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POLIAMOR, UMA FORMA NÃO EXCLUSIVA DE AMAR:  

CORRELATOS VALORATIVOS E AFETIVOS  

 

RESUMO. O objetivo desta tese foi conhecer em que medida os valores, o amor e o 

ciúme explicam a atitude das pessoas diante do poliamor. Também, buscou-se elaborar 

uma medida de autorrelato (explícita), Escala de Atitudes Frente ao Poliamor (EAFP) e 

uma medida implícita (TAI-Monogamia/Poliamor) com o intuito de mensurar tais 

atitudes. Para tanto, foram realizados quatro estudos empíricos. O Estudo 1 diz respeito 

à elaboração da Escala de Atitudes Frente ao Poliamor (EAFP). Participaram 207 

estudantes de duas universidades particular da cidade de João Pessoa – PB, com idades 

variando de 18 a 50 anos (m = 25,7 e dp = 7,19), sendo em sua maioria do sexo 

masculino (56%). Eles responderam a um questionário que se encontrava dividido em 

duas partes. A primeira parte possuía sete perguntas abertas, e a segunda parte, 

perguntas de natureza sócio-demográficas. As respostas dos participantes foram 

avaliadas por meio da análise de conteúdo automática (ALCESTE). Foram elencadas 

duas classes distintas. Em síntese, eles revelaram a compreensão da problemática em 

torno da dinâmica do poliamor enquanto relacionamento amoroso. O Estudo 2 apresenta 

os parâmetros psicométricos da medida proposta (EAFP). Participaram 261 estudantes 

universitários da cidade de João Pessoa - PB, com idades variando de 18 a 63 anos (m = 

30,1, dp = 9,80), sendo a maioria do sexo feminino (57,5 %). A EAFP apresentou dois 

componentes com consistência interna (alfa de Cronbach) de 0,86 e 0,78 

respectivamente. A leitura do conteúdo dos seus itens permitiu defini-los como 

“poliamor como possibilidade de relacionamento” e “sentimento em relação à prática 

do poliamor”. O Estudo 3 descreve como as variáveis valores humanos, as dimensões 

do amor e os fatores do ciúme explicam as atitudes frente ao poliamor; e, ainda, 

pretendeu-se testar o modelo bidimensional da EAFP. Participaram desta pesquisa 242 

estudantes universitários do estado do Piauí, com idade média de 23 anos (dp = 5,28 

amplitude de 18 a 50 anos), sendo a maioria do sexo feminino (64,2%). Evidenciou-se 

que a dimensão afetiva, em especial o ciúme, pareceu possuir maior poder preditivo de 

explicação destas atitudes; e que o poliamor enquanto relacionamento amoroso 

mostrou-se ainda menos convencional para as pessoas que aderem às normas 

socialmente aceitas para as relações amorosas, a exemplo daqueles que se pautam por 

valores normativos. Os resultados também confirmaram a estrutura bifatorial da EAFP. 

Por fim, o Estudo 4 tratou de construir uma medida implícita com o intuito de mensurar 

atitudes frente ao poliamor, e analisar as relações entre as medidas implícita e explícita 

acerca deste construto. Foram utilizadas as duas versões do TAI-Monogamia/Poliamor. 

A versão lápis e papel, contou com a participação de 170 estudantes de uma 

Universidade Pública do Piauí-PI, com idade média de 22 anos (dp = 5,15), sendo a 

maioria do sexo feminino (70,0%). Na versão computadorizada, participaram 100 

estudantes de uma universidade pública do Piauí- PI, com idade média de 22 anos (dp = 

2,93). Verificaram-se correlações significativas entre as medidas implícita e explícita, 

indicando que quando as pessoas apresentavam atitudes explicitas favoráveis ao 

poliamor respectivamente elas manifestavam atitudes implícitas favoráveis a esta forma 

de relacionamento. Entretanto, para os estudantes monogamia e poliamor não se 

apresentaram em lados opostos, sugerindo que as pessoas favoráveis à monogamia 

necessariamente não se mostraram contrárias ao poliamor. 

 

Palavras-chave: Poliamor, valores humanos, amor, ciúme, medida implícita e explícita. 
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POLYAMORY, A NON-EXCLUSIVE WAY OF LOVING:  

VALUES’ AND AFFECTIVE’S CORRELATES 

 

ABSTRACT. The main goal of this dissertation was to know in what extent the values, 

love and jealous explain the attitudes toward polyamory. It also aimed at developing a 

measure of self-report (explicit), Attitudes toward Polyamory Scale (ATPS) and an 

implicit measure (IAT-Monogamy/Polyamory) measure in order to evaluate such 

attitudes. Thus, it was conducted four empirical studies. Study 1 corresponded to the 

elaboration of the Attitudes toward Polyamory Scale (ATPS). Participants were 207 

students from two private universities of João Pessoa (PB), with ages ranging from 18 

to 50 (m = 25.7, sd = 7.19), most being male (56%). They answered a questionnaire 

divided in two parts. The first part had seven open questions, and the second, socio 

demographic questions. Participants’ answers were evaluated by automatic content 

analysis (ALCESTE). Two different classes were listed. In short, they revealed a 

comprehension of the problematic surrounding the polyamory dynamics as a romantic 

relationship. Study 2 presented the psychometric parameters of the proposed measure 

(ATPS). Participants were 261 undergraduate students from João Pessoa (PB), with ages 

ranging from 18 to 63 years (m = 30.1; sd = 9.80), most being female (57,5 %). The 

ATPS presented two components with internal consistency (Cronbach’s alph) of .86 and 

.78, respectively. Reading the items’ content has allowed to define them as “polyamory 

as a possibility of relationship” and “feelings regarding the polyamory”. Study 3 

describes how human values, the dimensions of polyamory and the factors of jealous 

explain attitudes toward polyamory; and, moreover, it aimed to test the two dimensional 

model of the ATPS. Participants of this study were 242 undergraduate students from the 

state of Piauí, with mean age of 23 years (sd = 5.28, amplitude of 18 to 50), most being 

female (64.2%). It was evident that the affective dimension, especially jealousy, had 

greater predictive power on explaining these attitudes; and that polyamory as a 

possibility of relationship was less conventional to people who engage socially accepted 

norms regarding romantic relationships, such as those guided by normative values. 

Results also confirmed the two factor structure of the ATPS. Finally, Study 4 sought to 

construct an implicit measure in order to evaluate attitudes toward polyamory, and 

analyze the relation between implicit and explicit measures of this construct. Two 

versions of the IAT-Monogamy/Polyamory were used. The pencil and paper version 

counted with the participation of 170 students from a public university from Piauí (PI), 

with mean age of 22 years (sd = 5.15), most being female (70%). In the computerized 

version, participants were 100 students from a public university of Piauí-PI, with mean 

age of 22 years (sd = 2.93). There were significant correlations between implicit and 

explicit measures, indicating that when people had favorable explicit attitudes toward 

polyamory, respectively, they expressed favorable implicit attitudes toward this form of 

relationship. However, for students, monogamy and polyamory were not presented on 

opposite sides, suggesting that people favorable to monogamy are not necessarily 

opposed to polyamory. 

 

Palavras-chave: Polyamory, human values, jealous, implicit and explicit measure. 
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EL POLIAMOR, UNA FORMA NO EXCLUSIVA DE AMAR:  

CORRELATOS VALORATIVOS Y AFECTIVOS  

 

RESUMEN. El objetivo principal de esta tesis es conocer en qué medida los valores, el 

amor y los celos explican la actitud de las personas ante el poliamor. También procuró 

desarrollar una medida de autoinforme (explícita), la Escala de Actitudes frente al 

Poliamor (EAFP) y una medida implícita (TAI-Monogamia/Poliamor) con el intuito de 

mensurar actitudes ante el poliamor. Por eso,  se  realizaron cuatro estudios empíricos. 

El Estudio 1 se refiere a la elaboración de la Escala de Actitudes frente al Poliamor 

(EAFP). Participaron 207 estudiantes de dos universidades particulares de la ciudad de 

João Pessoa – PB, con edades variando de 18 a 50 años (m = 25,7, dp = 7,19), siendo en 

su mayoría de sexo masculino (56%). Ellos respondieron  un cuestionario que se 

encontraba dividido en dos partes. La primera parte poseía siete preguntas abiertas, y la 

segunda parte, preguntas de naturaleza socio-demográficas. Las respuestas de los 

participantes fueron evaluadas por medio del análisis del contenido automático 

(ALCESTE). Fueron relacionados dos clases distintas. En síntesis, ellos revelaron la 

comprensión de la problemática entorno de la dinámica del poliamor en lo que se refiere 

al relacionamiento amoroso. El Estudio 2 presenta los parámetros psicométricos de la 

medida propuesta (EAFP). Los participantes fueron 261 estudiantes universitarios de la 

ciudad de João Pessoa - PB, con edades que varían entre 18 a 63 años (m = 30,1, dp = 

9,80), siendo la mayoría del sexo femenino. La EAFP presentó dos componentes con 

consistencia interna (alfa de Cronbach) de 0,86 y 0,78 respectivamente. La lectura del 

contenido de sus ítems permitió definirlos como “el poliamor como posibilidad de 

relacionamiento” y “sentimiento en relación a la práctica del poliamor”. El Estudio 3 

describe como valores humanos, las dimensiones del amor y los factores de los celos 

explican las actitudes ante el poliamor; y, todavía, se pretendió poner a prueba el 

modelo bidimensional de la EAFP. Participaron de esta investigación 242 estudiantes 

universitarios del estado de Piauí, con edad media de 23 años (dp = 5,28 amplitud de 18 

a 50 años), siendo la mayoría del sexo femenino (64,2%). Se comprobó que la 

dimensión afectiva, en especial los celos, pareció explicar mejor estas actitudes; y que el 

poliamor en lo que se refiere a relacionamiento amoroso se presentó todavía menos 

convencional para las personas que adhieren a las normas socialmente aceptadas para 

las relaciones amorosas, como ejemplo de aquellos que se reglan por valores 

normativos. Los resultados también confirman la estructura bifatorial de la EAFP. Por 

último, el Estudio 4 trató de construir una medida implícita con el intuito de mensurar 

actitudes ante el poliamor, y analizar las relaciones entre las medidas implícita y 

explícita acerca de este constructo. Fueron utilizadas las dos versiones del TAI-

Monogamia/Poliamor. La versión lápiz y papel contó con la participación de 170 

estudiantes de una Universidad Pública de Piauí-PI, con una edad media de 22 años (dp 

= 5,15), siendo la mayoría del sexo femenino (70,0%). En la versión computarizada, 

participaron 100 estudiantes de una universidad pública de Piauí-PI, con edad media de 

22 años (dp = 2,93). Se verificaron  correlaciones significativas entre las medidas 

implícita y explícita, indicando que cuando las personas presentaban actitudes explícitas 

favorables al poliamor respectivamente ellas manifestaban actitudes implícitas 

favorables a esta forma de relacionamiento. Sin embargo, para los estudiantes la 

monogamia y el poliamor no se presentan en lados opuestos, sugiriendo que las 

personas favorables a la monogamia necesariamente no se mostraron en contra el 

poliamor.  

 

Palabras clave: Poliamor, valores humanos, amor, celos, medida implícita y explícita. 
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Desde a revolução sexual iniciada nos anos de 1960 e 1970, tem-se observado 

mudanças significativas no que diz respeito às relações familiares e amorosas. Um dos 

fatores catalisadores desta mudança foi a introdução de métodos contraceptivos seguros, 

que não apenas possibilitaram o controle da concepção pela mulher, como também a 

prática do sexo passa a ser fonte de prazer e recreação e não mais apenas realizada como 

fim procriativo. Assim, a sexualidade, ao desvincular-se da reprodução, torna-se 

autônoma, passando a ser expressa de diversas maneiras, de acordo com o propósito de 

cada indivíduo.  

Nesta direção, novos estilos de vida são adotados, que desafiam o significado do 

casamento, da vida familiar, dos papéis de gênero e da própria sexualidade. Também 

ocorre maior aceitação do sexo fora das relações heterossexuais e monogâmicas 

tradicionais (especialmente fora do casamento). Decorre então que formas de 

relacionamentos não monogâmicos começam a se tornar prática comum partilhada entre 

as pessoas. Dentre estas se destacam o swing (o consentimento dos casais para a troca 

sexual de parceiro), o casamento grupal e o grupo de pessoas que vivem em 

comunidade compartilhando o trabalho, alimentos, renda etc. (Giddens, 1993; Rubin, 

2001; Stearns, 2010). 

A adoção desses estilos de vida alternativos alterou o modo como as pessoas 

compreendem e experimentam suas relações íntimas, contribuindo para o 

questionamento do padrão cultural de comportamento sexual. Este questionamento 

refletiu na forma de pensar e conceber o casamento tradicional, que ao longo do tempo 

vem passando por transformações, que têm resultado no surgimento de várias formas de 

arranjos conjugais, que vão dos mais tradicionais aos mais modernos, a saber: o 

casamento homossexual, a coabitação e união estável, o ficar, a relação virtual e o 

poliamor.  



 

19 
 

Esta última tem despertado polêmica, sobretudo em razão de seus adeptos 

considerarem ser possível amar e ser amado por mais de uma pessoa ao mesmo tempo, 

com o consentimento e conhecimento de todos os envolvidos; no poliamor é aceitável 

amar muitas pessoas e manter várias relações íntimas e sexuais simultaneamente, sendo 

as pessoas abertas e honestas dentro deste relacionamento (Barker, 2005). Wolfe (2003) 

o considera uma prática eticamente partilhada por várias pessoas.  

O poliamor pode ser inserido na categoria dos relacionamentos chamados não 

monogâmicos; entretanto, ele parece possuir características peculiares, que o faz se 

diferenciar do swing e da poligamia, por exemplo. Esta diferença reside essencialmente 

na ênfase dada ao amor, já que os demais tendem a priorizar mais o aspecto sexual. Ele 

apresenta um discurso diferente sobre o amor, em que a noção de amor é construída em 

torno de uma série de temas e valores, que servem de base de sustentação para a 

construção de relações poli. Eles atribuem a devida importância ao sexo, porém, o 

principal objetivo não é ter muitas relações sexuais, e sim compartilhar experiências e 

sentimentos amorosos. Os ideais do amor romântico (a união é única e eterna) também 

são desafiados pelo poliamor; estes ideais pautam a sociedade ocidental, cujo paradigma 

central das relações amorosas apoia-se na ideia de considerar que o casal se relacione 

apenas entre si, vivenciando a relação a dois. Neste sentido, esta forma alternativa de 

amor recusa a monogamia como princípio ou necessidade (Féres-Carneiro & Zivani, 

2009; Klesse, 2011; Wolfe, 2003). 

Além do amor, considerado um aspecto central neste relacionamento, o ciúme 

também ocupa um espaço importante, uma vez que o mesmo é tema sempre presente 

nos fóruns de discussões sobre o poliamor. Neste tipo de amor as pessoas sentem ciúme, 

mas tendem a vê-lo como algo a ser dominado, em vez de se deixar dominar por ele. 

Elas se mostram mais dispostas a lidar com isso, falar a respeito, analisar as suas causas 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Monogamia
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e ver o que elas podem aprender com ele. Para lidar com o ciúme, os poliamoristas 

procuram cultivar um princípio bastante ressaltado por eles, chamado “compersion”; 

refere-se ao prazer e à alegria que uma pessoa sente ao ver seu (sua) parceiro (a) com 

outro (a) amante. Compreende um sentimento de empatia, frequentemente descrito 

como oposto ao ciúme (Anapol, 2010; Duma, 2009). 

Para que essa forma de relacionamento seja possível, ressaltam-se alguns 

princípios norteadores para tal prática. Dois princípios se sobressaem: honestidade e 

consenso. A honestidade é tida como a pré-condição necessária para que tal processo 

seja possível a todos, e se constitui o axioma básico do poliamor. Deste axioma 

emergem a fidelidade, a lealdade, a confiança, a dignidade, o respeito, o apoio mútuo, a 

comunicação e a negociação, e a não possessividade (Klesse, 2006). Por cultivar tais 

princípios, Anapol (2010) sugere que o poliamor propõe uma nova ética sexual. 

A partir da década de 1990 o poliamor começou a ganhar maior visibilidade nos 

Estados Unidos. No Brasil, ainda que de modo discreto, o poliamor começa a ganhar 

visibilidade na última década; não apenas nas redes sociais, mas também no âmbito 

jurídico. Recentemente, na cidade de Tupã – SP, o jurista Natanael dos Santos Batista 

Júnior orientou duas mulheres e um homem, que já viviam juntos há três anos, na 

elaboração de documento que traz regras que correspondem ao direito patrimonial no 

caso de uma fatalidade, uma maneira de assegurar o direito deles. Esta foi chamada, por 

ele, de União Poliafetiva. De acordo com o jurista, a escritura visa dar proteção às 

relações não monogâmicas, além de buscar o respeito e a aceitação social dessa 

estrutura familiar. Para ele, o mais importante do registro da escritura de União 

Poliafetiva é tornar visível a possibilidade de se pensar outras estruturas familiares 

(“União estável entre três pessoas”, 2012). 
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Estudos realizados com pessoas que vivem relacionamentos abertos 

demonstram apoiar a viabilidade desse estilo de relacionamento ser partilhado e a 

estabilidade dos indivíduos; também acentuam que os estilos de vida alternativos 

escolhidos por tais indivíduos não necessariamente se traduz pela manifestação de 

personalidades patológicas; e, finalmente, que os mesmos não se diferenciaram daqueles 

que vivem relacionamentos monogâmicos (Weitzman, Davidson, & Phillips Jr.  2009). 

Diante do exposto, verifica-se a importância de estudos que visam melhor 

compreender os aspectos envolvidos na dinâmica do poliamor, sobretudo buscando 

conhecer como as pessoas se posicionam diante de tal forma de relacionamento. 

Ademais, aponta-se que no contexto brasileiro ainda são escassos estudos dessa 

natureza. Féres-Carneiro (2011) realizou uma pesquisa com o objetivo de conhecer as 

conjugalidades contemporâneas, buscando identificar os diferentes arranjos conjugais 

presentes na atualidade e compreender como os mesmos são vivenciados pelas pessoas 

nelas envolvidas. Contudo, observa-se que o estudo abrange as várias formas de 

conjugalidade de maneira geral e não apenas o poliamor.  

No âmbito internacional, ao se considerar o termo polyamory (poliamor) no site 

de busca da American Psychological Association (APA PsycINFO), puderam ser 

verificados 41 textos, que se encontravam divididos em resumos de artigos e resenhas 

de livros, sendo que destes vinte e três faziam menção ao poliamor, abordando 

pesquisas sobre relacionamentos poliamorosos principalmente entre bissexuais e a 

pesquisas bibliográficas sobre a temática. 

Em consulta ao Index Psi com a palavra-chave “poliamor” não foi encontrada 

qualquer publicação. Também foi realizada uma busca no banco de tese da Capes 

utilizando a mesma palavra, constatando esta mesma realidade acerca da escassez de 

estudos. Ampliando a busca para o Google Acadêmico, considerando a mesma palavra 
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chave, foram identificados 16 artigos e três livros relacionados ao poliamor. Estas 

publicações não abrangiam pesquisas empíricas, apresentando um caráter de 

levantamento bibliográfico acerca do tema. 

Barker e Langdridge (2010), com o objetivo de fazer uma análise crítica à 

pesquisa e teoria que tem sido utilizada para abordar estilos alternativos de vida, como o 

poliamor, o swing e os relacionamentos abertos gay, perceberam que os estudos 

realizados abordando tais temas se deram especialmente nos anos de 1960 e 1970, e que 

somente na última década Rubin (2001) começou a questionar “o que aconteceu com o 

swing, casamentos em grupo e comunidades?”.  Ao tentar justificar a ausência de 

pesquisas durante este período, este autor levanta a hipótese de que os estudos a respeito 

permaneceram na periferia, pois eles ameaçavam a imagem cultural de que o casamento 

tradicional é suposto como única regra aceita. Assim, Barker e Langdridge (2010) 

afirmam que só agora é possível responder a esta pergunta, uma vez que o interesse pelo 

estudo de formas alternativas de vida parece ressurgir, experimentando um interesse 

expressivo neste novo milênio. 

Neste sentido, buscar compreender como se configuram os relacionamentos 

amorosos tem sido uma das áreas de interesse na psicologia, sobretudo, quando se 

pretende conhecer este novo interesse da academia em retomar tais temáticas como 

alvos de pesquisas, antes esquecidas, e mais precisamente entender as atitudes das 

pessoas frente a uma forma de relacionamento que contraria os ideais monogâmicos 

socialmente aceitos nas configurações das relações amorosas. Estudar estas atitudes é 

uma maneira de elucidar os princípios, afetos e valores que as pessoas endossam frente 

a uma forma de relacionamento que contraria os princípios do casamento tradicional e a 

forma socialmente aceita para os relacionamentos amorosos; ressaltando que 

relacionamentos íntimos podem influenciar várias esferas da vida, como o bem-estar 
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subjetivo das pessoas, o trabalho, os estudos, como também a ideia de pensar e 

estruturar a família (Kim & Hatfield, 2004; Rubin, 2001). Neste sentido, torna-se 

relevante conhecer as variáveis que expliquem as atitudes favoráveis ou desfavoráveis 

das pessoas frente ao poliamor, o que justifica a realização desta tese. 

