variação na forma como uma pessoa 

realiza atividades, soluciona problemas e discrimina o que gosta e faz na vida. Os 

pais/cuidadores podem auxiliar seus filhos a desenvolver variabilidade comportamen-

tal através dos seguintes comportamentos: 

 

.ao aprender uma tarefa, estimular a criança a realizá-la de formas diferentes;  

.não reforçar positivamente comportamentos estereotipados; 

.discriminar e valorizar as diferentes formas que a criança realizou as tarefas; 

.oferecer e incentivar a busca de diferentes atividades para obter prazer. 

 

Se o ambiente familiar apresentar essa demanda de variação, a tendência é 

que a criança siga uma rotina diversificada, o que a estimula a se comportar de formas 

diferentes para alcançar os resultados desejados, segundo seus objetivos, tendo as-

sim, menos facilidade para desenvolver um comportamento dependente no futuro.  
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5- APRESENTAR INFLUÊNCIA CULTURAL POSITIVA   

 

Um padrão de identidade feminina como sofredora, a quem é essencial ter um 

parceiro para se dedicar e construir uma família, ainda tem muita força e é alimentado 

pela sociedade, que atribui um julgamento maior de valor às mulheres que seguem 

esse comportamento, em detrimento das que não seguem, mesmo que estas sejam 

felizes e bem sucedidas em outras áreas da vida. Portanto, para que esses conceitos 

não sejam assimilados de forma naturalista e isso incentive a assimilar um padrão 

dependente afetivo, seus pais/cuidadores podem: 

 

• promover atividades que envolvam igualdade entre os gêneros no ambiente 

familiar; 

• estimular o amor a si mesma; 

• conversar sobre os preconceitos existentes na sociedade;  

• ensiná-las a não confundir diferenças físicas com padrões de imposição cultu-

ral, ressaltando que não existe uma definição limitada de beleza, mas que a 

mesma se encontra em aspecto plural; 

• educá-las para se realizarem de forma completa e isso pode envolver a mater-

nidade ou não, caso queiram; 

• cercar a criança de pessoas com qualidades que são admiráveis, pois a ten-

dência é a imitação; 

• ensinar a importância da reciprocidade no amor. 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE: Embora o conteúdo acima apresente informações preventivas 

para o uso de pais/cuidadores, também pode ser utilizado por adultos ou pes-

soas em vulnerabilidade, pois sempre é tempo de desenvolver essas habilida-

des e se transformar.  
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DEPENDÊNCIA AFETIVA:  

 INTERVENÇÃO 
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1- CONHEÇA A SI MESMA 

  

A liberdade depende do quanto o indivíduo se conhece, pois, quando se adquire 

consciência do que o controla e dos comportamentos de fuga e esquiva frente as 

dificuldades, pode-se modificar esses pensamentos e comportamentos, de forma a 

colaborar para que resultados positivos aconteçam e situações sejam modificadas.  

Na dependência afetiva, é importante que se aconteça uma extinção de 

comportamentos dependentes e uma reestruturação de pensamentos inadequados 

que mantém o padrão dependente ativo, assim como, também, a aquisição de novos 

comportamentos que auxiliem na construção de relacionamentos saudáveis.  

Portanto, quanto mais consciente você se tornar acerca de si mesma, mais 

poder de atuação terá sobre a vida. 
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2- MELHORE SUA AUTOESTIMA 

 

Para melhorar a baixa autoestima é preciso entender quais pensamentos e 

comportamentos acompanham esse sentir-se inferior diante das situações e das pes-

soas, assim como compreender como eles se desenvolveram ao longo da história de 

vida. 

E indispensável focar em suas potencialidades e não nas dificuldades, pois a 

consciência das potencialidades permite que o indivíduo reavalie os conceitos nega-

tivos que forma sobre si mesmo e facilita que cada um se perceba com valor, igual 

aos demais.   