Por meio do levantamento realizado, constatando a escassez de estudos acerca 

do poliamor no contexto brasileiro e em razão do impacto que este estilo de 

relacionamento possa causar no modo das pessoas construírem suas relações amorosas, 

justifica-se a necessidade de pesquisas a respeito, o que motivou a presente tese. Neste 

sentido, objetivou-se compreender em que medida os valores que as pessoas indicam 

como prioritários em suas vidas, os componentes do amor e os fatores do ciúme 

explicam tais atitudes. Mais precisamente, pretendeu-se: (1) elaborar e conhecer 

evidências psicométricas da Escala de Atitudes Frente ao Poliamor; (2) identificar as 

subfunções valorativas que se correlacionam com as atitudes das pessoas em relação ao 

poliamor; (3) verificar os componentes do amor que se correlacionam com tais atitudes; 

(4) conhecer que fatores do ciúme se correlacionam; e finalmente, (5) conhecer como e 

com que magnitude se correlacionam as medidas implícita e explícita de atitudes frente 

ao poliamor.  

Visando atender os objetivos propostos, a presente tese se estruturou em duas 

partes principais.  A primeira, denominada de marco teórico, é formada por quatro 

capítulos: Capítulo I - A Cultura do Poliamor, cujo objetivo foi compreender como se 

deu a construção histórica do poliamor, bem como conhecer sua dinâmica, definição e 

suas implicações enquanto relacionamento amoroso. Posteriormente, apresentam-se as 

evidencias da literatura que dão suporte empírico para o estudo desta temática na 

atualidade; Capítulo II - Os Valores Humanos, em que foram consideradas as principais 

teorias dos valores humanos, destacando a teoria funcionalista dos valores humanos 
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(Gouveia, 2008), com o fim de compreender como os valores influenciam na construção 

das relações amorosas; Capítulo III - Versa sobre o Amor, considerando-o como 

determinante nas relações amorosas e, consequentemente, nas relações poliamorosas; 

Capítulo IV - Ciúmes, com o fim de analisar suas diferentes concepções e compreender 

como as pessoas adeptas do poliamor lidam com o ciúme. 

A segunda parte da tese denominada estudos empíricos reuniu outros quatro 

capítulos. O capítulo V (Estudo 1 – Escala de Atitudes Frente ao Poliamor: 

Elaboração) trata da construção de uma medida específica de atitudes frente ao 

poliamor; o capítulo VI (Estudo 2 – Parâmetros Psicométricos da Escala de Atitudes 

Frente ao Poliamor) apresenta evidências acerca dos parâmetros psicométricos da 

medida proposta, como validade discriminante, validade fatorial e consistência interna; 

o capítulo VII (Estudo 3 – Atitude Frente ao Poliamor: uma explicação pautada nos 

valores, amor e ciúme) compreende um intento de conhecer como e em que medida os 

valores, os tipos de amor e o ciúme se relacionam com as atitudes frente ao poliamor e 

como tais variáveis explicam estas atitudes; o capítulo VIII (Estudo 4 - Poliamor e 

Atitudes Implícitas) visa conhecer as atitudes implícitas das pessoas em relação ao 

poliamor; e por fim, o capítulo IX (Discussão Geral e as Conclusões) procura reunir os 

principais resultados, as limitações das pesquisas, as possibilidades de aplicar os 

achados dos estudos e, por fim, oferecer sugestões para estudos futuros.   
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CAPÍTULO 1. A CULTURA DO POLIAMOR 
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A monogamia é o padrão mais aceito para as relações amorosas na cultura 

ocidental. Geralmente é considerada traidora e infiel a pessoa que, estando com um 

compromisso amoroso sério com alguém, mantém relações sexuais fora do 

relacionamento. No entanto, existem pessoas que concordam em não manter a 

exclusividade sexual e afetiva, e mantêm relações sexuais com outra pessoa, com o 

pleno consentimento de seu (sua) parceiro (a). O poliamor, enquanto um tipo de 

relacionamento, permite que situação semelhante a essa ocorra. Neste sentido, este 

capítulo pretende compreender como se deu a construção histórica do poliamor, bem 

como conhecer sua dinâmica, definição e suas implicações enquanto relacionamento 

amoroso. Posteriormente, apresentam-se as evidências da literatura que dão suporte 

empírico para o estudo desta temática na atualidade. 

 

 

1.1. Contexto Histórico 

No intuito de compreender as origens e a evolução do poliamor enquanto forma 

de relacionamento amoroso, faz-se necessário examinar alguns fatos históricos que 

foram relevantes para o seu desenvolvimento ao longo do tempo. Embora suas raízes 

remetam às comunidades utópicas dos Estados Unidos do século XIX, a 

responsabilidade nos relacionamentos não monogâmicos começou a crescer 

vigorosamente na década de 1960.   

Entre as décadas de 1950 e 1970 nos Estados Unidos, vários movimentos 

alternativos se formaram, ficando conhecido como movimento da contracultura. Nele, 

os jovens estadunidenses manifestavam seu descontentamento em relação ao “American 

Way of Life” (modo de vida americano), e levantavam as bandeiras dos lemas “Peace 

and Love” (paz e amor) e “Make Love, Not War” (faça amor, não guerra). O 
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movimento da contracultura propunha uma nova maneira de agir, pensar e sentir 

(Ferreira, 2005). 

Os hippies e o rock caracterizaram o movimento da contracultura. Os hippies, 

em particular, por não se encontrarem inseridos na sociedade produtiva, eram porta-

vozes das feridas na sociedade ocidental. O veículo que utilizavam para denunciar os 

problemas sociais da época era o rock, que se constituiu em uma das principais fontes 

inspiradoras de mudança da juventude. Neste cenário, destacaram-se os Beatles e os 

Rolling Stones, que representavam os valores de sua época e transformaram 

profundamente o estilo de vida dos jovens. A transformação percebida na priorização 

dos valores foi traduzida na célebre tríade sexo, drogas e rock’nroll. Neste sentido, a 

prática sexual rompia a barreira do “papai e mamãe”, e muitas drogas passaram a ser 

consumidas por lazer e descoberta espiritual (Campos, 2006; Ferreira, 2005). 

Neste período a música se configurou como um instrumento de contestação, de 

mudança social e política. Um grande marco dessa manifestação foi o Festival de 

Woodstock, que aconteceu no verão de 1969 em Nova York. Este festival aconteceu em 

um momento em que os Estado Unidos se deparava com a segregação social e racial, a 

revolução feminista e a guerra do Vietnam. A multidão fez sua própria música, 

experimentou sexo, drogas, compartilhou comida, convivendo por três dias com sujeira, 

lama e falta de estrutura (Mariuzzo, 2009). 

Outra área que contribuiu trazendo transformações expressivas para uma geração 

que sofria forte repressão sexual foi o campo da moda, que provocou significativas 

inovações ao inventar a minissaia que se tornou um dos símbolos da expressão de 

liberdade emergente (Campos, 2006). 

Percebe-se que as mudanças nos campos citados afetaram direta e indiretamente 

o comportamento sexual dos indivíduos. Como resultado, deu-se início à chamada 
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revolução sexual, que provocou mudanças na maneira de lidar com a sexualidade, 

levando muitos estudiosos a refletir sobre esta temática (Giddens, 1993; Rubin, 2001; 

Stearns, 2010).  

Stearns (2010) destaca alguns elementos importantes que contribuíram para o 

surgimento de um novo contexto de comportamento sexual, chamando a atenção para o 

início da década de 1960 que presenciou a introdução de então surpreendentes métodos 

contraceptivos, em especial a pílula que foi considerada por muitos uma espécie de 

“balinha mágica”, que evitaria temporariamente a fecundação quando ingerida pelas 

mulheres. A partir deste momento, o sexo começou a ser considerado como fonte de 

prazer e recreação e não apenas como tendo um fim procriativo (Giddens, 1993; 

Stearns, 2010). A pílula anticoncepcional foi um dos principais gatilhos para a 

revolução sexual, uma vez que deu acesso as mulheres à contracepção fácil e confiável. 

Giddens (1993), ao se propor a discutir a sexualidade e as transformações que esta tem 

causado na construção da intimidade, chama de sexualidade plástica a sexualidade 

desvinculada da reprodução, abolindo o elo entre essas duas dimensões (sexo versus 

reprodução). Desta maneira, a sexualidade se torna autônoma, sendo expressa de 

diversas maneiras, de acordo com o propósito do indivíduo. A heterossexualidade deixa 

de ser o padrão de julgamento sexual, e a homossexualidade surge como um estilo de 

vida.  

De fato, esta revolução abrangeu maior aceitação do sexo fora das relações 

heterossexuais e monogâmicas tradicionais (especialmente fora do casamento). A partir 

de então, "estilos de vida alternativos" começaram a emergir, tendo como pano de fundo 

a Guerra do Vietnam, os movimentos que exigiam os direitos civis, a liberdade da 

mulher e o reconhecimento da homossexualidade. Tais movimentos funcionaram como 

catalisadores da emergência pública de fazer popularmente conhecido os estilos de vida 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Mulher
http://pt.wikipedia.org/wiki/Contracep%C3%A7%C3%A3o
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alternativos. Esta emergência esteve atrelada ao aumento do divórcio e da revolução 

sexual feminina, que levantaram questionamentos que desafiaram o significado do 

casamento, da vida familiar, dos papéis de gênero e da sexualidade (Rubin, 2001). 

De acordo com Rubin (2001), o termo estilo de vida alternativo engloba uma 

variedade de formas de famílias não tradicionais, como famílias monoparentais (um 

único progenitor e o filho), família com padrasto, família com dupla carreira, coabitação 

heterossexual, relacionamento de gays e lésbicas, casamentos abertos e relacionamentos 

múltiplos, por exemplo. Muitos desses estilos de vida se tornaram corrente principal de 

tópicos de estudo científico da família, especialmente o swing, (o consentimento dos 

casais para a troca sexual do parceiro), o casamento grupal e o grupo de pessoas que 

vivem em comunidade compartilhando o trabalho, alimentos, renda etc. Este autor ainda 

ressalta que nos círculos acadêmicos, os estudos desses estilos de vida se encontravam 

relacionados a vários eventos relevantes, listados a seguir: 

 Groves Conference on Marriage and the Family. Foi realizada em 1971, cujo 

tema foi “The Future Marriage and Parenthood”. Esta conferência foi 

organizada por estudiosos da família que, pela primeira vez, tentavam catalogar 

as mudanças radicais que cercavam a vida familiar estadunidense no século XX. 

Foram realizados seminários sobre estilos de vida que incluíam 

homossexualidade feminina e masculina, androgenia, troca de parceiro, 

casamento grupal etc. O debate intelectual foi realizado por meio de 

apresentações dos estudiosos de família mais importantes da época. Dentre estes 

se destacaram: Rustom Roy (Roy & Roy, 1968), que juntamente com sua esposa 

Della, escreveram o livro Honest Sex: A Revolutionary New Sex Guide for the 

Now Generation of Christians, que tratava a monogamia como obsoleta, 

argumentando que a monogamia tradicional isolava os indivíduos e famílias, não 
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facilitando o desenvolvimento de relações pessoais significativas. Ambos foram 

a favor da legalização da bigamia. Denfield e Gordon (1970), que descreveram 

os aspectos mais positivos da troca de parceiro. O'Neill e O'Neill (1972), com a 

publicação do livro Open Marriage, que encorajava o casal a manter uma 

comunicação honesta considerando a possibilidade de que um casamento aberto 

pudesse incluir a prática sexual com outros parceiros.  

 A “Societal Planning for Family Pluralism”. Esta conferência foi realizada em 

1972, dando continuidade a proposta da conferência anterior que era o de 

legitimar o estudo do movimento de estilo de vida alternativo. Um dos principais 

participantes foi James Ramey, cujos artigos sobre casamento grupal e grupo de 

pessoas que viviam em comunidade partilhando o trabalho, alimentos, renda 

etc., eram publicados no Journal of Sex Research, que exaltava as vantagens da 

prática da convivência em comunidade, especialmente na partilha dos recursos. 

Os workshops realizados na conferência produziram um número importante de 

predições sobre o futuro da vida familiar estadunidense. 

 Em 1975 foi realizada a “Adventure in Loving: A Coference on Alternative 

Lifestyle”. Este evento foi promovido por profissionais, pesquisadores e outros 

estudiosos que continuaram a se reunir e buscar uma agenda de debate instigante 

sobre o futuro da vida da família estadunidense. Os destaques foram Constantine 

e Constantine (1973), que viajaram o país entrevistando pessoas para o seu livro 

Group Marriage. Eles concluíram que o cerne do movimento do casamento 

grupal e relações múltiplas estava na abertura de fronteiras nas relações e no 

aumento das opções das pessoas. Outro participante de destaque foi Ramey 

(1975), fundador e diretor do Center for the Study of Innovative Lifestyle; ele 

descreveu que no casamento aberto as duas pessoas estavam envolvidas 

http://en.wikipedia.org/wiki/Open_Marriage_(book)
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principalmente uma com a outra, embora relações afetivas e sexuais existissem 

fora da relação principal.  

 Em 1981 foi realizada uma conferência cujo tema, “The Pursuit of Happiness: 

Progress and Prospects”, foi a base para a publicação do Contemporary 

Families and Alternative Lifestyle: Handbook on Research and Theory (Macklin 

& Rubin, 1983). Os tópicos explorados incluíram temas diversos, como relações 

íntimas com pessoas do mesmo sexo e estilo de vida alternativo em 

comunidades de minoria étnica, por exemplo.   

A produção de estudos que abrangia estilos alternativos de vida como o 

poliamor, o swing e relacionamentos abertos gay, teve o seu apogeu nos anos de 1960 e 

1970. Recentemente, percebe-se um novo interesse por investigar estas formar 

alternativas de vida (Barker & Langdridge, 2010; Rubin, 2001). Tal interesse não tem 

surgido apenas no contexto acadêmico, como também é possível ver este assunto sendo 

abordado na mídia em forma de entreterimento por meio de séries e telenovelas. Um 

exemplo a respeito é Aline, série brasileira que teve sua primeira temporada em outubro 

de 2011. Aline é uma comédia romântica inspirada nos quadrinhos de Adão 

Iturrusgarai. Ela é uma garota irreverente, moderna e livre. Mora com dois namorados, 

Otto e Pedro, e juntos vivem momentos de alegria, tristeza, angustia e romance. Aline 

traduz a geração que acredita no amor e coloca sua felicidade acima de tudo. Outro 

exemplo que pode ser citado é o do personagem Cadinho, da novela Avenida Brasil, 

que além de rico, carismático e extrovertido, também é um polígamo. Ele mantém um 

relacionamento com três mulheres ao mesmo tempo (Verônica, Noêmia e Alexia). No 

início da trama as esposas eram enganadas por ele, depois que elas descobriram uma a 

outra, resolveram fazer um acordo e decidiram continuar casadas com o mesmo. Desta 

forma, percebe-se que assuntos referentes a relacionamentos não monogâmicos que 



 

33 
 

num primeiro momento podem causar tabus parecem não se encontrarem tão distantes 

do cotidiano das pessoas.  

O surgimento do poliamor não remete apenas às influências da revolução sexual; 

suas origens, segundo Anapol (2010), são bem mais remotas.  A autora faz referencia à 

influência da Comunidade Oneida, fundada por John Humphrey Noyes, em 1848. Era 

uma comunidade espiritual, que possuía um projeto doutrinário extremamente 

controverso, a denominada doutrina do casamento complexo. No casamento complexo, 

todos os homens e todas as mulheres dentro da comunidade, eram considerados casados 

uns com os outros. Os homens eram obrigados a reter a ejaculação durante intercurso 

sexual, a menos que fosse destinada a concepção. E os membros mais maduros da 

comunidade eram responsáveis por iniciar os jovens em práticas sexuais e espirituais. 

Nessa doutrina, o ciúme e a possessividade eram eliminados quando todos os homens e 

todas as mulheres da comunidade se casavam, e incentivavam os membros a 

desfrutarem o ato sexual com múltiplos parceiros.  

Anapol (2010) ainda destaca a influência da Poligamia Mórmon, em que seu 

líder Joseph Smith põe em prática seus ensinamentos sobre o casamento celestial ou 

patriarcal, que veio a ser conhecido como a Doutrina Mórmon de esposas plurais. A 

poligamia foi amplamente praticada entre os fiéis, até ser oficialmente rejeitada como 

doutrina Mórmon, devido à pressão federal exercida sobre o Estado de Utha, que impôs 

a condição de cessar tal prática. Contudo, a autora ressalta que nos dias de hoje alguns 

fiéis continuam a aderir a esta forma de casamento em grupo, exercendo, ainda, certo 

fascínio para muitas pessoas. Ela também destaca a influência da feminista Emma 

Goldman, que é lembrada por sua luta pela independência da mulher quando esta ainda 

não tinha o direito de voto nos Estados Unidos, como também defendeu o acesso da 

mulher ao controle de natalidade e era defensora apaixonada do “amor livre”.  
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A autora ainda ressalta a contribuição da Village Kerista, comunidade que surgiu 

no ano de 1956 em São Francisco, Califórnia, após a experiência mística de Bro Jud, 

que o impulsionou a buscar um estilo de vida com significado religioso e compartilhado 

em comunidade. Assim, Jud, juntamente com outras pessoas que conheceu, tentaram 

estabelecer um estilo de vida viável em comunidade, e em pouco tempo se tornaram 

íntimos e passaram a cultivar a ideia de paraíso utópico. Prontamente essa noção de 

utópico começou a beirar para algo que se diferenciava de unidades familiares 

monogâmicas. Neste período o “amor livre” e o uso de substância química estava em 

alta e a filosofia adotada pela Village Kerista contribuiu para ampliar tais atividades 

hedonistas.  Parece ter recebido uma profunda influência da comunidade Oneida. 

Contudo se diferenciou dela por fazer uso da vasectomia para prevenir a gravidez. O 

termo polyfidelity foi cunhado na década de 1970 por membros desta comunidade, 

referindo-se a uma forma de poliamor, em que todos os membros são considerados 

iguais e concordam em manter contato sexual ativo apenas com os demais membros do 

grupo. Esta comunidade parece ter tido mais visibilidade durante a revolução sexual de 

1970. Muitos dos keristans optaram pela monogamia, embora alguns tenham optado por 

continuar em grupos de casamentos menores. 

No atual contexto social, a conjugalidade vem sofrendo transformações notórias, 

sendo possível observar várias formas de arranjos conjugais que vão dos mais 

tradicionais aos mais modernos. O casamento deixa de ser concebido como uma 

condição natural e “eterna”, não sendo mais para toda a vida, passando a relação entre 

os cônjuges a durar enquanto houver satisfação suficiente, podendo tal relação ser 

rompida a qualquer momento por um deles. O que se observa é que os ideais do amor 

romântico (a união é única e eterna) neste contexto tendem a fragmentar-se, e a 

expressão “até que a morte nos separe” passa a ser substituída pela ideia de que a 
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relação entre os cônjuges deve ser pautada mais por um desejo recíproco do que por 

uma obrigação. Este fenômeno reflete a ênfase que tem sido dada mais ao 

desenvolvimento da autonomia e satisfação de cada cônjuge do que aos laços de 

dependência entre eles, e ainda reflete a emancipação e autonomia das mulheres 

(Zordan, Falcke, & Wagner, 2009). 

Neste sentido, observa-se a prioridade dada à igualdade e ao respeito à mútua 

individualidade, que se evidencia na superficialidade dos vínculos dos relacionamentos, 

em que a paixão é intensa, porém efêmera. Desta feita, a dissolução dos vínculos, frente 

às dificuldades do casal, torna-se mais comum do que a busca de soluções alternativas 

para a manutenção do mesmo. Assim, homens e mulheres se confrontam com duas 

forças paradoxais, que abrangem os ideais individualistas e a necessidade de vivenciar a 

realidade comum de um casal. Considera-se, então, que o ideal igualitário predominante 

na sociedade contemporânea promoveu transformações importantes nos modelos de 

casal, que se constroem, desconstroem e reconstroem, emergindo daí novas formas de 

manifestação da conjugabilidade, como o casamento homossexual, a coabitação e união 

estável, a relação virtual, o ficar e o poliamor (Feres-Carneiro, 2009). Esta última tem 

despertado polêmica, sobretudo em razão de seus adeptos considerarem ser possível 

amar e ser amado por mais de uma pessoa ao mesmo tempo, com o consentimento e 

conhecimento de todos os envolvidos, o que era há pouco, algo inconcebível de ser 

admitido publicamente. Nesta direção, a seguir é apresentada a descrição sobre a 

dinâmica do poliamor. 

 

 

 

 



 

36 
 

1.2. Compreendendo a Dinâmica do Poliamor 

João ama Maria, que ama José, que ama Antonia, que ama João. Esta “ciranda” 

do amor, apesar de lembrar o conhecido poema “Quadrilha” de Carlos Drumond de 

Andrade, aqui é usada para ajudar na compreensão do poliamor enquanto 

relacionamento. No poliamor todas as pessoas envolvidas no relacionamento parecem 

se amar simultaneamente. Trata-se de uma nova modalidade de relacionamento, que 

desafia os elementos do amor romântico que pauta a sociedade ocidental, cujo 

paradigma central das relações amorosas se apoia na ideia de considerar que o casal se 

relacione apenas entre si, vivenciando a relação a dois. 

 

 

1.2.1. Definindo o Poliamor 

Mas, o que vem a ser o poliamor? Definir poliamor é algo fácil e ao mesmo 

tempo complexo devido à existência de diversas definições que são encontradas em 

grupo de discussão virtual, livros de autoajuda e mais recentemente na área acadêmica. 

Etimologicamente a palavra vem do grego “poli” e do latim “amore”. Em sentido estrito 

o termo tem sido contestado, uma vez que seus significados concretos tem sido um 

problema de debate em curso.  Na Tabela 1 são apresentadas algumas dessas definições. 
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Tabela 1. Definições do Termo Poliamor 

Referências Definições 

Wolfe (2003) Prática que compartilha abertamente e eticamente amores 

múltiplos.  

Barker (2005) É uma relação em que é possível e aceitável amar muitas pessoas 

e manter várias relações íntimas e sexuais simultaneamente, 

sendo aberto e honesto dentro deste relacionamento, 

Haritaworn, Lin e 

Klesse (2006) 

A hipótese de ser possível, válido e útil manter relações íntimas, 

sexual e/ou amorosa com mais de uma pessoa. 

lovemore.com 

(2011) 

Poliamor se refere ao amor romântico manifestado de forma ética 

e honesta, com mais de uma pessoa, e com o pleno conhecimento 

e consentimento de todos os envolvidos.  

Oxford Dictionaries 

Online (2011) 

A filosofia ou o estado de estar apaixonado ou envolvido 

romanticamente com mais de uma pessoa ao mesmo tempo. 

polyamory.org.uk 

(2011) 

Poliamor é uma filosofia e um estilo de vida baseado na 

formação e manutenção de relacionamentos com múltiplos 

parceiros de uma forma aberta, honesta e não possessiva. 

Wikipedia (2011) A prática, o desejo ou a aceitação de ter mais de um 

relacionamento amoroso e íntimo simultaneamente, com o pleno 

conhecimento e consentimento livre de todos os envolvidos. 

Xeromag.com 

(2011) 

  

É a filosofia e prática não possessiva, honesta, responsável e 

ética de amar várias pessoas ao mesmo tempo. Poliamor dá 

ênfase a escolha consciente do número de parceiros que a pessoa 

deseja estar envolvida, ao invés de aceitar as normas sociais que 

ditam amar somente uma pessoa de cada vez. 

 

 

Percebe-se a existência de certa instabilidade nas definições, que tem sido 

justificada pelo surgimento recente do tema (Barker, 2005). Estas várias definições 

parecem querer englobar todos os componentes que constituem o poliamor, o que pode 

contribuir para a compreensão dos motivos que levam as comunidades poliamorosas 

fazer uso de expressões variadas, que intentam descrever emoções ou situações para as 

quais, alegadamente, não existe ainda palavra (Cardoso, 2010).  

Entretanto, vale ressaltar que tais definições possuem algo em comum, uma vez 

que o termo é geralmente usado para se referir à prática de ter um relacionamento 

íntimo e sexual simultâneo com mais de uma pessoa, com o consentimento e 

conhecimento de todos os envolvidos. Neste sentido, os adeptos do poliamor 
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consideram ser possível e aceitável amar mais de uma pessoa ao mesmo tempo (Anapol, 

2010; Barker 2005).  

A palavra poliamor, na sua vertente espiritualista e pagã, surge no contexto da 

Igreja de Todos os Mundos, em 1990. Morning Glorym, esposa de Oberon Zell, 

publicou um artigo intitulado “A Bouquet of Lovers”. No artigo ela utilizara a palavra 

“poly-amorous” para se referir as pessoas que tivessem relações amorosas e sexuais 

com mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Apesar de ter feito uso da palavra “poly-

amorous”, a mesma não possuía pretensão de criar um novo estilo de vida, mas sim 

discutir a importância dos relacionamentos abertos adotarem estratégias responsáveis 

para que fossem duradouros e saudáveis. Ela destaca a honestidade e o compromisso 

como ingredientes essenciais que devem ser cultivados, uma vez que julga ser esta a 

melhor maneira de se manter saudável, evitando o risco de contrair doenças 

sexualmente transmissíveis (DSTs) e uma oportunidade de adotar medidas preventivas 

adequadas (Zell, 2010).  

Após alguns meses, Oberon Zell comunicou que a Igreja recebeu um convite 

para participar de um evento público em Berkeley, e na ocasião eles organizaram um 

Glossário de Terminologia Relacional para lá apresentar; nesta oportunidade, pela 

primeira vez, foi usada a palavra “polyamory” (poliamor em português). Vale ressaltar 

que ao longo dos anos o casal compartilhou um relacionamento aberto, experienciando 

a vivencia em tríade e casamento grupal com seis pessoas (Cardoso, 2010; Zell, 2010). 

Nesta direção, parte da comunidade pagã em torno de Oberon e da sua família se 

encontram ligados à divulgação de meios alternativos de pensar a família, sempre 

dentro de uma lógica religiosa, pagã e espiritualista. Outra figura de destaque dessa 

vertente do movimento poliamoroso é Deborah Anapol, que junto com Ryam Nearing, 
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fundaram a Loving More Magazine, em 1995; em Março de 1997, publicou o livro 

Polyamory: The New Love Without Limits, uma das referências no assunto.  

É importante ressaltar que os adeptos do poliamor enfatizam mais o amor do que 

a sexualidade, por isso a preferência do termo “poliamorosos”. Apesar de dar a devida 

importância ao sexo, seu principal objetivo não é ter muitas relações sexuais, e sim 

compartilhar experiências e sentimentos. Ainda, pode-se dizer que neste tipo de relação 

não existe traições, pois todos os envolvidos sabem e consentem a não exclusividade do 

parceiro.  

Neste sentido, cabe questionar: quais os motivos que podem levar uma pessoa a 

optar por esta forma de relacionamento? De acordo com Wolfe (2003), várias são as 

razões que pode levar uma pessoa a adotar o poliamor como tipo relacionamento. Eis 

algumas delas listadas por esta autora: Algumas pessoas são inspiradas por livros que 

nutrem a esperança de concretizar relacionamentos utópicos em suas próprias vidas; 

outras, frustradas por anos de casamento monogâmico restrito/acordos de 

relacionamentos, esforçam-se para melhor atender sua atração por múltiplos parceiros; 

há ainda as que são idealistas independentes que acreditam que as expressões de amor 

não devem ser restringidas por religião ou lei; e, finalmente, há casais (que não se 

consideram a si mesmos um casal) e até mesmo pessoas solteiras com posição de papéis 

virtuais, delineando requisitos muito específicos para suas famílias utópicas poli. 

Pode-se ainda acrescentar que essas motivações englobam a conquista de afeto, 

como, por exemplo, o fato de um parceiro relutantemente concordar em participar de 

uma relação poliamorosa apenas para ganhar o afeto do outro, esperando secretamente 

que esta postura indesejável irá magicamente desaparecer uma vez que estão 

comprometido um com o outro; outros podem querer mascarar ou desculpar a 

dependência de sexo, trabalho ou conflitos emocionais; enquanto outros procuram 
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recompensas utópicas ou espirituais ou querem tomar uma posição de mudança cultural 

(Anapol, 2010). 

Os poliamoristas de modo geral tendem a constituir uma cultura poliamorosa, 

com expressões, palavras, e normas para convivência. Nessa dinâmica se observa que 

de certa maneira eles estabelecem uma hierarquia entre os parceiros com quem se 

relacionam, já que, por vezes, são descritos como “poliamorosos com um (a) parceiro 

(a) fixo (a)”, “poliamorosos com múltiplos parceiros (as) primários (as)" ou 

"poliamorosos com parceiros primários e secundários". E alguns adeptos do poliamor 

procuram fazer parte de uma tríade (trio) ou quads (quarteto) (Wolfe, 2003). 

Wolfe (2003) ressalta que as tríades e quads podem ser heterossexual, 

homossexual ou bissexual. Geralmente os heterossexuais são susceptíveis de formar 

tríades ou quads, em que os dois parceiros do mesmo sexo, cada um deles, se relaciona 

sexualmente com o parceiro do sexo oposto ou parceiros, enquanto os bissexuais são 

mais propensos a criar tríades completas ou quads onde todos são amantes entre si. 

Neste contexto, algumas tríades compartilham a mesma cama; outros optam por 

peregrinar na noite entre os parceiros, e ainda existem aqueles que, por adotar a 

polifidelidade, só praticam o sexo apenas um com o outro, apenas com os que se 

encontram envolvidos no relacionamento; enquanto outros são livres para ter intimidade 

com os que estão fora de suas “famílias”. A autora ainda chama a atenção para o fato de 

que algumas tríades que praticam a polifidelidade relatam que se sentem separados da 

cultura poli, em que estão, essencialmente, como casais monogâmicos, exceto que eles 

tenham três em vez de dois parceiros. 

Nessas relações são adotadas diversas regras de funcionamento, que variam de 

indivíduo para indivíduo e seus respectivos parceiros. Normalmente, existem acordos de 

sexo seguro, em que se podem incluir a realização de testes de doenças sexualmente 
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transmissíveis para novos parceiros e o uso de preservativos para todos os parceiros fora 

da relação principal. Alguns acordos podem limitar o contato erótico, como, por 

exemplo, evitar beijos profundos, não praticar sexo oral, proibir a nudez do corpo 

inteiro, restringir a visita ao amante apenas nos dias designados etc. Entretanto, alguns 

afirmam que, enquanto as atividades do (a) parceiro são restringidas, não é possível 

controlar seus sentimentos e, assim, tais restrições não surtem o efeito esperado. Para 

estes, no poliamor, o verdadeiro amante libera seus parceiros (as) a participarem 

plenamente e sempre que quiserem de todas as atividades escolhidas (Wolfe, 2003). 

 

 

1.3. Poliamor e Outras Formas de Relacionamentos Não-Monogâmicos 

Poliamor é uma modalidade de relacionamento não monogâmico, como é o 

swing, a poligamia e a poliandria. Com frequência as pessoas consideram que estes são 

a mesma coisa. Não se pode negar a semelhança existente, a saber: são relacionamentos 

abertos, não monogâmicos, em que é considerado aceitável ter mais de um parceiro (a) 

na relação. Entretanto, alguns autores chamam a atenção para as possíveis diferenças, 

demonstrando que o poliamor possui algumas peculiaridades que o torna distinto dos 

demais. Um dos principais aspectos que pode ser destacado, e que se diferencia 

substancialmente de alguns movimentos de libertação sexual, como o amor livre, do 

casamento aberto e do swing, é que o centro da questão passa a ser o amor, não o sexo. 

Frequentemente o swing é comparado ao poliamor, contudo, os poliamorosos, ao 

contrário de muitos praticantes do swing, não se reúnem com o único propósito de fazer 

sexo. Em geral, essas pessoas consideram esta prática como uma nova atividade de 

recreação, em que elas trocam as regras dominantes pelas regras de um estilo de vida; 

por outro lado os poliamoristas fazem suas próprias regras internas, específicas do 
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relacionamento em questão, para criar uma estrutura profunda de um novo caminho 

para sua vida (Smiler, 2010). Sheff (2005) destaca que o swing difere pelo fato de que 

no poliamor é enfatizado o desenvolvimento de um relacionamento íntimo e emocional 

a longo prazo, contrário do que é observado no swing.  

O poliamor também é bastante comparado à poligamia. Algo peculiar a esta 

modalidade de relacionamento é que tanto homens como mulheres têm acesso a 

parceiros adicionais em suas relações poliamorosas, distinguindo-os da poligamia, que 

concebe apenas ao homem a permissão para ter outras parceiras (Sheff, 2005).   

Weitzman, Davidson e Phillips (2009) consideram que o poliamor pode assumir 

várias configurações, todas adaptáveis aos desejos, às necessidades e aos acordos dos 

indivíduos envolvidos. Estas formas incluem: (1) Primário – casal em uma relação 

primária concorda em buscar outros relacionamentos, podendo desenvolver relações 

profundas e sérias ou terem amantes ocasionais; (2) Tríade – três pessoas desenvolvem 

uma relação de compromisso íntimo. É mais frequentemente formada quando um casal 

já existe e inclui uma terceira pessoa; e (3) Casamento grupal ou poli-família - Três ou 

mais pessoas formam um coeso sistema de relacionamento íntimo. Eles podem ter 

exclusividade sexual entre os participantes do grupo (isto é chamado polifidelidade) ou 

podem concordar com as condições em relação a ter parceiros fora do grupo. 

Ve Ard e Veaux (2003) acrescentam outras possíveis configurações poli, a 

saber: (1) Poli Solteiros – pessoas que não estão envolvidas em qualquer 

relacionamento, mas acreditam no conceito de poliamor, e nutrem a esperança de 

incorporá-lo nos relacionamentos futuros que possam ter; (2) Família expandida ou 

intencional – relação em que três ou mais parceiros conscientemente escolheu uns aos 

outros como família, podendo ou não viver juntos, possuindo a liberdade de se 
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relacionar sexualmente com todos os membros envolvidos, entretanto este não se 

constitui um requisito para ser membro. 

Estes sãos alguns dos principais padrões de relações poliamorosas. O que eles 

têm em comum é a rejeição da expectativa de que um parceiro possa satisfazer todas as 

necessidades do outro no relacionamento, como emocional, social, sexual, econômica e 

intelectual (Peabody, 1982).  

 

 

1.4. A Ética do Poliamor 

A filosofia adotada no poliamor considera que amar uma única pessoa pelo resto 

da vida é algo inconcebível, que o amor não deve excluir o mundo ou as pessoas. Desse 

modo, os indivíduos podem amar e ser amados por mais de uma pessoa 

simultaneamente; esta é a lógica que esta ideologia procura defender. Contudo, para que 

essa forma de relacionamento seja possível, seus adeptos tendem a cultivar princípios 

que são norteadores para tal prática. Dois princípios se destacam: honestidade e 

consenso.  

Klesse (2006) considera que o ideal ético de consenso só pode ser trabalhado em 

um processo de negociação, neste caso, a honestidade seria a pré-condição para tal 

processo ser possível a todos, constituindo-se o axioma básico do poliamor. Ligados a 

este axioma encontram-se: fidelidade e lealdade (as promessas e acordos feitos dentro 

do relacionamento), confiança, dignidade e respeito (os parceiros de um parceiro devem 

ser aceitos como parte do relacionamento e não apenas tolerados), apoio mútuo (cada 

parceiro irá apoiar e não prejudicar o outro), comunicação e negociação (a comunicação 

é um mecanismos importante para reparação de eventual violação do acordo firmado) e 

a não possessividade (Anapol, 2010; Cook, 2005). Anapol (2010) sugere que o 
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poliamor propõe uma nova ética sexual. O caráter ético do poliamor deriva da sua forte 

ênfase sobre o amor, a intimidade, o compromisso de consenso e a honestidade. 

Weitzman et al. (2009) advogam que viver um relacionamento amoroso de 

forma consensual, honesta e ética traz benefícios, e se constitui uma recompensa em si 

mesmo.  Estes mesmos autores ainda fazem referência a algumas vantagens que os 

indivíduos poliamoristas identificam por viver neste modelo de relacionamentos como o 

fato de as poli famílias em que os parceiros vivem todos juntos desfrutarem os 

benefícios da cooperação das famílias, que incluem mais pessoas para compartilhar 

tarefas, participação no orçamento doméstico (e.g., pagamento de aluguel).  

 

 

1.5. Visibilidade do Poliamor enquanto Movimento  

Desde o século passado, o poliamor enquanto movimento começou a ter 

notoriedade. Precisamente por volta da década de 1990 se deu o seu surgimento, 

adquirindo maior visibilidade nos Estados Unidos nos últimos vinte anos, e sendo 

acompanhado de perto por movimentos na Alemanha e Reino Unido. 

Sua divulgação tem sido feita de diversas formas, seja na distribuição de 

panfletos informativos, programas de entreterimento na tv, livros de autoajuda e 

conferências, por exemplo. Neste cenário a Internet tem ganhado um destaque especial 

diante do número de web sites específicos que tratam do assunto abrangendo grupos de 

discussão e redes sociais. 

Ao digitar a expressão, em português, “poliamor” no site de busca Google, 

aproximadamente 205 mil links surgem com esta palavra. Se esta expressão for digitada 

em inglês, isto é, “polyamory”, que descreve relações que recusam a monogamia como 

princípio ou necessidade, aparecerão 2,35 milhões de links. Diante destes dados, 

http://www.facebook.com/pages/w/106079639423410
http://www.facebook.com/pages/w/109501802410167
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percebe-se a importância que tem sido dada a esta nova modalidade de relacionamento. 

A relevância da discussão e disseminação de tal temática tem sido evidenciada na 

academia, já que no ano de 2005 foi realizada na Universidade de Hamburgo, 

Alemanha, a primeira conferência internacional para discutir questões relacionadas ao 

poliamor e à mono-normatividade (Cardoso, 2010).  

No Brasil, ainda que de forma tímida, o poliamor já começa a dar sinais de 

visibilidade. Como referido anteriormente, a busca pela palavra poliamor remete a 

muitos links. Existem dois sites voltados especialmente para divulgar e discutir questões 

sobre o poliamor são eles: www.poliamorbrasil.org e http://poliamores.blogspot.com.br, 

este último criado por uma paraibana. Outro site de destaque aborda a rede de relações 

livres (RLI) www.rederelacoeslivres.wordpress.com, que apresenta uma nova visão de 

sexo, prazer e afetividade; este dissemina não apenas a filosofia da RLI, como também 

discute outras relações que não adotam a monogamia como princípio, como o poliamor. 

As redes sociais também se sobressaem neste cenário, como destaque a comunidade 

Poliamor Brasil, do Orkut, que possui mais de 1.500 participantes entre adeptos e 

simpatizantes desta nova forma de relacionamento. Nesta comunidade são realizados 

enquetes e fóruns referentes a este tipo de relacionamento 

(http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=69847). 

Também se encontra publicação de matéria referente ao poliamor em revista de 

circulação nacional. No ano de 2006, foi publicada uma matéria na revista Isto é, 

intitulada “Amor Demais”, que tratava sobre a filosofia do movimento chamado 

poliamor (Filho, 2006). Uma figura que tem recebido destaque nacional no que diz 

respeito às discussões sobre o poliamor, é a psicanalista Regina Navarro Lins. A mesma 

tem sido convidada a participar de programas de rede nacional, como “De Frente com 

Gabi”, em que foi falar de seu livro que discorria sobre a temática do poliamor; também 

http://www.poliamorbrasil.org/
http://www.rederelacoeslivres.wordpress.com/
http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=69847
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teve algumas participações no programa “Amor e Sexo”; e tem sido convidada para 

participar de eventos culturais em todo Brasil. Em setembro de 2011 ela participou do 

evento Salão do Livro de Parnaíba (Salipa), no Complexo Cultural Porto das Barcas, na 

cidade de Parnaíba – PI, falando sobre a transformação do amor romântico e poliamor. 

Lins (2011) é autora do livro Uma Cama na Varanda que aborda acerca das novas 

tendências dos relacionamentos amorosos. 

Por fim, no campo da Psicologia, Terezinha Féres-Carneiro tem se dedicado ao 

estudo das conjugalidades contemporâneas com o fim de identificar os diferentes 

arranjos conjugais na atualidade. Dentre estas múltiplas conjugalidades esta o poliamor, 

considerado uma forma diferente de vivenciar a relação amorosa.  

 

 

1.6. Símbolos do Poliamor  

 Nicole Abrahão, criadora do blog poliamores, argumenta que todo grupo que se 

constrói por vontade própria, deve se orgulhar por pertencer a ele, sugerindo que o 

mesmo deve ter uma cultura própria (Abrahão, 2010). Neste sentido, ela considera 

importante conhecer os símbolos e bandeiras por ver neles uma maneira de como os 

poliamoristas são representados e de como eles se representam frente à sociedade. 

Apesar da importância dos símbolos, estes ainda não possuem o reconhecimento 

universal. A seguir são listados alguns símbolos que os caracterizam. 
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Figura 1. Infinito Amores                                    

 

 

 

 

Figura 2. Bandeira do Orgulho Poli 

 

 

 

                   

Figura 3. Campanha de Conscientização e Aceitação Poliamorista           

Símbolo considerado mais comum. 

Constituído de um coração vermelho 

e branco, combinado com o símbolo 

do infinito azul, que representa vários 

amores. 

Consiste em três listras horizontais 

iguais, coloridas, com um símbolo no 

centro da bandeira. O azul = 

honestidade entre os parceiros; 

vermelho = amor e paixão; preto = 

solidariedade com os que possuem 

dificuldade em assumir o 

relacionamento.  

Fita da campanha de 

conscientização e aceitação 

poliamorista – FCAP. 
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      Figura 4. Amor Infinito e Infinitas Combinações                     

                                      
 

 

1.7. Poliamor: Estudos Empíricos 

Nas últimas décadas a academia tem demonstrado interesse pelo estudo de 

relacionamentos abertos, ou seja, de relacionamentos não monogâmicos. Barker e 

Langdridge (2010) destacam que no ano de 2004 foi publicado o livro The State of 

Affairs: Explorations in Infidelity and Commitment, que incluiu dois capítulos sobre 

relacionamentos consensuais não monogâmicos, a saber: poliamor e relacionamento 

aberto gay. Após a publicação deste livro, precisamente no ano de 2005, realizou-se a 

primeira conferência internacional acadêmica, na Universidade de Hamburgo, 

Alemanha, especificamente para debater temas relacionados ao poliamor (Pieper & 

Bauer, 2005); e Haritaworn et al. (2006) publicaram uma edição especial na revista 

Sexualities sobre o mesmo tema. O Kinsey Institute tem demonstrado interesse pelo 

estudo do poliamor com o fim de torná-lo conhecido dentro do contexto acadêmico e do 

público em geral; este fato é confirmado pela coleção de recursos acerca deste assunto, 

que atualmente tem uma lista de mais de 200 teses, livros e artigos relativos à 

relacionamentos não monogâmicos (Haslam, 2009). Esta coleção é composta de 

materiais de conferências, recursos da Internet, cobertura da mídia e artigos de pesquisa, 

bem como correspondências pessoais. 