Gradualmente, essa nova percepção proporciona o aumento da estima e o in-

vestimento na aprendizagem de novas habilidades outrora deixadas de lado, o que 

faz com que um leque de possibilidades se abra e novas formas de se relacionar 

consigo mesma e com o outro possam ser experienciadas.  
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3- VARIE SEU COMPORTAMENTO 

 

Conseguir variar os comportamentos permite a resolução de problemas e a di-

visão de prazer em várias áreas da vida.  

Em relação a vida conjugal, uma vez que essa variabilidade exista, o indivíduo 

é   capaz de solucionar problemas, contornar situações e manter relações saudáveis.  

Mas, para que esse equilíbrio seja alcançado, é imprescindível realizar diversas 

atividades prazerosas, pois, se seguir uma rotina ritualística e ter poucas fontes de 

prazer, o relacionamento se torna tudo na vida, e caso chegue ao fim, fica-se sem 

nada e sem estímulo para prosseguir. 
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4- BUSQUE INFLUÊNCIAS POSITIVAS 

 

Na poesia, na música, na literatura, no cinema e na vida, não são poucos os 

casos de sofrimentos e esforços sem medidas por amor. Quando o indivíduo se man-

tém em contato com estes tipos de comportamentos, isso pode influenciar na manu-

tenção do padrão dependente afetivo, através do reforçamento social que os consi-

dera naturais.  

Sendo assim, é relevante se cercar de exemplos de mulheres com padrões de 

relacionamentos saudáveis e/ou que são bem-sucedidas em outras áreas da vida, 

pois, isso aumentará o nível de esperança, diminuirá a internalização de padrões dis-

funcionais e incentivará que você não se sinta pressionada a se relacionar de qualquer 

maneira.   
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5- EXAMINE SEUS PENSAMENTOS  

  

Grande parte dos significados que se atribuí a si mesmo e as situações são 

distorções cognitivas, ou seja, erros na interpretação das experiências, pois se tem o 

hábito de focar nas emoções e não nos pensamentos. Isso faz com que o indivíduo 

se torne vítima de armadilhas mentais, uma vez que os sentimentos vêm dos pensa-

mentos.  

Na dependência afetiva, as distorções mais encontradas dizem respeito: 

 

• ao término do relacionamento (será uma catástrofe) 

 

• ao funcionamento do relacionamento (há idealização e rigidez) 

 

• a percepção de si mesma (é negativa)  

 

Você pode examinar a veracidade desses pensamentos através de simples per-

guntas, como: 

 

• o que de pior pode acontecer se eu terminar esse relacionamento? que 

outras possibilidades eu não estou considerando? a minha situação atual 

pode melhorar de alguma maneira?  

 

• eu tenho o poder de concluir corretamente o que o parceiro está  sentindo 

ou pensando? minhas ideias fixas a respeito do relacionamento, se 

alteradas, podem trazer mais satisfação a mim e ao parceiro?  

 

• eu estou sendo justa comigo mesma? existe alguém 100% bom ou 100% 

ruim? 100% desejável/amável ou 100% indesejável/não amável?  

 

Ao se permitir examinar as evidências dos pensamentos, se pode reatribuir no-

vos significados para a situação, o que faz com que a emoção negativa seja aliviada 

e comportamentos funcionais sejam escolhidos. Adquiri-se autonomia. 
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6- COMPORTE-SE  

 

É entre erros e acertos que um caminho é construído, uma vida acontece, 

sonhos são realizados e histórias de amor são escritas. Ideias não mudam o mundo, 

ações sim.  À vista disso, é preciso agir para mudar, para permitir que novas 

consequências sejam produzidas pelo mundo e assim mantenha a mudança do 

comportamento.  

Portanto, perca o medo e enfrente a dependência afetiva com atitude, se 

permita superar seus obstáculos, sabendo que esse papel ativo é imprescindível para 

que você viva novas experiências, se transforme enquanto mulher e experimente 

novos relacionamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