Simboliza o amor infinito e as 

infinitas combinações. 
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Também se observa nos cursos de pós-graduação a produção de teses que 

abordam o tema em questão (e.g., Cook, 2005; Keener, 2004; McLuskey, 2009; Wolfe, 

2003), como também a publicação de artigos em periódicos científicos (e.g., Klesse, 

2006; De Visser & McDonald, 2007; Sheff, 2005). As pesquisas realizadas visando à 

mensuração do construto têm feito uso de métodos tanto qualitativo quanto quantitativo, 

sendo verificado que a maioria desses estudos utiliza o qualitativo. Percebe-se, então, 

que parece ser crescente o interesse pela pesquisa de tal construto na atualidade. 

A este respeito, em estudo buscando conhecer o grau em que as pessoas que se 

identificam como poliamorosas se adaptam a ideologia poli, Wolfe (2003) identificou 

que a prática do poliamor demonstrou ser altamente adaptativa para a maioria dos 

entrevistados. Cerca de 70% relataram que tinham melhorado a sua própria autoestima, 

enquanto 80% afirmaram que a prática do poliamor aumentou o amor entre o casal, 

sendo um sinal de saúde para os relacionamentos de origem, ou melhor, para os 

relacionamentos primários. Ainda se verificou que cerca de 90% dos respondentes 

obtiveram uma melhor perspectiva de si mesmo e do parceiro. Além disso, um total 

97% não relataram interesse em terminar relacionamentos de origem. 

Nesta mesma direção, Cook (2005), em estudo com o objetivo de investigar a 

natureza do compromisso dos casais nos relacionamento poliamorosos, verificou que os 

resultados sugerem que os desejos de estar juntos e encontrar valor no relacionamento 

podem ser um fator importante para o sucesso dos relacionamentos. Os entrevistados 

reconheciam que o novo relacionamento era apenas uma fase que estavam vivendo, não 

significando ser este melhor ou superior ao já existente. Deste modo, eles buscavam ser 

flexíveis e criativos na forma de se relacionar, sendo estes também fatores que 

expressam a natureza do compromisso. 
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Em outro estudo, realizado por McLuskey (2009), ao examinar as maneiras pelas 

quais as pessoas constroem suas relações poliamorosas em meio a uma cultura 

dominante da monogamia heteronormativa, observou-se que estas pessoas constroem 

seu mundo a partir do que veem ao seu redor e das opções que percebem como 

disponíveis para elas, sugerindo que a invisibilidade destas opções limitam suas 

escolhas. Neste sentido, concluiu-se que o poliamor parece ter respondido à crise vivida 

por essas pessoas em relação às suas visões de relacionamento, para qual a monogamia 

não poderia fornecer uma solução adequada.  

Com interesse de examinar a maneira como os indivíduos constroem suas 

identidades poliamorosas pessoais e de grupo em relação à monogamia convencional e 

explorar as implicações do poliamor para o sentimento próprio das pessoas, Barker 

(2005) verificou que o fato dos participantes considerarem o poliamor como 

relativamente invisível na sociedade, sugere a necessidade de se fazer relato de história 

de relação poliamorosa bem sucedida. A autora percebeu que existem pessoas dispostas 

a reivindicar essa história como sua e contá-la de forma visível, contudo, estas não 

encontram apoio e credibilidade das pessoas fora da comunidade poliamorosa. 

Weitzman et al. (2009) decidiram escrever a psicólogos com o objetivo de tornar 

conhecido o que eles precisavam saber sobre o poliamor. O público que desejavam 

alcançar era principalmente os profissionais que trabalhavam na clínica, pelo fato de 

perceberem a existência de uma preocupação com a saúde mental daqueles que optavam 

por viver nesta nova configuração de relacionamento. A intenção era preparar os 

psicólogos clínicos para lidar de maneira adequada com as pessoas poliamoras, caso 

elas buscassem ajuda. Ao realizar uma revisão da literatura na área, eles verificaram que 

existe uma grande quantidade de evidências empíricas para apoiar a viabilidade das 

relações poliamorosas e a estabilidade dos indivíduos poliamorosos. Necessariamente, 



 

51 
 

tais estilos de vida alternativos não seriam responsáveis por desencadear a manifestação 

de personalidade patológica, nem tão pouca estes indivíduos se diferenciariam daqueles 

que vivem relacionamentos monogâmicos. 

Diante das descrições destes estudos foi possível perceber a complexidade que 

envolve a dinâmica das relações poliamorosas e a necessidade que os poliamoristas têm 

de serem aceitos e de que este novo arranjo conjugal tenha visibilidade social. Neste 

sentido, julga-se relevante ampliar o campo de pesquisa nesta área possibilitando que 

outras variáveis sejam incluídas com o fim de dinamizar a discussão em torno do 

poliamor. 

Na literatura que tratou sobre o poliamor se observou que algumas temas como 

valores, amor e ciúme, se encontram no centro da discussão de tal forma de 

relacionamento e que estes parecem nortear esta prática. Nesta direção, parece relevante 

incluí-los como variáveis que podem fornecer explicações importantes do modo como o 

poliamor se estrutura como uma nova possibilidade de relacionamento amoroso. 

Neste sentido, o próximo capítulo versa sobre os valores. Vale ressaltar que tal 

construto tem sido considerado uma importante variável para a compreensão de 

diversos fenômenos sociopsicológicos como, ciúme romântico (Belo, 2003), 

sexualidade feminina (Santos, 2007), infidelidade (Cavalcanti, 2007), escolha do 

parceiro ideal (Gouveia, Fonseca, Gouveia, Diniz, Cavalcanti & Medeiros, 2009). Nesta 

tese, será ressaltada a teoria funcionalista dos valores na compreensão das atitudes 

frente ao poliamor. 
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CAPÍTULO 2. VALORES HUMANOS 
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O presente capítulo, com o intuito de conhecer a relação entre valores e 

poliamor, apresenta a seguir uma breve descrição das diferentes perspectivas teóricas 

acerca dos valores, ressaltando a Teoria Funcionalista dos Valores proposta por 

Gouveia (1998, 2003; Medeiros, 2011). Esta tese tem em conta dita teoria como base 

para nortear a compreensão acerca deste construto. 

 

 

2.1. Valores Humanos 

Ao longo da história os valores têm sido estudados a respeito da sua 

constituição, definição e realidade sob diferentes óticas, como filosófica, antropológica, 

sociológica e psicológica (Gouveia, 2003; Ros, 2006). Há indícios de que os filósofos 

gregos foram os primeiros a formular questões relacionadas aos valores, a exemplo de 

Sócrates, que tinha o hábito de perguntar aos atenienses sobre os valores nos quais 

acreditavam e consequentemente que respeitavam ao agir. Suas indagações eram as 

seguintes: “O que é a coragem? O que é a justiça? O que é a piedade? O que é a 

amizade?”. Estas questões eram geralmente respondidas sem que as pessoas pensassem 

no que diziam, unicamente repetindo o que lhes fora ensinado desde a infância (Chauí, 

2000; Pimentel 2004). 

Além dos filósofos, outros autores ganham destaque no estudo deste construto. 

Porém no contexto da sociologia, provavelmente, os mais citados sejam Thomas e 

Znaniecki (1918) que, com a publicação da obra O Campesino Polonês, apresentam a 

distinção dos conceitos de valores e atitudes. Consideravam as atitudes um processo 

pelo qual o indivíduo apreende cognitivamente uma realidade social e decide como agir. 

Já valores, compreendia-os como mediadores da relação entre as atitudes e a estrutura 

social, guiando a ação dos indivíduos por meio das normas do grupo. Entretanto, no 
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cenário social, as atitudes seriam responsáveis por elucidar o processo de elaboração 

individual (intrassubjetivo) no qual se estabelecem os valores (intersubjetivo e 

extrassubjetivo) (Ros, 2006). 

Ao propor a teoria da ação social, Parsons (1959/1976) também contribuiu para 

o estudo dos valores, uma vez que concebia serem os indivíduos guiados por três 

critérios: cognitivos, catéticos (afetivos) e avaliativos, como, também, pelas orientações 

de valor que os obrigam a respeitar as normas que delimitam suas escolhas. Nesta 

perspectiva, os valores estabeleciam um elo com os critérios normativos e apresentariam 

aspectos cognitivos, avaliativos e de responsabilidade social, possibilitando ao 

indivíduo assumir as consequências de suas ações tanto para si mesmo quanto para o 

sistema social (Ros, 2006). 

Ainda merece destaque a contribuição de Maslow (1954), por trazer as primeiras 

compreensões essencialmente psicológicas acerca dos valores, abordando-os numa 

perspectiva socioantropológica. Na teoria proposta da motivação humana, este autor 

argumenta que as necessidades fisiológicas, de segurança, de pertencimento e amor, de 

estima, de autorrealização, de conhecimento e estética são as que motivam as pessoas 

em busca de seus objetivos. Para ele, as necessidades superiores só poderiam ser 

atendidas se as necessidades básicas fossem satisfeitas. Neste sentido, os valores são 

compreendidos como necessidades. Deste modo, ao teoriza acerca dos valores, ele os 

considera, todos, positivos, por julgar ser a natureza humana benevolente e por esta ser 

orientada à autorrealização. 

Outra área que ganha destaque no estudo dos valores é a Psicologia Social, 

possivelmente por este construto exercer papel importante no processo seletivo das 

ações humanas, julgamentos e atitudes (Rokeach, 1973). Possivelmente tenha sido este 

um dos primeiro temas de interesse juntamente com as atitudes, que estudaram no 
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começo desta disciplina, impulsionados pelo trabalho de Thomas e Znaniecki (1918). 

No entanto, foi por anos um conceito adormecido, ressurgindo a partir dos anos de 

1960.  

Esse aspecto provavelmente se consolidou devido este ter deixado de ser 

concebido como atributo de um objeto, passando a ser tratado como critério do 

desejável, obtendo assim notoriedade (Gouveia, Milfont, Fischer, & Santos, 2008; 

Kluckhohn, 1951). Mais notoriamente, a partir da década de 1970 os valores passaram a 

ser objeto de pesquisa sistemática em Psicologia Social (Albuquerque, Noriega, Coelho, 

Neves, & Martins, 2006; Gouveia, 1998), principalmente pelas contribuições de 

Rokeach, primeiro autor que se propôs a mensurar os valores humanos como um 

construto distinto dos demais (Rokeach, 1973). 

Ainda se observa que os estudos dos valores têm sido relevantes para o 

entendimento de diversos fenômenos sócio-psicológicos (Bardi & Schwartz, 2003). 

Várias pesquisas corroboram este fato, demonstrando que estes têm contribuíndo para 

explicar atitudes e comportamentos ambientais (Coelho, Gouveia, & Milfont, 2006), 

preconceito (Vasconcelos, Gouveia, Souza Filho, Sousa, & Jesus, 2004), consumo de 

drogas (Coelho Júnior, 2001), comportamentos antissociais (Pimentel, 2004; 

Vasconcelos et al., 2004), delinquência juvenil (Santos, 2008), atitudes  frente  à  

tatuagem  (Medeiros,  2008),  intenção  de  cometer suicídio (Aquino, 2009) e uso de 

água e atitudes pró-ambientais (Coelho, 2009). Entretanto, não ficam de fora as 

pesquisas que dizem respeito a relações interpessoais (Milfont, 2001) e escolha do 

parceiro (Gouveia, Fonseca, Gouveia, Diniz, Cavalcanti, & Medeiros, 2010). 

Não há duvidas sobre a importância do estudo dos valores, que de um modo 

geral têm sido estudado a partir de duas perspectivas principais: uma com um foco 

essencialmente cultural e outra com foco individual. Na perspectiva cultural (natureza 
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sociológica) destacam-se os modelos de Hofstede (1984) e Inglehart (1977); enquanto 

na individual (construto psicológico) possuem relevância as contribuições de Rokeach 

(1973) e Schwartz (1992). Recentemente, entretanto, um modelo alternativo e mais 

integrador tem sido proposto, correspondendo a teoria funcionalista dos valores 

(Gouveia, 1998). Segue-se de forma melhor detalhada a descrição dos referidos 

modelos. 

 

 

2.1.1. Hofstede: valores individualistas e coletivistas 

Ao considerar os valores humanos como tendo uma natureza sociológica, 

Hofstede (1984, 1991) os compreende como representações das necessidades 

construídas socialmente na realidade estabelecida sob os reflexos das normas sociais e 

institucionais vigentes em grupos e sociedades. Ao analisar as prioridades valorativas a 

partir da cultura, ele supõe que os indivíduos são guiados a partir de suas interações 

vividas no cotidiano. É como se a cultura funcionasse como um “software mental” ou 

“programa mental”, que instrui as pessoas em direção aos comportamentos que são 

determinados socialmente. Este autor se destacou pela difusão do estudo acerca do 

individualismo-coletivismo no nível cultural. 

Um dos seus grandes desafios foi mapear as dimensões valorativas por meio das 

quais as culturas variavam. Para tanto, realizou um estudo com mais de 100.000 

empregados de alta tecnologia multinacional (IBM), localizadas aproximadamente em 

50 culturas ao redor do mundo. Aos participantes foi apresentado um questionário que 

deveria ser respondido, que incluía quatorze metas do trabalho (Gouveia, Andrade, 

Jesus, Meira, & Soares, 2002). A partir da análise de componentes principais (ACP), o 

autor identificou quatro dimensões de variação transcultural: 
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Distância do poder: Esta dimensão representava em que medida os subordinados 

reagiam frente ao poder e à autoridade. Refere-se ao indicador da aceitação ou não da 

hierarquia.  

Coletivismo vs. Individualismo: evidencia o quanto os membros de uma 

sociedade são responsáveis uns pelos outros, como também o grau de independência 

deles. É a dimensão mais conhecida, que conforme seu modelo conceitual expressaria a 

“(in) dependência emocional de grupos, organizações e outras coletividades” (Hofstede, 

1984, p. 157).  

Masculinidade vs. Feminilidade: indica que em países com ênfase em valores 

com características mais femininas, as pessoas tendem a dar importância maior aos 

relacionamentos e interações sociais, enquanto que em culturas consideradas 

masculinas, os indivíduos enfatizam o materialismo, o reconhecimento e os ganhos 

pessoais.  

Evitação de Incerteza: esta dimensão apresenta a ansiedade e inquietação das 

pessoas diante de situações inesperadas, que geralmente se encontram atreladas a 

questões relacionadas ao futuro. 

Voronov e Singer (2002) afirmam que o trabalho desenvolvido por Hofstede 

(1984, 1991) inspirou um grande número de pesquisas, tendo um destaque especial à 

dimensão individualismo-coletivismo, que gerou a maior parte das pesquisas, tornando-

se inicialmente uma explicação genérica para as diferenças culturais do comportamento 

humano. Esta dimensão (individualismo-coletivismo) foi relacionada ao estudo de 

diversos temas, como, por exemplo, a distribuição de justiça, a riqueza de um país, o 

bem-estar afetivo e à sexualidade (Gouveia &, Clemente, 2000; Gouveia & Ros, 2000; 

Hofstede, 1984). No que tange à sexualidade, Ubillo, Páez e Gonzállez (2000), com o 

objetivo de analisar as diferenças culturais no comportamento sexual, verificaram que 
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em culturas individualistas a busca pelo prazer individual no comportamento sexual é 

um elemento importante neste contexto, como também uma maior frequência de 

relações sexuais, inclusive pré e extra-maritais. Assim, o individualismo estaria 

relacionado com valores como felicidade e autorrealização, que, por sua vez, se 

associam à exploração e busca por estimulação sexual; já o coletivismo estaria 

relacionado com valores como tradição e conformismo, que são associados a 

comportamentos monógamos e ao casamento. 

 

 

2.1.2. Inglehart: Valores materialistas e pós-materialistas 

 Assim como visto em Hofstede (1984, 1991), a teoria de Ronald Inglehart 

também adota uma perspectiva cultural de natureza sociológica.  O modelo elaborado 

por Inglehart (1977) tem sua base na teoria das necessidades de Maslow (1954/1970), 

transpondo sua ideia para um plano macro, levando em consideração os aspectos sociais 

e culturais dos valores. Neste modelo ele sugere que os valores se concentram em duas 

dimensões: materialista, que diz respeito a valores materiais, e se encontra relacionada 

com as necessidades mais básicas e de segurança, e pós-materialistas, associada às 

necessidades sociais e de atualização Inglehart (1977). O materialismo, como padrão 

valorativo, é mais prevalente nas sociedades em que não são satisfeitas as necessidades 

de segurança (física e econômica), enquanto que as prioridades axiológicas do pós-

materialista são mais predominantes nas sociedades industrializadas, que possuem mais 

recursos financeiros. 

Na tentativa de explicar a importância dada a estes dois polos, Inglehart (1991) 

propõe justificá-los a partir de duas hipóteses: (a) Hipótese da escassez. As prioridades 

de um indivíduo refletem seu meio socioeconômico, desta forma ele tende valorizar o 
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que mais necessita, ou seja, julga importante o que é relativamente escasso; e (b) 

Hipótese da socialização. Indica que o indivíduo se pauta em valores básicos que 

refletem em parte as condições em que foi socializado na infância. Como exemplo, é 

possível pensar em uma pessoa que viveu em uma situação de guerra ou de seca, 

configurando um contexto de escassez; esta, ainda que tendo garantida a satisfação de 

tais necessidades, pode continuar atribuindo grande importância à segurança física e 

econômica. 

Inglehart (1977) considera que quando as sociedades se tornam mais ricas e 

desenvolvidas, elas tendem a seguir em direção ao pós-materialismo. Contudo, alguns 

pesquisadores chamam a atenção para o fato de que nem sempre este dado é observado 

empiricamente (Gouveia, 1998; Kid & Lee, 1997), levando ao questionamento do 

modelo. Outro aspecto criticado é ter sido verificado que em vários países as duas 

dimensões (materialista e pós-materialistas) se confundem e se combinam. Gouveia 

(1998) considera que embora exista evidência para esta estrutura transcultural dos 

valores, não se sustenta a hipótese de que as orientações materialista e pós-materialista 

se apresentem em polos opostos. Este autor ainda ressalta que provavelmente em alguns 

países estas dimensões tendam a se confundir ou se mesclam, sem contar que não 

parece adequada a proposta de um modelo dicotômico para o estudo dos valores.  

Apesar das críticas e limitações observadas nos modelos teóricos que adotam 

uma perspectiva cultural, não se pode negar sua importância e contribuição no avanço 

do estudo dos valores, uma vez que estes modelos têm como referência as pontuações 

médias das culturas nacionais, objetivando conhecer ou testar determinada estrutura 

teórica ou dimensões valorativas. Porém, como anteriormente antecipado, tiveram 

outros modelos cuja ênfase é no indivíduo, como a seguir são discutidos. 
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2.1.3. Rokeach: Valores instrumentais e terminais 

Em relação às perspectivas psicológicas acerca dos valores humanos, 

primeiramente, destacam-se os estudos de Rokeach (1973), que considera os valores 

como um construto central na psicologia, compreendidos como “representações 

cognitivas e transformações das necessidades” (p. 20). Ele foi o primeiro que 

considerou a possibilidade de mensurar os valores humanos como um construto distinto 

dos demais, construindo nos anos 1960 o Rokeach Value Survey (Ros, 2006), 

instrumento então proposto em diversas versões. No Brasil, nos anos de 1980, quase 

duas décadas depois, observa-se a tentativa de adaptá-lo para a realidade brasileira 

(Gunther, 1981).   

O modelo teórico apresentado por ele parte de cinco pressupostos: (1) o número 

de valores que uma pessoa possui é relativamente pequeno; (2) as pessoas possuem os 

mesmos valores, independente da cultura na qual estejam inseridas, diferenciando 

apenas o grau de importância atribuído a cada um deles; (3) os valores são organizados 

em sistemas de valores sendo ordenados ao longo de um contínuo de importância; (4) os 

antecedentes dos valores podem ser determinados pela cultura, pela sociedade e por 

suas instituições, além da própria personalidade dos indivíduos; e (5) as manifestações 

dos valores se dão em fenômenos considerados dignos de serem estudados e entendidos 

pelos cientistas sociais (Rokeach, 1981). 

Segundo Rokeach (l981), o valor tem a ver com os modos de conduta e estados 

finais da existência, uma vez que o mesmo é internalizado e se torna consciente ou 

inconscientemente um padrão para guiar a ação da pessoa. Assim, define valores como 

sendo uma crença duradoura que se relaciona com um modo específico de conduta e 

estados finais da existência, sendo pessoal e socialmente preferível. Nesta direção, os 

valores podem ser compreendidos como crenças prescritivas/proscritivas que permitem 
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aos indivíduos julgarem objetos ou ações como desejáveis, indesejáveis, recomendáveis 

ou reprováveis. É pertinente destacar que Rokeach (1973, 1981) estabelece a diferença 

entre atitudes e valores. De acordo com a sua concepção, uma atitude englobaria 

diversas crenças focalizadas em um objeto ou situação específica, já um valor seria uma 

única crença que guiaria o comportamento e independeria de objetos e situações 

específicas, refletindo não apenas uma crença no preferível, mas também uma 

preferência pelo preferível.  

Ele também estruturou os valores em dois tipos principais: terminais (o 

desejável) e instrumentais (os comportamentos), cada um com um conteúdo ou conjunto 

de valores próprios. Procurou caracterizá-los em duas listas separadas, com 18 valores 

específicos cada uma, a saber: valores terminais – representariam os estados finais da 

existência, a exemplo de igualdade, vida confortável e felicidade. Eles são classificados 

como autocentrados (apresentam um foco pessoal) ou centrados na sociedade (têm um 

foco interpessoal); e valores instrumentais - são considerados preferíveis, a exemplo de 

honesto e responsável (Rokeach, 1973, 1981). Os instrumentais ainda podem ser morais 

ou de competência; a violação do primeiro (morais) corresponde a uma perspectiva 

interpessoal, provocando sentimentos de culpa quando são transgredidos, enquanto a 

violação do segundo (competência) gera sentimentos de vergonha ou de inadequação 

pessoal. Uma descrição resumida desta estrutura é apresentada na Tabela 2 a seguir. 
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Tabela 2. Tipos de valores instrumentais e terminais propostos por Rokeach (1973) 

Tipos de Valores 

Terminais 

Estados Finais de Existência 
Instrumentais 

Modos de Comportamento 

Pessoais De Competência 

Centrados na própria pessoa, foco 

intrapessoal. 

Exemplos: salvação, harmonia interior. 

Sua transgressão provoca vergonha, foco 

intrapessoal. Exemplos: lógico, inteligente. 

Sociais Morais 

Centrados na sociedade, foco interpessoal. 

Exemplos: um mundo de paz, amizade 

verdadeira. 

Sua transgressão provoca culpa, foco 

interpessoal. Exemplos: honesto, 

responsável. 

 

 

De acordo com esta perspectiva teórica, os valores se estruturam em um 

conjunto que conformam um sistema de valor, definido como “uma organização 

duradoura de crenças referentes a modos de conduta ou estados finais de existência ao 

longo de um contínuo de relativa importância” (Rokeach, 1973, p. 5). O sistema de 

valor se organiza de forma hierárquica, em que cada valor é ordenado em função de sua 

prioridade ou importância em relação aos demais valores. Eles podem se reordenar em 

função das prioridades, mas o sistema total de valores permanece relativamente estável 

ao longo do tempo. As experiências vividas pela pessoa no âmbito cultural, social e 

pessoal contribuem para que ocorra a mudança ou reordenação dos valores, como, por 

exemplo o desenvolvimento intelectual, o grau de internalização de valores culturais e 

institucionais e a identificação política (Gouveia, 1998).  

Rokeach (1973) também instigou outros pesquisadores a considerarem aspectos 

pouco discutidos sobre os valores, a exemplo de suas funções (Allen, Ng, & Wilson, 

2002; Gouveia, 2003). Esta é uma qualidade importante mencionada neste modelo. Os 

valores possuem as seguintes funções: (1) ego-defensiva, uma vez que sentimentos ou 

ações pouco aceitas, pessoal ou socialmente, podem se transformar, por meio de 

mecanismos de racionalização e formação defensiva, em algo mais aceitável, de modo 
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que, socialmente, sob a forma de valores, representem conceitos culturalmente 

justificáveis; (2) de conhecimento ou autorrealização, já que alguns valores, implícita ou 

explicitamente, promovem a busca de significado e compreensão, consequentemente, 

conhecimento e autorrealização; (3) critério de orientação, para posicionamentos diante 

de problemas, predisposição favorável ou não perante uma ideologia, tarefas como 

avaliar, julgar, emitir elogios a si e a outrem, comparar, persuadir, influenciar, 

racionalizar crenças, atitudes e comportamentos que de outro modo seriam pessoal ou 

socialmente condenados moralmente e necessários à manutenção da autoestima; (4) 

motivacional, pois guiam as ações humanas em situações do dia-a-dia e fornecem 

expressão às necessidades humanas básicas; e, finalmente, (5) adaptativa, já que o 

conteúdo de certos valores (por exemplo, obediência, cordialidade, autocontrole) 

acentua diretamente modos de conduta ou estados finais que são de orientação 

adaptativa ou orientados para a utilidade. 

Ele trouxe contribuições relevantes ao consolidar o avanço no estudo dos valores 

humanos. Podem ser destacadas resumidamente as seguintes contribuições: uma 

abordagem que reuniu ideias de perspectivas e conhecimentos de áreas diversas, como 

Antropologia, Sociologia e Psicologia; a distinção dos valores de outros construtos com 

os quais costumavam ser relacionados, como as atitudes, os interesses e os traços de 

personalidade; pela primeira vez apresentou um instrumento específico capaz de 

mensurar os valores; e, por fim, destacou a centralidade dos valores no sistema 

cognitivo das pessoas, reunindo dados sobre seus antecedentes e consequentes 

(Gouveia, Martínez, Meira, & Milfont, 2001). 

Alguns aspectos na abordagem proposta por Rokeach como, o tipo de medida 

empregada (ipsativa); a não definição de uma estrutura clara e testável dos valores; e a 

restrição da amostra de seus estudos conduziu ao seguinte questionamento: Rokeach de 
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fato desenvolveu uma teoria? Estas lacunas serviram como incentivo e ponto de partida 

para a proposição da teoria de valores básicos de Schwartz (1994). 

 

 

2.1.4. Tipos Motivacionais de Shalom H. Schwartz 

Na atualidade, Shalom H. Schwartz é um dos principais representantes do estudo 

dos valores no campo da Psicologia Social. Com suas pesquisas de caráter transcultural, 

propôs uma teoria de estrutura e conteúdo universais dos valores humanos (Schwartz, 

1994). Nesta teoria, os valores são definidos como “metas desejáveis e transituacionais, 

que variam em importância, servem como princípios na vida de uma pessoa ou de outra 

entidade social” (Schwartz, 2006, p. 58). Esta definição incorpora cinco características 

formais de valores mencionados na literatura, a saber: (1) são conceitos e crenças; (2) 

dizem respeito a estados de existência ou comportamentos desejáveis; (3) transcendem 

situações específicas; (4) guiam a seleção e avaliação de comportamentos e eventos, e 

(5) são classificados de acordo com sua importância relativa. Schwartz (2001) ainda 

advoga que os valores expressam as necessidades inerentes à existência humana, 

compreendendo respostas para três requisitos universais: as necessidades humanas 

(organismo biológico), os motivos sociais (interação) e as demandas institucionais 

(bem-estar e sobrevivência dos grupos). 

O referido autor propõe uma estrutura composta por dez tipos motivacionais, 

que deriva dos três pressupostos que englobam a existência humana (organismo 

biológico), a interação e o bem-estar e sobrevivência do grupo nos quais todo e qualquer 

valor humano encontraria sua representação, independente da cultura (Schwartz, 1994, 

2006). A seguir apresentam-se os tipos motivacionais com seus respectivos valores 

específicos ou marcadores entre parênteses: hedonismo (busca do prazer e da 
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gratificação sexual), autorrealização (busca do sucesso pessoal através de uma 

competência), poder social (busca de prestígio e controle sobre as pessoas e recursos); 

autodeterminação (busca independência do pensamento, ação, opção), conformidade 

(busca do controle do impulso e do próprio comportamento conforme as expectativas 

sociais), benevolência (interesse e preocupação com o bem-estar das pessoas próximas), 

segurança (busca pela integridade pessoal e de pessoas e grupos de identificação, 

estabilidade social e de si mesmo), tradição (busca o respeito e a aceitação dos ideais e 

costumes da sociedade), estimulação (busca de excitação, novidade e mudança 

satisfatória para manter um nível satisfatório de funcionamento) e universalismo (busca 

a compreensão e aceitação dos outros e preocupação com o bem-estar de todos). Estes 

são considerados como contornando uma estrutura motivacional universal dos valores 

(Schwartz, 1992). 

Uma das características mais importante desta teoria são as relações dinâmicas 

entre os tipos motivacionais de valores. Schwartz (1992) admite que, quando o 

indivíduo age tomando um dos valores como meta, as consequências práticas, 

psicológicas ou sociais podem ser conflitantes ou compatíveis com algum outro valor 

que este almeje alcançar. Estes conflitos ou compatibilidades entre os tipos 

motivacionais podem ser deduzidos da proximidade que eles ocupam no espaço 

bidimensional. Nesta direção, tal modelo propõe uma organização estrutural e dinâmica 

dos tipos motivacionais, em que os tipos conflitantes aparecem em direções opostas 

com relação ao centro da figura, enquanto aqueles compatíveis se situam adjacentes ao 

longo do círculo, com o exposto na Figura 5. 
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Figura 5. Estrutura dos Tipos Motivacionais (adaptado de Schwartz, 2001, p. 59). 

 

 

Esta teoria, sem dúvida, é a que possui maior impacto na comunidade científica. 

Entretanto, ela não se encontra isenta de críticas. Estas têm lugar, sobretudo, em razão 

da falta de uma base teórica subjacente à origem dos valores propostos e à ideia de 

conflitos dos valores, que não é compatível com a concepção do desejável, 

evidenciando obscuridade acerca do modelo de ser humano adotado. Neste sentido, na 

tentativa de pensar os valores a partir de uma base teórica solidificada e contar com um 

modelo teórico mais parcimonioso, Gouveia (1998) propôs a Teoria Funcionalista dos 

Valores, que tem se mostrado capaz de apresentar respostas consistentes para explicar 

diversas variáveis. A seguir, procura-se descrever este modelo mais detalhadamente, 

uma vez que servirá de base para a presente tese na compreensão das atitudes favoráveis 

ou não das pessoas frente ao poliamor.  
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2.1.5. Teoria Funcionalista dos Valores Humanos 

Apesar de Rokeach e Schwartz serem autores representativos dos estudos acerca 

dos valores humanos, no cenário brasileiro tem surgido um novo modelo de valores 

humanos baseado na análise teórica dos valores terminais. Este modelo tem sido 

proposto por Valdiney Veloso Gouveia ao longo de dez anos. A ideia não é de que este 

seja compreendido como oposto aos demais, mas que seja tido como um modelo mais 

integrador e mais parcimonioso, pois explica modelos prévios, como os de Inglehart 

(1977) e Schwartz (1992), sendo, entretanto, teoricamente mais bem fundamentado que 

os descritos anteriormente, além de contar com evidências de sua adequação à realidade 

brasileira (Gouveia, 1998, 2003; Gouveia et al., 2008), embora não se limite a este país 

(Medeiros, 2011). 

Segundo Gouveia et al. (2009, 2010), os valores são critérios de orientação que 

guiam as ações humanas e expressam cognitivamente suas necessidades básicas. Sua 

concepção de valores admite quatro pressupostos fundamentais, a saber: (1) os seres 

humanos têm uma natureza benevolente ou positiva. Indica que o homem é concebido 

como naturalmente bom (Maslow, 1954), implicando que ele se orienta por aspectos 

positivos da vida, justificando-se que apenas faça sentido falar em valores como 

atributos positivos. Apensar de alguns valores poder assumir significado negativo para 

algumas pessoas (por exemplo, poder), sua essência é positiva. Gouveia et al. (2010) 

justificam que embora todos os valores sejam positivos, priorizar excessivamente uns 

em detrimento de outros pode resultar em condutas desviantes. Isso poderia ocorrer, por 

exemplo, com aqueles que priorizam o poder acima de tudo, dando escassa importância 

a valores como convivência, apoio social e tradição; (2) os valores são princípios-guia 

individuais que servem como padrões gerais de orientação para os comportamentos 

dos indivíduos; não sendo particulares a uma determinada situação, como ocorre com as 
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atitudes; (3) os valores apresentam uma base motivacional: apoia-se na ideia mais 

consensual dos valores como representações cognitivas das necessidades humanas; e (4) 

caráter terminal, uma vez que considera apenas os valores terminais por serem menor 

em número e de fácil conceitualização, sendo também coerente com a ideia de 

princípios do desejável. 

Os autores prévios, a exemplo de Rokeach (1973) e Schwartz (1994), não 

deixam explicitada a relevância da diferenciação da classificação dicotômica dos 

valores em terminais e instrumental; sendo reduzida a um aspecto simplesmente 

semântico: os valores terminais são substantivos, já aqueles instrumentais são adjetivos. 

Portanto, consideram-se apenas valores terminais no modelo de Gouveia (1998), sob o 

argumento de que tais valores são mais precisos e em menor número do que aqueles 

instrumentais, assegurando a propriedade de parcimônia, já que evita a inclusão de 

valores relacionados ou semelhantes. 

Estes pressupostos possibilitam a elaboração da seguinte definição dos valores: 

são conceitos ou categorias sobre estados desejáveis de existência, que transcendem 

situações específicas, assumindo diferentes graus de importância, guiando a seleção ou 

avaliação de comportamentos e eventos, representando cognitivamente as necessidades 

humanas (Gouveia, 2009). Neste sentido, ao considerar os pressupostos supracitados e 

revendo a literatura acerca dos valores, Gouveia et al. (2009, 2010) identificaram duas 

funções consensuais dos valores: (1) guiam as ações humanas (tipo de orientação) e (2) 

expressam suas necessidades (tipo de motivador).  

As duas dimensões funcionais dos valores formam dois eixos principais, a saber: 

horizontal e vertical. O eixo horizontal diz respeito à função dos valores para guiar 

ações humanas, representando a dimensão funcional tipo de orientação (valores sociais, 

centrais ou pessoais), já o eixo vertical corresponde à função dos valores para dar 
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expressão às necessidades humanas, compreendendo a dimensão funcional tipo de 

motivador (valores materialistas ou humanitários). O cruzamento de ambos os eixos 

permite a derivação de seis subfunções específicas dos valores: experimentação, 

realização, existência, suprapessoal, interativa e normativa.  

Os três tipos de orientação são representados por duas subfunções cada: social 

(normativa e interativa), central (existência e suprapessoal) e pessoal (realização e 

experimentação). Ao mesmo tempo, três subfunções representam cada um dos tipos 

motivadores: (1) materialista (existência, normativa e realização), que se refere a ideias 

práticas, cuja ênfase implica uma orientação para metas específicas e regras normativas; 

e (2) humanitário (suprapessoal, interativa e experimentação), demonstrando uma 

orientação universal, baseada em ideias e princípios mais abstratos. Tais valores são 

coerentes com um espírito inovador, sugerindo menos dependência de bens materiais 

(Gouveia, 2003). A partir destas considerações, este autor apresenta o seu modelo, como 

resumido na Figura 6. 

 

 

Figura 6. Facetas, dimensões e subfunções dos valores básicos (Gouveia et al., 2008).  
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Considera-se que a teoria funcionalista dos valores adota apenas valores 

terminais coerentes com a natureza benévola do ser humano, centrando-se nas funções e 

subfunções que foram derivadas. A concepção de que os valores não podem ser 

atribuídos a objetos ou instituições específicas (por exemplo, dinheiro, casa, família), 

mas têm como objetivo serem princípios-guia que orientam os comportamentos e 

representam as necessidades humanas, constitui-se na ideia base. As seis subfunções 

dos valores são o resultado do cruzamento das suas duas funções: guiar os 

comportamentos humanos (tipo de orientação) e expressar as necessidades humanas 

(tipo de motivador). Estas funções são descritas a seguir:  

Subfunção existência. Compreende representações cognitivas das necessidades 

fisiológicas mais básicas (por exemplo, comer, beber, dormir) e a necessidade de 

segurança. É compatível com orientações sociais e pessoais dentro do domínio 

motivador materialista; os valores de existência têm como o propósito principal 

assegurar as condições básicas para a sobrevivência biológica e psicológica do 

indivíduo. Estes valores são referência para os valores de realização e normativos, e são 

os mais importantes na representação do motivador materialista (estabilidade pessoal, 

saúde e sobrevivência).  

Subfunção realização. Esta subfunção compreende um motivador materialista, 

mas com uma orientação pessoal; os valores que a representam são os da necessidade de 

autoestima. Tais valores se originam de um princípio pessoal para guiar a vida dos 

indivíduos, enquanto focaliza realizações materiais e buscam praticidade em decisões e 

comportamentos (êxito, poder e prestígio).  

Subfunção normativa. Possui um motivador materialista, mas com uma 

orientação social, que reflete a importância de preservar a cultura e as normas 
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convencionais. Adotar valores normativos revela uma orientação vertical, na qual a 

obediência à autoridade é importante (obediência, religiosidade e tradição).  

Subfunção suprapessoal. Os valores desta subfunção são representados pelas 

necessidades estéticas, de cognição e necessidade superior de autorrealização.  

Apresenta orientação central e motivador humanitário. Valores suprapessoais ajudam a 

organizar e categorizar o mundo de uma forma consistente, fornecendo claridade e 

estabilidade na organização cognitiva da pessoa. Esta subfunção é referência para os 

valores das subfunções interativa e de experimentação, e é a mais importante na 

representação do motivador humanitário (conhecimento, maturidade e beleza).  

Subfunção experimentação. Valores desta subfunção representam um 

motivador humanitário, mas com uma orientação pessoal; a necessidade fisiológica de 

satisfação, em sentido amplo, é representada por valores desta subfunção. Estes 

contribuem para a promoção de mudanças e inovações na estrutura de organizações 

sociais (emoção, prazer e sexualidade). 

Subfunção interativa. Esta subfunção também representa um motivador 

humanitário, mas possui uma orientação social. Representa as necessidades de pertença, 

amor e afiliação, enquanto estabelece e mantém as relações interpessoais do indivíduo 

(afetividade, apoio social e convivência). 

A existência destas seis subfunções valorativas, o conjunto específico de valores 

representantes de cada uma destas subfunções e sua distribuição espacial correspondem 

às hipóteses de conteúdo e estrutura. Vale ressaltar que a estrutura e o conteúdo são 

dois dos aspectos centrais desta teoria. Evidências acerca destas hipóteses podem ser 

encontradas no estudo realizado por Medeiros (2011). No modelo, entretanto, existem 

duas outras hipóteses comprovadas: congruência e compatibilidade dos valores. A 

congruência diz respeito à consistência interna do sistema funcional dos valores, isto é, 
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quão fortes são as correlações entre as subfunções valorativas. Por outro lado, 

compatibilidade se refere à correlação dos valores com critérios ou variáveis externos, 

equivalendo aos padrões de relação entre valores e variáveis antecedentes e 

consequentes. A congruência entre as subfunções dos valores é considerada a seguir. 

Esta pode ser representada pela figura de um hexágono (Figura 7). 

 

 

 

Figura 7. Padrão de congruência das subfunções dos valores básicos (Gouveia et al., 

2008, p. 11). 

 

De acordo com a teoria de Gouveia et al. (2011), a figura do hexágono indica 

três níveis de congruência:  

1. Congruência baixa. Reflete as subfunções que possuem distintas orientações e 

motivadores; elas estão localizadas em lados opostos do hexágono (valores das 

subfunções experimentação - normativa e realização - interativa). O princípio-guia 

relativamente independente destes valores é responsável pela baixa congruência.  
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2. Congruência moderada. Aqui são concentradas as subfunções que têm o 

mesmo motivador, no entanto, com orientações diferentes. Refere-se aos pares de 

subfunções realização-normativa e experimentação-interativa. Estas possuem metas que 

são extrínsecas e intrínsecas, respectivamente;  

3. Congruência alta. Reúne os valores com a mesma orientação, mas com 

motivadores diferentes. Esta corresponde aos pares experimentação-realização e 

normativo-interativa, situados em lados adjacentes do hexágono. 

Percebe-se que as subfunções valorativas existência e suprapessoal não foram 

incluídas na hipótese de congruência. Gouveia et al. (2008) justificam este fato, em 

razão delas serem a fonte ou a base que dá origem às demais subfunções, apresentando 

correlações fortes e positivas com todas elas (Gouveia et al., 2009; Gouveia et al., 

2011). Ainda considera-se o motivo da distinção principal teórica dos valores se situar 

na distinção de valores sociais e pessoais (Gouveia, 2003; Rokeach, 1973), e não na 

dicotomia de valores materialistas e idealistas como aspecto importante para a não 

inclusão dessas subfunções.    

Em suma, percebe-se que a Teoria Funcionalista dos Valores considera apenas 

valores terminais e positivos, coerente com as concepções de que os valores são 

desejáveis e o homem é um ser benevolente. Admite a existência de duas dimensões 

principais dos valores (tipo de orientação e tipo de motivador), que quando combinadas 

originam seis subfunções valorativas (experimentação, realização, existência, 

suprapessoal, interativa e normativa). Este modelo, apresenta-se adequado ao contexto 

brasileiro para explicar uma diversidade de comportamentos e atitudes, como: a 

intenção de constituir família (Milfont, 2001), o liberalismo sexual (Guerra, 2005) e os 

atributos desejáveis do parceiro ideal em heterossexuais e homossexuais (Gomes, 

2011). Neste sentindo, considera-se que tal teoria fornece suporte teórico adequado para 
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compreender em que medida os valores humanos se encontram relacionados ao 

poliamor, explicando as atitudes das pessoas frente a esta nova forma de relacionamento 

amoroso. 
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CAPÍTULO 3. AMOR 
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Quem não deseja viver um grande amor? Difícil encontrar uma pessoa que não 

manifeste tal desejo. O amor é um tema presente ao longo da vida do ser humano. 

Procurado por muitos, por julgar encontrar nele a felicidade e o fim da temida solidão, e 

responsabilizado por outros, pela infelicidade causada. Também se constitui assunto 

principal de livros de autoajuda, revistas femininas, literatura, filmes, telenovelas; tem 

papel relevante nas relações interpessoais e amorosas. O amor tem o poder de despertar 

os mais diversos e paradoxais sentimentos que vão desde o bem-estar, a felicidade e as 

melhores emoções da vida, a uma situação extrema de tornar-se uma doença 

psiquiátrica (Sophia, Tavares, & Zilberman, 2007). 

Geralmente é considerado o mais profundo e significativo dos sentimentos. 

Ocupa uma posição de destaque na arte e na literatura de todos os tempos, e é 

presumivelmente experimentado, ainda que ocasionalmente, pela grande maioria das 

pessoas. Na cultura ocidental, além disso, a associação entre o amor e o casamento lhe 

dá um status único, como um link entre o indivíduo e a estrutura de sociedade. 

Mas o que é o amor? Defini-lo não é algo tão simples. Etimologicamente vem do 

latim amore, que contém uma diversidade de significados. Observa-se que as definições 

encontradas nos dicionários são bastante abrangentes e se encontram relacionadas com 

o afeto por outra pessoa, amizade, desejo sexual, ligação espiritual, carinho, simpatia, 

paixão, amor a Deus etc. (Aurélio, 2008; Michaelis, 1998). Já Mairal (2004) indica 

mudanças na forma de se conceituar o amor, destacando que nos dias atuais seu 

conceito é resultado de um amplo processo de elaboração coletiva e que também em 

suas influências mais evidentes se encontram elementos da época clássica e da filosofia 

platônica, do amor cortesão, do Romantismo e do Cristianismo.  

O amor tem sido descrito desde a Grécia Antiga, em que O Banquete, de Platão, 

pode ser considerado como o primeiro tratado filosófico sobre o tema. Esta obra 
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descreve o encontro entre vários filósofos que se reuniram com o fim de elucidar 

questões relacionadas ao amor. Dentre os convidados, encontravam-se Sócrates e 

Aristófanes. Este último, define o amor como a junção de duas partes que se 

completam, constituindo um ser andrógino que, em seu caminhar giratório, perpetua a 

existência humana.  

Aristófanes acreditava que em tempos remotos seres esféricos com duas cabeças 

opostas e exatamente iguais, quatro braços, quatro pernas e duas genitálias, habitavam a 

terra. Alguns deles possuíam duas genitálias femininas, outras, ambas as genitálias 

masculinas, e ainda aqueles que tinham uma feminina e uma masculina. Acreditava-se, 

então, que existiam três gêneros: o masculino, o feminino e o andrógino. Estes seres 

decidiram atacar o Olimpo (morada dos deuses) e, consequentemente, Zeus reagiu, 

ordenando a Apolo que os enfraquecessem cortando-os ao meio. Desde então, as 

metades passaram a vagar em busca de suas respectivas metades; quando se 

encontravam, reconheciam-se de imediato e abraçavam-se expressando o desejo de 

permanecerem unidos novamente. Neste sentido, o amor é falta, ou seja, o amante que 

seria uma metade, busca no outro o que não possui, o seu complemento. O amor 

também é descrito por Platão, como um sentimento que eleva o sujeito ao mundo das 

ideias, superando as baixezas do mundo material (Platão, 1991). 

Na sociedade contemporânea os relacionamentos se estabelecem a partir de 

bases vagas e indefinidas, exigindo um esforço por parte das pessoas para construir uma 

relação bem sucedida. Isto se deve as transformações ocorridas na maneira de 

conceberem o amor e as ressignificações que este sentimento tem sofrido. Tais 

mudanças ficam claras no estudo realizado por Carpenedo e Koller (2004), cujo 

objetivo foi analisar as modificações sofridas nas relações amorosas desde os tempos 

passados até os atuais, por meio da análise de cartas de amor trocadas entre casais. Eles 
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verificaram que no passado, precisamente nas décadas de 1940 e 1950, os 

relacionamentos pareciam ter um compromisso mais sério desde o princípio, sendo o 

homem o responsável por tomar toda a iniciativa desde o namoro às questões 

relacionadas ao casamento. Já nas décadas de 1970 e 1980, os jovens passaram a buscar 

mais liberdade de escolha e de experimentação, passando os relacionamentos a não 

priorizarem o compromisso. Contudo, neste período, o homem ainda era o responsável 

por tomar a iniciativa do romance. Em 2000 a mulher passa a provocar o homem por 

meio de cartas, sendo a sedução posta sem repressão e a sexualidade abertamente 

expressa. Os autores consideram que nos dias atuais vive-se muita liberdade nos 

relacionamentos, tanto os homens como as mulheres tomam a iniciativa. 

Ainda que passando por transformações, o amor ainda se constituiu um 

importante preditor da felicidade, satisfação e emoções positivas, exercendo estes um 

impacto importante na subjetividade das pessoas (Kim & Hatfield, 2004). Considera-se 

que vários atos, como o beijo, o sexo, os contatos emocionais e o companheirismo 

trocados nos relacionamentos amorosos contribuem para a felicidade das pessoas 

(Glenn & Weaver, 1978; Ross, Mirowsky, & Goldesteen, 1990). 

Já no campo científico, o amor tem se constituído um objeto de relevante 

interesse de várias áreas do conhecimento, e nos últimos anos, especificamente, na 

Psicologia, diversos pesquisadores têm elegido o amor como foco principal de suas 

pesquisas (Andrade & Garcia, 2009; Cassepp-Borges & Teodoro, 2007; Gouveia, 

Fonseca, Cavalcanti, Diniz, & Dória, 2009; Hendrick, & Hendrick, 1986; Mosmann, 

Wagner, & Feres Carneiro, 2006; Wachelke, De Andrade, Souza, & Cruz, 2007).  

Os pesquisadores da Psicologia Social, em especial, têm apresentado uma 

dedicação singular ao tema que englobam as relações interpessoais, como 

relacionamentos românticos e sexualidade (Alferes, 2002; Engel, Olson, & Patrick, 
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2002; Gao, 2001; Serrano & Carreño, 1993; Yela, 1997). De acordo com Bystronski 

(1995), o homem vive suas mais fortes emoções na dimensão das relações interpessoais, 

dentre elas o prazer derivado do amor. A autora ainda destaca que no final da década de 

1960 o amor começa a ser estudado de forma mais sistemática, passando a ser objeto de 

investigação científica, tendo seu marco inicial no trabalho realizado por Rubin (1970).   

  Rubin (1970) propôs conceituar o amor a partir de duas dimensões 

consideradas independentes, a saber: amar e gostar. Assim, com o fim de mensurar tal 

construto, o autor desenvolveu duas escalas, uma para gostar e outra para amar. A 

análise dos itens permitiu verificar as dimensões subjacentes em cada escala. Assim, o 

amor ficou caracterizado pela vinculação, preocupação com o outro e a intimidade; por 

sua vez, o gostar se relacionou fundamentalmente com a feição e o respeito (Alferes, 

2002). 

Outros estudos com poucas diferenças se assemelharam aos resultados 

encontrados por Rubin (1970), apontando para o mesmo sentido. Como exemplo, o 

estudo realizado por Hatfield e Walster (1983), que consideraram o surgimento deste 

sentimento na forma de amor-paixão e amor-companheiro. O amor-paixão foi definido 

pelos autores como um estado de desejo intenso de união com o outro, tendo esta 

dimensão se configurado como seu foco de estudo. 

Vários modelos globais das relações interpessoais íntimas, ou seja, os modelos 

do amor, constituem-se de um conjunto articulado de teorias que tentam explicar a 

diversidade de variáveis relativas a esta modalidade de relacionamento interpessoal. 

Apesar das várias abordagens existentes acerca dos modelos do amor, ainda não é 

possível observar um eixo comum de estudo e pesquisa relativo a este fenômeno 

(Andrade & Garcia, 2009).  



 

80 
 

Bystronski (1995), ao realizar uma revisão das principais vertentes teóricas no 

estudo científico do amor, destaca alguns modelos fundamentais, a saber: o amor 

passional, amor pragmático, amor altruísta e o comprometimento como configurando o 

modelo de explicação causal; por outro lado, têm lugar as Cores do Amor e a Teoria 

Triangular do Amor como modelos de análise sistemática, que serão descritos mais 

detalhadamente a seguir, pois se apresentam como dois modelos mais reconhecidos na 

área.  

O amor passional, com sua ênfase no “precisar” do fenômeno amor, abrange 

necessidades de afiliação e dependência, sentimentos de exclusividade, absorção, ao 

lado de atração física, paixão e idealização do parceiro; o amor pragmático, tem como 

estratégia utilizada o cuidado, com o fim de obter e manter a recíproca por parte do 

outro; é aquele amor que ocorre entre adultos maduros, comum em relacionamentos 

duradouros, como o casamento; o amor altruísta enfatiza o componente “cuidado” do 

amor, pregando a ideia de que é cuidando do outro e fazendo todo o possível pela sua 

felicidade que o indivíduo motivado por este tipo de amor encontra sentido e satisfação 

em sua própria vida; e o comprometimento é quando se fala de estabilidade da relação, 

por isso promove e mantêm a interação entre indivíduos mesmo quando os fatores que 

favorecem sua adesão são fracos. 

 

 

3.1. As Cores do Amor 

É uma das teorias do amor mais conhecidas no mundo, baseando-se na 

pressuposição de que tal sentimento é um fenômeno plural. O psicólogo canadense John 

Alan Lee, principal expoente desta teoria, passa a estabelecer o amor como uma 

analogia das cores. A ideia central era de que, assim como as cores, o amor possuiria 
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diversas variações. Portanto, o amor não poderia ser percebido como preto e branco, por 

este ser um fenômeno tão múltiplo quanto o arco-íris.  Deste modo, o estilo de amor de 

uma pessoa pode variar durante a vida e de uma relação para outra (Bystronski, 1995).  

Lee faz uso das línguas grego e latino para compor os termos da sua 

classificação dos estilos de amor, formando um círculo fechado.   Assim, como existem 

as cores primárias – vermelho, amarelo e azul – das quais se formam todas as outras 

cores do arco-íris, em sua tipologia ele considera que os três estilos primários de amor 

são Eros, Ludus e Storge (Bystronski, 1995; Engel, Olson, & Patrick, 2002; Hendrick, 

& Hendrick, 1986; White, Hendrick, & Hendrick, 2004), sendo os demais resultantes de 

alguma combinação destes três. Por conseguinte, os estilos de amor secundário são 

Mania (Eros + Ludus), Pragma (Ludus + Storge) e Agape (Eros + Storge). Em seguida, 

apresenta-se uma descrição abreviada de cada um deles: 

1. Eros: Trata-se da busca por um parceiro ideal. Por considerar que o parceiro ideal é 

uma raridade, os chamados amantes eróticos tendem a começar o amor sempre de 

forma avassaladora, e estão sempre prontos aos riscos do amor. Frequentemente querem 

uma relação exclusiva, mas não são possessivos nem temem possíveis rivais. Para eles 

encontrar e viver seu amor ideal é a atividade mais importante em suas vidas. 

2. Storge: Neste estilo de amor, a relação romântica pode começar a partir de um 

relacionamento de pura amizade, uma vez que o indivíduo “se acostuma” com o 

parceiro ao invés de “apaixonar-se” por ele. O amante estórgico não busca o parceiro 

ideal, antes, prioriza as pessoas que fazem e gostam das mesmas coisas que ele. Com o 

progresso do relacionamento, o sentimento de posse pode se desenvolver e só se 

manifestará diante de uma ameaça iminente.  

3. Ludus: Para o amante lúdico o amor deve ser prazeroso e não comprometedor. As 

relações são normalmente de vida curta; possuem facilidade para mudar de um para 
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outro parceiro. Evitam ver o parceiro com muita frequência como uma forma de impedir 

o excesso de envolvimento; sexo é distração e o amor não é a atividade mais importante 

da vida. 

4. Mania (Eros + Ludus): A mistura de dois estilos primários – Eros e Ludus – faz com 

que o amante maníaco tenha desejo por relacionamentos intensos, fisicamente 

estimulantes e com habilidade de apaixonar-se por quase todo mundo. O amante 

maníaco é intensamente ciumento e possessivo e precisa sempre de reafirmações de que 

é amado. A busca ansiosa de amor funciona como compensação para sua baixa 

autoestima. 

5. Pragma (Ludus + Storge): O amante pragmático busca um parceiro sensato e não um 

romance excitante; escolhe o parceiro como se já fosse um amigo e usa manipulação 

consciente para encontrar um. Frequentemente despreza demonstrações excessivas de 

ciúme, mas admira reciprocidade de atenção e de comprometimento. Para o amante 

neste estilo, encontrar um par compatível é desejável para uma vida feliz, mas não 

essencial (Bystronski, 1995). 

6. Agape (Eros + Storge): Neste estilo o amor é um sentimento compreendido como 

altruísta, universalista, sempre gentil e paciente, nunca ciumento e sem demandar 

reciprocidade. Amantes com estas características consideram amar um dever, sentem 

um intenso dever de cuidar do ser amado e chegam à conclusão de que seu parceiro 

estaria melhor com outro, sendo capazes de abdicá-lo em benefício de seu concorrente. 

 

 

3.2. Teoria Triangular do Amor 

A Teoria Triangular do Amor foi elaborada por Robert J. Sternberg, que 

ofereceu uma base abrangente dos vários aspectos do amor que se encontram 
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subjacentes às relações amorosas. O autor sugere que o amor é formado por três 

componentes principais: intimidade, paixão e decisão/compromisso (Alferes, 2002; 

Engel, Olson, & Patrick, 2002; Sternberg, 1986, 1997). Estes três elementos formariam 

vértices de um triângulo, que quando combinados explicariam todo o fenômeno do 

amor (Figura 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Componentes básicos do amor e suas combinações ou tipos de amor, segundo 

Sternberg (1997). 

 

 

A intimidade é caracterizada por sentimentos de proximidade e conexão no 

relacionamento, promovendo vínculo afetivo e a proximidade entre os casais. Ainda 

encontram-se presente os seguintes elementos: felicidade, respeito mútuo, entendimento 

mútuo diante das adversidades, capacidade de entregar-se, apoio emocional, 

comunicação e valorização do parceiro. Quando isolado, este componente revela um 

sentimento próximo à amizade, que é o “gostar”. Já a paixão compreende o romantismo 
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e a intimidade sexual que consiste na expressão de desejos e necessidades que 

conduzem ao romance, à atração física e à relação sexual. A paixão percebida sem a 

companhia dos demais componentes (intimidade e decisão/compromisso), apresentam 

um grau elevado de excitação, que é expresso pelo sentimento de atração de uma pessoa 

por outra desconhecida. Por fim, o compromisso diz respeito tanto à certeza de amar e 

ser amado, como a vontade de manter o relacionamento amoroso em longo prazo, por 

muito tempo. Quando isolado, o casal tende a manter o relacionamento devido a 

influência de fatores externos, já que a paixão e a intimidade não se encontram 

presentes. Este tipo de união também é chamado de amor vazio (Hernandez, & Oliveira, 

2003; Mônego & Teodoro, 2011; Sternberg 1986).  

Para compreender a forma que a pessoa ama, faz-se necessário observar os três 

componentes propostos por Sternberg (1986, 1997), se estes se encontram presentes ou 

ausentes. A presença dos três componentes estabelece o amor pleno, e sua ausência 

indica falta de amor. A compreensão da manifestação dos diversos tipos de amor é 

caracterizada pelo arranjo feito entre os vértices do triângulo. Por exemplo, a junção de 

intimidade e paixão resultará no amor romântico, que significa considerar que mesmo o 

casal expressando o desejo de estar juntos, não existe a certeza de que isso possa ser 

possível. Talvez este fato possa ser justificado devido à falta do componente 

compromisso. Já a combinação dos componentes de intimidade e decisão/compromisso 

faz surgir o companheirismo, que é comum se observar entre casais que permanecem 

unidos mesmo com o fim do desejo sexual, quando a atração física termina. E, por fim, 

o amor fatual, que é o resultado da união entre paixão e decisão/compromisso que pode 

ser relacionado ao amor à primeira vista, no qual existe a atração física e a vontade de 

permanecer juntos, mas falta o tempo necessário para o casal estabelecer qualquer 
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vínculo de intimidade (Cassepp-Borges, 2010; Mônego & Teodoro, 2011; Sternberg, 

1997).  

Com o fim de investigar empiricamente a Teoria Triangular do Amor, Sternberg 

(1997) desenvolveu a Escala Triangular do Amor, composta por 45 itens. O 

instrumento avalia as três dimensões teóricas da teoria. Foi adaptado para o contexto 

brasileiro nos anos de 1990 (Hernandez, 1999), e na presente década continua a 

despertar interesse de pesquisadores que propõe versões reduzidas assegurando 

evidências de sua validade fatorial e consistência interna (Cassepp-Borges & Teodoro, 

2007; Gouveia, Fonsêca, Cavalcanti, Diniz, & Dória, 2009). 

Essa teoria tem se consolidado como uma das mais importantes dentro da 

Psicologia e possui grande popularidade. Entretanto, não se encontra isenta de 

limitações. Neste sentido, na tentativa de reorganizar os componentes da teoria, Yela 

(1996, 2006) sugeriu que houvesse uma divisão da paixão, distinguindo-a em dois 

fatores: paixão romântica e paixão erótica, propondo sua Teoria Tetrangular do Amor, 

como a seguir se descreve. 

 

 

3.3. Teoria Tetrangular do Amor 

Partindo do modelo teórico desenvolvido por Sternberg (1986, 1997), Yela 

(1996) percebeu a partir de resultados de suas pesquisas que a paixão poderia ser 

dividida em dois fatores: paixão romântica e paixão erótica. Diante destes resultados, 

propôs a Teoria Tetrangular do Amor (Yela, 1998, 2000), passando a considerar uma 

estrutura de quatro fatores para explicar o fenômeno do amor: paixão erótica, paixão 

romântica, intimidade e compromisso. Neste sentido, Yela (1997) passa a explicar o 

amor a partir destas quatro dimensões. 
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No estudo que realizou com o objetivo de desenvolver um modelo teórico sobre as 

dimensões básicas do amor, lembrando que este teve como base o modelo proposto por 

Sternberg (1986, 1997), Yela (1997) identificou um fator que denominou de “paixão 

erótica”, cuja estrutura fatorial e conteúdo apareciam nitidamente diferenciados da 

“paixão romântica”, referindo-se a uma dimensão fisiológica do amor, que englobava 

desejo sexual, taquicardia, atração física etc.; ele chama atenção para o fato de que a 

paixão erótica cresceria a partir dos estímulos recebidos, derivados do que é inato e 

aprendido durante o processo de socialização; tais estímulos seriam associados às 

respostas de atração física, atração fisiológica e excitação erótica. 

Já o fator paixão romântica, agrupa um conjunto de ideias e atitudes 

relacionadas ao parceiro (a), próprias dos estereótipos culturais referentes ao 

romantismo. Estas ideias e atitudes envolveriam a idealização do outro e da relação, 

crença em algo “mágico” no relacionamento, identificação do parceiro (a) com o ideal 

romântico, crença na onipotência do amor, como um meio que conduz a felicidade.  

Quanto ao fator chamado de intimidade, este englobou aspectos recíprocos 

relativos a um vínculo especial de união afetiva, como apoio afetivo, compreensão, 

comunicação, confiança, segurança e conforto ao lado do (a) parceiro (a). A 

convivência possibilitará o desenvolvimento da intimidade, já que existe uma tendência 

com o passar do tempo de ocorrer um aumento contínuo da reciprocidade e aumento de 

episódios, metas e emoções compartilhadas.  

Por fim, o fator compromisso, diz respeito à decisão de manter o relacionamento 

acima dos problemas existentes, devido a especial importância conferida ao parceiro (a) 

e a relação. O compromisso crescerá na proporção do desenvolvimento progressivo da 

interdependência tanto pessoal como material entre os parceiros. As normas e pressões 

sociais são importantes neste contexto. 
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O autor também procurou fazer uma análise global de todas as dimensões 

identificando que nas relações amorosas existem três fases sucessivas principais, 

gradualmente longas; considera que a evolução da felicidade dependerá de um 

significativo conjunto de variáveis biológicas, histórico-culturais, sociológicas, 

demográficas, interpessoais e psicológicas, que acabam diferenciando os parceiros. A 

seguir são listadas as fases. 

1ª Enamoramento: fase inicial e breve; compreende os primeiros meses da relação. 

Nesta fase ocorre um aumento significativo da paixão erótica, em que a pessoa se 

encontra envolta a um turbilhão de novas e intensas emoções. Neste período o 

compromisso é a dimensão que recebe menor importância. 

2ª Amor Passional: neste período ocorre a oscilação da paixão erótica, observando o 

aumento gradual da paixão romântica e uma maior importância e cobrança em relação 

ao compromisso e à intimidade, que continuam crescendo. 

3ª Amor Companheiro: nesta fase a intimidade e o compromisso atingem seu nível 

máximo; difere do que acontece com a paixão romântica, que diminui com o tempo e a 

paixão erótica, que decresce mais ainda. 

Considerando que parte dos problemas nas relações amorosas e sexuais origina-

se na ignorância e em falsas crenças que provocam decepções, frustrações e desenganos. 

Yela (1997) sugere que a compreensão dessas etapas ou fases do amor pode contribuir 

para as pessoas terem melhores condições para enfrentar as mudanças ao longo do 

relacionamento e para que, talvez, não construíssem tantas expectativas incompletas, 

nem vivessem com grande pesar e decepção diante de processos absolutamente normais 

(e.g., a diminuição progressiva da paixão sentida nos primeiros meses ou anos); e para 

que as pessoas evitem se sentir atormentadas diante da diminuição da paixão 
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desenfreada vivida no início do relacionamento, evitando pensar que não há mais o 

“verdadeiro amor” entre o casal. 

Outro aspecto a ser ressaltado é que o modelo proposto por Yela (1997, 2006), 

que inicialmente parece sugerir uma divisão simples do fator (paixão) em dois (erótica 

e romântica), demonstra que os estudos realizados que utilizaram tal modelo indicam a 

importância prática de diferenciá-los. Por exemplo, sabe-se que a paixão é forte no 

começo, mas diminui com o tempo, enquanto a intimidade e o compromisso aumentam 

com o passar dos anos de relacionamento (Sternberg, 1988, 1997). 

Na década de 1990, deu-se início ao desenvolvimento da Escala Tetrangular do 

Amor (ETA), quando seu proponente realizou um estudo empírico que combinou os 

resultados de várias medidas sobre as dimensões do amor (por exemplo, cuidado, 

sexualidade, intimidade, paixão, respeito, compromisso, apego) (Yela, 1996). Ele 

sinaliza que estava falando sobre o amor romântico normativo da cultura ocidental do 

século XX, não de outros estilos ou de outras culturas, ou diferente época histórica. Este 

estudo possibilitou o aprofundamento e refinamento no modelo de R. J. Sternberg, em 

razão de inconsistências teóricas e empíricas. Dentre as limitações identificadas, 

observou-se que as pontuações entre seus três fatores foram certamente correlacionadas, 

porém não correspondeu ao que era teoricamente esperado. Ainda se verificou que 

alguns de seus itens apresentaram correlações mais fortes em fatores a que não 

pertenciam. 

Nesta direção, Yela (2006) buscou resolver estas limitações, propondo um 

modelo que permitia identificar as quatro dimensões básicas representadas na ETA 

(paixão erótica, paixão romântica, intimidade e compromisso). Para tanto, ele elaborou 

uma versão com 60 itens, 15 para representar cada dimensão, que deveriam ser 

respondidos em escala tipo Likert de 5 pontos. Os itens foram derivados de diversos 
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estudos (Critelli, Myers, & Loos, 1986; Hatfield, & Sprecher, 1985; Sternberg 1988, 

citados em Yela, 2006). Este instrumento foi aplicado em amostra de 412 estudantes 

universitários de Madri (Espanha), os quais participaram voluntariamente da pesquisa. 

Com base nas análises realizadas, foi possível identificar quatro fatores que explicaram 

45% da variância total, considerando para interpretação de cada fator a saturação maior 

ou igual a 0,30 do item no seu fator hipotetizado. Objetivando chegar a uma versão 

simplificada de sua medida, isto é, formada por cinco itens por fator, levaram-se em 

conta diferentes critérios: (a) consistência interna dos fatores, (b) correlação inter-

fatores e (c) correlatos externos de indicadores do amor. 

Os resultados demonstraram que para a versão final, considerou-se adequada a 

Escala Tetrangular do Amor ser composta por 20 itens igualmente distribuídos entre as 

quatro dimensões (Yela, 2006). Por exemplo, os alfas de Cronbach () para cada fator 

foram como seguem: compromisso ( = 0,91), intimidade ( = 0,83), paixão erótica ( 

= 0,81) e paixão romântica ( = 0,78). As correlações inter-fatores variaram entre 0,18 

(intimidade e paixão erótica) e 0,58 (compromisso e paixão romântica). No que se 

refere aos correlatos dos tipos de amor (todos os coeficientes com p < 0,001), 

compromisso se correlacionou com percepção de satisfação na relação amorosa com 

o(a) parceiro(a) (r = 0,66), porém não com percepção de satisfação na relação sexual 

com o(a) parceiro(a); intimidade o fez com estas duas variáveis (r = 0,61 e 0,31, 

respectivamente); paixão erótica apresentou padrão de correlação parecido com este 

último (r = 0,30 para os dois correlatos), e também uma correlação com amor 

dependente, obsessivo-possessivo (r = 0,34); e, finalmente, paixão romântica se 

mostrou inversamente correlacionada com comportamento de infidelidade sexual (r = -

0,30) e diretamente com atitudes positivas frente à fidelidade em geral (r = 0,30); 

também se correlacionou com amor dependente, obsessivo-possessivo (r = 0,42). 
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Percebe-se que esta medida reúne evidências psicométricas aceitáveis, 

indicando a importância de contar com duas dimensões específicas da paixão. Tal 

instrumento vem sendo empregado em várias pesquisas sobre o tema (Arias, Ovejero, & 

Morentin, 2009; Yela, 2000; Yela, & Sangrador, 2003). No Brasil, Gouveia, Carvalho, 

Santos e Almeida (2013) com o objetivo de adaptar a Escala Tetrangular do Amor 

(ETA) para o contexto brasileiro, reunindo evidências de sua validade fatorial e 

consistência interna, além da invariâcia fatorial desta medida em relação ao sexo dos 

participantes realizaram um estudo em João Pessoa (PB), contando com 200 estudantes 

universitários. Estes, além de preencherem a ETA, também responderam perguntas 

demográficas. Na ocasião, procurou-se testar três modelos diferentes: uni (todos os itens 

saturando em um único fator), tri (coerente com o modelo de Sternberg) e tetrafatorial 

(o modelo de Yela: compromisso, intimidade, paixão erótica e paixão romântica).  

Os resultados do estudo anterior corroboraram a proposta apresentada por Yela 

(2006), sendo o modelo tetrafatorial o mais adequado, e os quatro fatores 

correspondentes apresentaram os seguintes alfas de Cronbach: intimidade ( = 0,82), 

compromisso ( = 0,92), paixão romântica ( = 0,74) e paixão erótica ( = 0,88). 

Também foram reunidas evidências acerca da invariância fatorial desta medida entre 

mulheres e homens. Tais achados indicam que a ETA poderá ser utilizada em estudos 

futuros para conhecer os correlatos dos fatores do amor. 

A ETA também foi utilizada por Aquino et al. (2012) com o objetivo de 

conhecer em que medida o amor e o ficar se correlacionam e como ambos se relacionam 

com o sentido da vida e o vazio existencial. Para tanto, procurou-se conhecer evidências 

de validade fatorial e de consistência interna da medida de amor. Participaram do estudo 

199 estudantes universitários. Estes responderam, além da Escala Tetrangular do Amor 

(ETA), a versão revisada do Teste Propósito de Vida e questões demográficas. Os 
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resultados em relação a ETA demonstraram que o modelo testado que admite quatro 

fatores se mostrou o mais promissor. Seus indicadores de ajuste ficaram próximos do 

que tem sido admitido na literatura, isto é, 2 < x
2
/g.l < 3, CFI = 0,90 e RMSEA = 0,08. 

Os quatro fatores desta medida apresentaram os seguintes níveis de consistência interna 

(alfa de Cronbach padronizado, α): compromisso (α = 0,81), intimidade(α = 

0,78), paixão erótica (α = 0,88) e paixão romântica (α = 0,80). 

 

 

3.4. A Noção do Amor na Filosofia do Poliamor 

No final do século XX e início do XXI, o poliamor apresenta um discurso 

diferente sobre o amor. Nesta exposição, a noção de amor é construída em torno de uma 

série de temas e valores, evidenciando alguns elementos importantes que aparecem em 

várias narrativas poli. A característica mais marcante enfatizada pelos adeptos do 

poliamor é a sua prática ser centrada no amor; este é um aspecto relevante na maioria 

das publicações que trata sobre o assunto. Apesar da centralidade do amor, há poucos 

relatos analíticos que discutem o tipo de amor defendido por esta nova modalidade de 

relacionamento. Neste sentido, Klesse (2011) se propõe a investigar o poliamor sob a 

perspectiva do “discurso sobre o amor”, em vez de como um discurso da "não 

monogamia". 

A autora constrói esta noção do amor poli a partir de elementos que procuram 

caracterizá-lo. Inicialmente, ela descreve este amor como não exclusivo, ou seja, ele não 

pode ser forçado a fluir apenas numa única direção, possibilitando às pessoas amarem 

os parceiros com quem desejarem se envolver; rejeitando as convenções limitantes da 

sociedade (Anapol, 2010; Klesse, 2011). A liberdade é outro tema discutido. 

Frequentemente alguns autores relacionam este tema ao discurso da filosofia do “amor 
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livre”, presente no final dos anos 1960 e início dos anos 1970. Este fato fez com que 

alguns poliamoristas resistissem a reivindicar este legado, já que consideravam que o 

discurso do “amor livre” trazia limitações impostas pelas ideologias heteronormativas e 

sexistas. Contudo, o movimento feminista fazia uma crítica fundamental da monogamia, 

com o fim de ampliar o espaço para a autonomia erótica feminina, que para muitos, em 

última análise, incluiu a liberdade de ter múltiplos parceiros. Neste sentido, Klesse 

(2006) prefere utilizar a expressão noção liberal de escolha, por julgar ser mais 

pertinente para ser relacionado ao poliamor. 

Também são considerados os elementos compromisso e honestidade. A 

honestidade em especial é considerada um ícone para o desenvolvimento de um elevado 

grau de intimidade interpessoal, que é baseada na suposição de que não deverá haver 

segredos ou barreiras entre os parceiros. É uma rota importante para possibilitar o 

conhecimento mútuo e a proximidade íntima dos parceiros. Já o compromisso assegura 

que os acordos feitos entre os parceiros serão cumpridos, e é endossado no 

relacionamento poliamorista. É óbvio que acordos impõem restrições. Por esta razão, é 

difícil ver todos os aspectos do poliamor numa perspectiva de liberdade; parecendo em 

alguns momentos que o relacionamento poli parece andar na contramão da liberdade 

(Klesse, 2011).  

Alguns adeptos do poliamor consideram que esta forma de relacionamento que 

possibilita viver um amor tem aspecto transcendente (altruísta, amor do mundo, amor 

de Deus). De acordo com Klesse (2011), é comum ver em muitas comunidades poli 

uma marca espiritualista. O discurso religioso da Nova Era, do novo paganismo e 

religiões Wicca, tem deixado sua marca nas culturas poliamorosas contemporâneas. 

Neste sentido, a autora considera que o amor poli transcende a dimensão humana e 

evoca a noção do sagrado, expandindo para o reino da espiritualidade holística.  
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Como se observou, a noção de amor e a forma de amar no poliamor são bastante 

ecléticas, englobando discursos do amor romântico, da psicologia humanista, da ética 

feminista, da ideologia queer, da liberação sexual e de diversas formas de 

espiritualidade e religião. Klesse (2011) sugere que alguns aspectos dos discursos do 

amor romântico foram absorvidos a noção de amor poli, por se observar a ênfase dada à 

estreita relação entre o amor, a intimidade, o afeto, o desejo sexual e a valorização da 

individualidade no poliamor. Ao se propor ser uma forma de relacionamento que aceita 

e acolhe a diversidade (lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e pessoas queer), pode-

se argumentar que a concepção de amor poli vence aspectos da dimensão 

heteronormativa do amor romântico. 

Diante do exposto, percebe-se que a concepção diversificada do amor adotada 

pelas comunidades poli impossibilita visualizar se as pessoas que vivem esta forma de 

relacionamento amoroso passam por etapas, até que as mesmas alcancem uma 

estabilidade na relação, já que defendem o desenvolvimento de um relacionamento 

longo e duradouro. Em seus discursos no que se refere a compreensão da forma de 

amar, se contradizem ao considerar elementos como compromisso e liberdade. Este 

talvez se constitua um aspecto crucial ao abordar a questão: liberdade vesus 

compromisso; ao mesmo tempo em que a pessoa é livre para amar a quem quiser, ela 

esbarra nos acordos feitos nos relacionamentos que acabam por restringir de certa forma 

esta liberdade. 

Reconhece-se a importância de compreender a noção de amor endossada pelos 

adeptos do poliamor, uma vez que este sentimento ocupa um lugar central no discurso 

deles. Além do amor, outro fenômeno de grande relevância a ser estudado é o ciúme, 

que exerce impacto no domínio das relações íntimas. Ele é muito enfatizado nos estudos 

que englobam a temática da infidelidade conjugal e também tem sido estudado no 
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contexto dos relacionamentos abertos, já que estes admitem a presença de uma terceira 

pessoa na relação. Neste sentido, a seguir apresenta-se o conceito de ciúme, seus modelos 

e, em particular, a questão de como os poliamoristas lidam com ele em seus 

relacionamentos. 
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CAPÍTULO 4. CIÚME ROMÂNTICO 
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 “O lado trágico do ciúme” foi a matéria de capa da revista Isto É, de 18 de 

julho de 2012. A reportagem dava destaque ao ciúme como um sentimento comum, 

presente nas relações interpessoais, mas que quando experimentado de forma excessiva 

pode se tornar patológico, ocasionando, consequentemente, agressão e morte; o objetivo 

desta era mostrar histórias de amor que tiveram um final trágico resultante do ciúme. 

Dentre estas se encontram a história de Bruno César Ribeiro e sua esposa, a modelo 

Babila Marcos, uma casal que sempre manteve uma relação conflituosa por quatro anos, 

e após uma forte discussão, ele a matou a facadas, motivado pelo ciúme exagerado que 

nutria por ela. Na matéria ainda é feita menção a dois casos que tiveram repercussão na 

mídia, que foram os da jornalista Sandra Gomide, que no ano de 2000 foi morta pelo 

namorado o jornalista Antônio Pimenta das Neves, e da advogada Mércia Nakashima, 

que em 2010 foi morta pelo namorado, o também advogado e ex-policial militar Mizael 

Bispo de Souza (Costa, Martino, & Rocha, 2012).  

Ciúme e amor parecem caminhar juntos; frequentemente é comum ouvir as 

pessoas dizerem que o ciúme é o “tempero das relações” ou o que “apimenta os 

relacionamentos”. Muitos o consideram um importante componente do amor ou uma 

prova deste, pois é comum ouvir: “se ele (a) não sente ciúme é porque não gosta de 

mim”; e muitos costumam justificar o ciúme como sinal de cuidado, geralmente 

utilizando a expressão “quem ama cuida”. Na pesquisa realizada por Pines e Aronson 

(1983) foi observado que os indivíduos com propensão alta ao ciúme romântico 

tenderam a interpretar o ciúme como sinal de amor, enquanto aqueles menos propensos 

a manifestá-lo o interpretaram como indicador de insegurança. O que se pode dizer é 

que as pessoas em algum momento de suas vidas vivenciarão o ciúme em menor ou 

maior grau. 
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O ciúme é um sentimento tão antigo quanto o homem. Na mitologia grega tem-

se o registro da deusa Hera que matou o deus Zeus por ciúme e por medo de perder o 

poder, e que a mesma perseguia Hércules por considerá-lo a prova da traição de Zeus. 

Já no pensamento filosófico, Aristóteles considerava o ciúme na perspectiva de uma 

nobre inveja, ao defini-lo como o desejo de ter o que a outra pessoa possuía, sendo 

originalmente considerado como uma qualidade boa e se referia ao desejo de imitar uma 

atitude nobre característica de outra pessoa (Costa, 2010).  

Nas referências bíblicas também são feitas menção ao ciúme. Em Genesis 

capítulo 4, encontra-se a narrativa da história dos irmãos Caim e Abel. Caim ficou 

possuído por ciúmes quando percebeu que, sua oferta a Deus foi rejeitada enquanto a de 

seu irmão foi aceita; devido a isso, ele armou uma emboscada para Abel, sugerindo que 

o irmão o acompanhasse até o campo; chegando lá Caim atacou Abel e o matou. 

Salomão, em seu livro “Cântico dos Cânticos”, refere-se ao amor como sendo forte 

como a morte e o ciúme duro como a sepultura; neste caso, o ciúme seria algo difícil, 

impulsivo e ameaçaria a experiência da vivência do amor. Santo Agostinho, no século 

IV, considera o ciúme como um ingrediente indispensável ao amor, quando afirmou que 

aquele que não é ciumento não ama de verdade.   

Na literatura estrangeira também se encontra registro do ciúme, a exemplo de 

Otelo, o conhecido romance escrito no século XVII pelo britânico William Shakespeare. 

Narra-se a história de Otelo, um mouro de Veneza, que convencido da infidelidade de 

sua esposa Desdêmona, fruto das intrigas feitas por Iago, e dominado por um ciúme 

descontrolado, a mata. Logo após cometer tal ato, Otelo descobre ter cometido uma 

grande injustiça, e acaba por praticar o suicídio. Baseado nesta tragédia, na atualidade 

utiliza-se a expressão “Síndrome de Otelo” para identificar o ciúme patológico e 

exacerbado que acomete uma das partes envolvidas nos relacionamentos afetivos 
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(Gomes & Santos, 2011). Já na literatura brasileira, o ciúme apresenta-se bem 

caracterizado na obra clássica Dom Casmurro, de Machado de Assis, escrita em 1899. 

Neste romance, observa-se a luta entre o amor e o ciúme, em que o personagem 

Bentinho sente ciúme de sua esposa Capitu, por julgar que ela o trai com o seu amigo 

Escobar. 

Já no campo científico, por volta da década de 1970 se observa um aumento na 

produção sistemática de estudos que engloba tal temática. Almeida (2007) destaca que 

isso aconteceu especialmente nas reuniões de duas atividades profissionais, isto é, da 

Midwestern Psychological Association e American Psychological Association, e afirma 

ser esta uma das temáticas que mais cativa pesquisadores em todo mundo.  

Segundo Costa (2010), no século XIX existia um imperativo de que as mulheres 

deveriam aceitar naturalmente a traição de seus maridos, fato que contribuiu para que o 

ciúme se tornasse um problema sério entre as mulheres, sendo ele considerado como um 

sinal de fraqueza e descontrole por quem o manifestasse, e um sentimento capaz de 

destruir os relacionamentos. E acrescenta que, atualmente, tem sido dada ênfase ao 

ciúme num caráter mais patológico, contrariando o conceito de liberdade individual.  

Monclús (2005) chama a atenção para o fato de que o ciúme se manifesta em 

todas as idades, com características peculiares da própria fase. Na fase adulta, por 

exemplo, são comuns situações de ciúme de cunho sexual ou afetivo. O ciúme pode ser 

experimentado quando um indivíduo deseja ter para si uma pessoa que está envolvida 

com outra; outras vezes, é o amor próprio e o sentimento de possessão que o provoca; o 

ciúme ainda pode ser manifesto em situações que possam ocorrer infidelidade afetiva, 

em que o parceiro recebe atenção de uma terceira pessoa. O ciúme é um doloroso e 

perigoso fenômeno do amor romântico. 
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Nesta tese, o ciúme é abordado no contexto das relações amorosas, mais 

especificamente no âmbito dos relacionamentos abertos, na tentativa de compreender 

como se dá a sua manifestação, já que neste modelo de relacionamento admiti-se a 

possibilidade de uma pessoa se relacionar com vários parceiros simultaneamente. Como 

tais relações se caracterizam como românticas, por englobarem questões de cunho 

afetivo e sexual, uma forma específica de ciúme comumente emerge, denominada de 

ciúme romântico; este termo abarca não apenas o amor apaixonado como também o 

companheirismo.  

 

 

4.1. Compreendendo o que é o Ciúme Romântico 

Etimologicamente, a palavra ciúme é originária do latim zelúmen, o qual, por sua 

vez, veio do grego zelosus, que também deu origem ao jealous (ciumento) e a jealousy 

(ciúme) em inglês, e a jaloux e jalousie em francês. Essa mesma origem é encontrada no 

italiano geloso e no espanhol celoso (Houaiss, 2001). 

Para que haja a manifestação do ciúme, faz-se necessária a existência de um 

triângulo social, ou seja, que exista a percepção de que o outro (mesmo imaginário) 

represente uma ameaça ao relacionamento amoroso considerado importante (Harmon-

Jones, Peterson, & Harris, 2009).  Outro aspecto importante a ser destacado é que o 

ciúme não é um sentimento característico apenas de pessoas problemáticas; ele pode ser 

vivenciado por pessoas ditas normais, que aparentemente não apresentam qualquer sinal 

de imaturidade ou neurose (Buss, 2000). 

Mais o que vem a ser o ciúme? O construto possui uma extensa variedade de 

formas de compreensão e perspectiva. Defini-lo não é uma tarefa fácil já que possui 

uma dimensão pluralista, no sentido de reconhecer a existência de vários princípios que 
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tentam explicá-lo.  Daí a razão pela qual exista uma variedade de definições com 

semelhanças entre elas, como a seguir são tratadas.  

Pines e Aronson (1983), consideram o ciúme uma reação complexa a uma 

ameaça percebida como real ou imaginária, a um relacionamento que é valorizado e de 

qualidade. Ela ainda faz referência a importância de diferenciar o ciúme normal do 

delirante ou patológico. O ciúme denominado como normal tem sua base em uma 

ameaça real para o relacionamento; contrariamente, o ciúme delirante persiste mesmo 

diante da ausência de qualquer ameaça provável ou real. Assim, a autora considera que, 

ao reconhecer o ciúme romântico e examinar se as raízes dos seus sentimentos são ou 

não normais, pode-se constituir uma maneira efetiva de aprender a lidar com ele e 

mudar o comportamento correspondente.  

De acordo com Buunk e Bringle (1987), o ciúme seria uma reação emocional 

aversiva resultante de uma relação extra diática de um indivíduo com base na relação 

entre o seu parceiro atual ou anterior e uma terceira pessoa. DeSteno e Salovey (1996) 

sugeriram que o ciúme poderia ser visto como um estado desviante do humor, que é 

elevado quando um relacionamento considerado importante é destruído ou está em 

risco, sendo caracterizado por sentimentos de raiva, tristeza e medo. Guerrero, Spitzberg 

e Yoshimura (2004), por sua vez, definiram o ciúme como uma resposta cognitiva, 

emocional e comportamental a uma ameaça de relacionamento. Finalmente, Bryson 

(1991) considera o ciúme como um composto de várias emoções negativas que surgem 

em situações consideradas como desencadeadoras de ciúme. 

Apesar das distinções anteriormente apresentadas, a que integra mais facetas é a 

de White (1981), que o descreve como um “complexo de pensamentos, sentimentos e 

ações que seguem as ameaças da autoestima e/ou ameaças da existência ou qualidade da 

relação, quando estas ameaças são geradas pela percepção de uma atração real ou 
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potencial entre o parceiro e um (talvez imaginário) rival” (p. 296). Esta definição, por 

abranger um grande número de fatores e por ser menos contraditória, contribuiu para 

que outros autores a utilizassem como base para construir sua compreensão acerca deste 

construto (Almeida, 2007). Esta definição implica todos os níveis de padrões de reação 

(pensamentos, emoções e comportamentos).  

Nesta definição são encontradas algumas características importantes que 

merecem destaque: o complexo de pensamentos, emoções e ações revela que o ciúme é 

composto por partes inter-relacionadas; o ciúme pode favorecer o surgimento dos 

sentimentos de perda e ameaça, tanto à autoestima como à relação romântica; a 

percepção da existência de uma relação com uma terceira pessoa (real ou imaginária) 

favorece o surgimento das sensações de perda e ameaça; a ameaça do ciúme pode ser 

sentida quanto à autoestima ou à relação romântica construída com o parceiro; as 

possíveis consequências resultantes de uma relação com uma rival pode ser composta 

por menos confiança, menos suporte emocional e a perda da sensação de ser uma pessoa 

especial; e, por fim, o termo romântico que engloba não apenas o amor apaixonado, mas 

também o de companheirismo. É importante ressaltar que, por dizer respeito aos 

pensamentos, sentimentos e ações do indivíduo, em relação a ele mesmo e ao contexto 

cultural no qual está inserido, o modo de expressar o ciúme poderá diferir de pessoa 

para pessoa e de situação para situação. 

Na perspectiva da psicologia evolutiva, o ciúme não é sinal de imaturidade, mas 

um recurso de adaptação; uma adaptação evolutiva a obstáculos experienciados por 

homens e mulheres em relação aos relacionamentos amorosos que constituíram ao 

longo do tempo (Buss, Larsen, Westen, & Semmelroth,1992). Pode-se dizer que “é 

tratado como uma resposta defensiva e protetora frente a ameaças à autoestima e ao 

relacionamento, denotando, assim, uma impressionante sabedoria emocional” (Ramos 
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& Calegaro, 2001, p. 294). Esta sabedoria relaciona-se à pessoa saber usar o ciúme 

como um mecanismo de defesa desenvolvido para perpetuar seu material genético, 

estando o ciúme, neste contexto, relacionado aos fatores de reprodução.  

Apesar de o ciúme romântico compreender várias definições, Ramos, Yazawa e 

Salazar (1994) consideram que a maioria delas engloba três elementos comuns: (1) uma 

reação frente a uma ameaça percebida; (2) que parte de um rival real ou imaginário; e 

(3) que tem como objetivo eliminar os riscos da perda do amor. Embora seja uma 

experiência que envolva diferentes níveis de tristeza, irritação e ansiedade, o ciúme para 

a ciência psicológica engloba principalmente a experiência de aflição ou desconforto 

diante de uma situação concreta ou fantasiosa que pode desestabilizar a relação do casal 

(Sheets & Wolfe, 2001). 

Como se observou, existem diversas maneiras de compreender o ciúme. Neste 

sentido, Pines e Friedman (1998), na tentativa de fornecer uma possível estrutura teórica 

para analisar o ciúme romântico procuraram enquadrar as definições deste construto em 

duas distintas perspectivas: a sociocultural (ciúme é caracterizado como fenômeno 

cultural) e a evolutiva (ciúme caracteriza-se por diferentes forças evolutivas). Em 

seguida se discorrerá acerca destas duas perspectivas. 

 

 

4.1.1. Perspectiva Sociocultural do Ciúme 

Existe um consenso entre os estudiosos acerca de ser o ciúme um fenômeno 

universal, ou seja, está presente em todas as culturas. Contudo, Costa (2005) argumenta 

que a literatura apresenta controvérsias sobre este consenso, devido a alguns problemas 

que englobam a distinção entre ciúme normal e patológico, o papel de fatores filogenéticos 
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e culturais e a diferença entre os sexos. Apesar de tais controvérsias, o aspecto sociocultural tem 

sido considerado como relevante para compreender o ciúme.  

Nesta perspectiva, o ciúme romântico é determinado por forças e normas sociais 

capazes de distinguir as respostas apropriadas que homens e mulheres devem dar para 

cada tipo de situação (Pines & Friedman, 1998). De acordo com Costa (2010), 

considerar os aspectos sociais e culturais contribui para que se observe que o momento 

histórico de uma sociedade pode influenciar na compreensão do que se entende por 

ciúme, sendo capaz de mudar o seu conceito, assim como as formas de expressar o 

ciúme podem ser moldadas pelas diferentes culturas. A autora conclui que o ciúme 

parece envolver a aprendizagem no nível ontogenético.  

Pines e Friedman (1998), ao realizarem um estudo com o objetivo de verificar a 

diferença entre gêneros no ciúme romântico, perceberam que homens e mulheres 

experimentam ciúme de forma diferente no que diz respeito aos sintomas emocionais e 

físicos associados. As mulheres expressaram mais angústia, enquanto os homens 

expressaram mais tristeza, sendo manifesta em maior grau do que a tristeza 

demonstrada pelos homens. A explicação dos autores para tal resultado se relaciona ao 

fato de terem em conta que é socialmente aceito que as mulheres demonstrem mais 

angústia do que os homens, e que os homens mesmo podendo expressar a mesma 

angústia das mulheres, não o fariam devido às normas sociais que os proíbem 

demonstrar fraqueza e vulnerabilidade. Fica nítida a ênfase dada aos aspectos 

socioculturais do ciúme. 

Buunk e Hupka (1987) investigaram o comportamento do ciúme sexual em sete 

diferentes países industrializados: Hungria, Irlanda, México, Países Baixos, União 

Soviética, Estados Unidos e Iugoslávia. Participaram da pesquisa 2.000 estudantes, com 

idade média de 21 anos, que foram indagados com uma série de perguntas classificadas 

que diziam respeito a comportamentos tais como “Quando meu amor dança com outra 
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pessoa eu sinto muito tenso” ou “Não me incomoda quando eu vejo meu amor 

paquerando com outra pessoa”. Em uma escala tipo Likert de 7 pontos os estudantes 

indicaram seu nível de concordância ou discordância. 

Os resultados indicaram que homens e mulheres diferem apenas em suas reações 

ao considerar seus parceiros beijando ou tendo fantasias sexuais com outras pessoas. 

Em todos os países, as mulheres mais do que os homens expressaram mais ciúme ao 

conceber seus parceiros beijando outra pessoa. Em contrapartida, os homens em todos 

os países demonstraram um maior nível de ciúme ao considerar suas parceiras tendo 

fantasias sexuais com uma pessoa fora do relacionamento. Já no aspecto de flertar com 

outra pessoa, ambos, homens e mulheres, indicaram um nível semelhante de ciúme. No 

que se refere a abraçar e dançar com outra pessoa fora do relacionamento, foram dadas 

respostas neutras em todos os países. Em todas as culturas os estudantes deram 

respostas negativas no que se refere a considerar que seu (sua) parceiro (a) tenha um 

relacionamento sexual com outra pessoa. No geral, os resultados da pesquisa sobre o 

ciúme sexual demonstraram mais semelhanças do que diferenças entre os países 

industrializados. Nos países investigados o flerte e o relacionamento sexual 

demonstraram ser causas consistentes do ciúme. 

Scheinkman e Werneck (2010) consideram que, dependendo da cultura, o ciúme 

pode ser reprimido ou expresso; destacam que enquanto os Anglo-saxões consideram o 

ciúme perigoso e desagradável, sendo uma emoção a ser contida, as culturas latinas 

frequentemente o legitimam como uma expressão de amor. As autoras ainda consideram 

que o que é experienciado como uma “ameaça” e a maneira como é manifesta, varia de 

acordo com o gênero, a cultura e as subculturas.  
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4.1.2. Perspectiva Evolutiva do Ciúme 

Nesta perspectiva o ciúme romântico consiste em uma resposta inata e universal, 

formada por diferentes forças evolutivas. Buss, Larsen, Westen e Semmelroth (1992) 

expoentes da psicologia evolutiva, compreendem o ciúme como resultado de uma 

adaptação evolutiva em que homens e mulheres têm que transpor os obstáculos 

relacionados com os relacionamentos amorosos que construíram ao longo do tempo. O 

ciúme seria então, uma resposta antecipatória universal com o fim de impedir a traição, 

tendo como principal função proteger a relação afetiva de uma possível ameaça (Buss, 

2000).  

Schutzwohl (2004) destaca que as recentes pesquisas sobre o ciúme têm sido 

predominantemente respaldadas pelas análises da psicologia evolutiva no que tange as 

diferenças de respostas dadas por homens e mulheres acerca de seus parceiros diante da 

infidelidade sexual e emocional. De acordo com esta teoria, ambos, homens e mulheres, 

desenvolveram estratégias distintas para enfrentar questões relacionadas com a 

infidelidade.  

Para os psicólogos evolucionistas tanto homens como mulheres manifestam 

ciúmes e são afetados pela infidelidade. O ciúme é classificado em dois tipos: ciúme 

sexual e ciúme emocional. O ciúme sexual geralmente surge com a suspeita da traição 

sexual do parceiro com outra pessoa fora do relacionamento; enquanto o ciúme 

emocional implica na suspeita do envolvimento emocional do parceiro com uma 

terceira pessoa. Observou-se que o homem seria mais afetado pela infidelidade sexual 

de sua parceira, enquanto a mulher reagiria de forma mais intensa diante da infidelidade 

emocional de seu parceiro (Costa, 2010). 

Neste contexto, o ciúme funcionaria como um mecanismo de defesa utilizado 

para lidar com os problemas da sobrevivência e reprodução. Entre os homens existe a 
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predominância do ciúme sexual que é motivado pela suspeita de infidelidade sexual de 

sua esposa; esta é uma forma deles assegurarem a legitimidade de seus filhos, ou seja, 

de que os filhos gerados no relacionamento com sua parceira sejam verdadeiramente 

seus, tendo isso um impacto na autoestima deles (Ramos & Calegaro, 2001). 

Corroborando esta ideia, Sersadic (2003) propõe que o cuidado paterno manifesto por 

parte do homem, atrelado à incerteza da paternidade, leva-o a exercer a posse ou o 

comportamento de propriedade. E, ainda, Buss e Haselton (2005) argumentaram que o 

homem tende a aumentar o ciúme como estratégia de proteção próximo da ovulação da 

mulher.  

Já entre as mulheres a manifestação do ciúme emocional ocorre em maior grau, 

visando à manutenção do relacionamento com seu parceiro de forma apropriada. O 

ciúme protege a mulher da possibilidade de perda dos investimentos materiais, afetivos 

e financeiros, uma maneira de evitar que a rival tire essa proteção (Ramos & Calegaro, 

2001). Goldenberg et. al. (2003) consideram que o impacto da infidelidade exercido na 

autoestima de homens e mulheres determina a diferença entre os gêneros. 

De acordo com Almeida (2007), para possuir uma compreensão clara desta 

perspectiva, tem-se em conta que os homens são capazes de inseminar inúmeras 

parceiras em curtos períodos, enquanto que para as mulheres a maternidade pode ser 

considerada um dom do ponto de vista evolutivo, já que geram poucos descendentes. 

Este fato passa a ser extremamente valioso, sobretudo para aquelas épocas ancestrais. O 

autor ressalta que a ideia implicada aqui é a de fitness, referindo-se à probabilidade de 

transmissão bem sucedida de material genético para gerações bem sucedidas. 
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4.1.3. Diferenças entre Gêneros 

A relação entre ciúme e gênero tem recebido atenção especial de muitos 

pesquisadores, mas os resultados obtidos são controversos. Pines e Aronson (1983) em 

sua pesquisa utilizaram uma escala de 7 pontos para conhecer o nível de ciúme de 

demonstrado por homens e mulheres; eles observaram que os resultados indicaram não 

existir diferenças significativas entre os gêneros em termos de nível de ciúmes. Pines e 

Friedman (1998) também não conseguiram encontrar diferença entre homens e 

mulheres em termos de nível de ciúmes. Porém, mais pesquisas são necessárias a fim de 

fazer uma generalização a respeito. 

Entretanto, muitos estudos têm revelado diferenças significativas nas reações ao 

ciúme em termos de gênero (Buunk, Angleitner, & Oubaid, 1996; Erber & Erber, 2001; 

Shettel Neuber, Bryson, & Young, 1978). Estes estudos demonstraram que as reações 

físicas das mulheres são mais propensas à emotividade, enquanto as reações físicas dos 

homens são mais propensas à hostilidade. 

Outros estudos têm mostrado que as mulheres seguem estratégias mais 

construtivas ao lidar com o ciúme em relação aos homens (Brehm, 1992; Carson & 

Cupach, 2000; Mathes, Phillips, & Showron, 1992). De acordo com Bryson (1991), os 

indivíduos determinam suas formas de lidar com o ciúme de acordo com dois motivos 

básicos, a saber: preservar a relação e preservar a autoestima. Ele testou esta hipótese, 

com base no processo de socialização, e contrastando as expectativas, descobriu que 

tanto as mulheres como os homens tentam preservar a autoestima. 

A maioria dos estudos que tem investigado a diferença de gênero no ciúme tem 

utilizado o método da escolha forçada (forced-choice). Neste método, são apresentados 

aos participantes dois cenários, um de infidelidade sexual e o outro de infidelidade 

emocional, devendo estes obrigatoriamente escolher o cenário que desperta mais ciúme 
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(sexual ou emocional). Edlund e Sagarin (2009) argumentam que pesquisadores têm 

sido favorecidos por este tipo de método por duas razões: (1) homem e mulher tendem a 

ter fortes reações de infidelidade sexual e emocional; e (2) o método da escolha forçada 

(forced-choice) deixa clara a separação das diferentes reações do homem e da mulher 

diante dos tipos de infidelidade.  

Alguns pesquisadores, entretanto, tem criticado a utilização do forced-choice 

para investigar a diferença de gênero no ciúme, argumentando que os resultados não 

podem ser replicados quando empregado em uma medida contínua (DeSteno, Bartlett, 

Braverman, & Salovey, 2002; Harris, 2003). E acrescentam que quando existe a 

oportunidade de fazer uma escolha livre, como, por exemplo, utilizar escalas tipo Likert, 

a pessoa tem a oportunidade de pontuar o tipo de infidelidade que mais incomoda. 

Contudo, Edlund e Sagarin (2009) esclarecem que os estudos referentes ao ciúme que 

têm utilizado medidas contínuas para acessar as respostas de homem e mulher em 

relação à infidelidade sexual ou emocional, apresentam resultados conflituosos. 

Apesar das limitações metodológicas descritas e percebendo a necessidade da 

realização de mais pesquisas para aperfeiçoar o método, não se pode negar a 

contribuição importante dessas pesquisas no contexto do estudo do ciúme, uma vez que 

têm trazido dados empíricos relevantes, de modo a permitir uma melhor compreensão 

das variáveis relacionadas ao fenômeno.  

Na literatura existe pouco consenso por parte dos autores que estudam este 

assunto, no que se refere a existir uma diferença no modo de homem e mulher expressar 

o ciúme. Entretanto, de acordo com Buss (2000), homens e mulheres são ciumentos, 

diferenciando pelas situações que desencadeiam ciúme para cada um: no caso do 

homem, tenderia a reagir de maneira mais intensa à infidelidade sexual, por esta minar o 

seu ideal de paternidade, e a mulher manifestaria mais ciúme diante da infidelidade 
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emocional de seu parceiro, pois imaginá-lo envolvido emocionalmente com outra 

mulher ameaça o investimento de recursos que ele dispõe para ela.  

Ao propor investigar a diferença entre gêneros referente ao ciúme nas 

perspectivas evolutiva e cultural, Buunk, Angleitner e Oubaid (1996) realizaram estudos 

em três países: Estados Unidos (N = 224), Alemanha (N = 200) e Holanda (N = 207). 

Para conhecer a reação das pessoas em relação ao ciúme, eles utilizaram dilemas que 

apresentavam cenários em que os participantes imaginavam situações de infidelidade 

sexual e emocional, tendo que escolher a situação que mais gerava angustia. 

Inicialmente os resultados demonstraram o previsto nos modelos derivados da 

psicologia evolutiva; nos Estados Unidos os homens expressaram maior angustia 

psicológica e fisiológica diante da infidelidade sexual de sua parceira, enquanto as 

mulheres manifestaram mais angustia na situação de infidelidade emocional. Os autores 

chegaram a duas importantes conclusões. Primeiro, os estudos forneceram os primeiros 

testes sistemáticos transculturais da hipótese da psicologia evolutiva em que homens e 

mulheres diferem na ponderação para o desencadeamento do ciúme. A segunda 

contribuição da presente pesquisa foi demonstrar que a magnitude desta diferença difere 

entre as culturas. Porém, a diferença entre homem e mulher em relação ao ciúme se 

apresentou pequena e moderada na Alemanha e na Holanda quando comparada com a 

mostra americana. A discussão concentra-se na combinação das perspectivas evolutiva e 

cultural que podem fornecer modelos valiosos para explorar os mistérios 

exclusivamente da psicologia humana sexual. 

DeSteno et al. (2002), objetivando estudar a diferença entre gêneros em relação 

ao ciúme, utilizaram tanto o método da escolha forçada como lançaram mão das escalas 

tipo Likert. A pesquisa foi realizada com 111 estudantes universitários da Universidade 

de Northeastern (Estados Unidos), que responderam a questionários computadorizados 
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e a cenários narrativos sobre o ciúme. Os resultados revelaram que quando se usa o 

método da escolha forçada a diferença entre gênero é mais bem percebida, onde as 

mulheres sentem que a infidelidade emocional trás mais prejuízo pra si, enquanto os 

homens destacam a infidelidade sexual como mais angustiante. Além de investigar a 

diferença entre gêneros, a pesquisa também teve como avaliar o uso dos métodos 

forced-choice mais tradicional e de escalas tipo Likert. Os resultados sugeriram que a 

medida forced-choice utilizada para verificar a diferença entre gêneros para apoiar a 

visão evolutiva do ciúme provavelmente representa um artefato decorrente de um 

formato que induz uma resposta que leva a uma decisão forçada e não automática. Não 

se observou qualquer diferença entre homem e mulher quando se utilizou a escala tipo 

Likert, e todos afirmaram ter mais ciúme diante da infidelidade sexual.  

Ao investigarem as diferenças e semelhanças entre homem e mulher diante do 

ciúme, Sagarina, Beckerb, Guadagnob, Nicastleb e Millevoi (2003) inicialmente 

procuraram responder a crítica feita por DeSteno e Salovey (1996) em relação ao uso da 

técnica de forced-choice (escolha forçada) nas pesquisas que visavam verificar a 

diferença entre gêneros diante do ciúme. E posteriormente, examinaram a experiência 

de infidelidade como um moderador do tipo de infidelidade que mais causaria angústia. 

Os resultados demonstraram que o uso de ambos os métodos (forced-choice e medidas 

contínuas) sugeriram que a diferença entre homem e mulher possui um efeito robusto e 

não meramente um artefato do paradigma forced-choice (escolha forçada). E, ainda, 

identificaram que a experiência da infidelidade como moderador, em que o homem é a 

vítima e a mulher é a grande perpetradora da infidelidade, indicou que a mulher é a 

grande causadora da angústia sentida pelo homem em resposta à infidelidade sexual. 

O embate referente à questão da adequação do método tem sido travado pelos 

evolucionistas e cognitivistas. O aspecto central deste debate diz respeito a tentativa de 
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explicar a diferença de gênero a partir de níveis distintos de análises. Os evolucionistas 

norteiam sua compreensão baseados na história evolutiva do ciúme, já os cognitivistas o 

fazem a partir das causas proximais e história ontogenética (Costa 2009). Entretanto, 

Costa e Barros (2008b) perceberam ser possível estudar a infidelidade emocional e 

sexual como um comportamento determinado pela função que os componentes sexual e 

emocional possuem para cada pessoa. Nesta direção, Costa (2009) ressalta que a 

ontogênese pode selecionar comportamentos de maior valorização do sexo e de 

envolvimento emocional ou de ambos os aspectos, e que estes comportamentos podem 

incluir endossar a infidelidade sexual ou emocional como mais perturbadora e/ou 

ameaçadora. 

 

 

4.1.4. Ciúme e Infidelidade 

O ciúme pode ser motivado por indícios reais da infidelidade de um parceiro 

identificados e absorvido pelo outro (Shackelford & Buss, 1997). Na perspectiva 

evolucionista, o ciúme é considerado em algum momento vantajoso, uma vez que pode 

assegurar a manutenção de recursos para as mulheres e a convicção da paternidade para 

os homens (Buss, 1998). E quando se pensa na escolha de um parceiro, os homens 

tendem a selecionar com base em atributos físicos e indicadores de fidelidade dessa 

parceira (Dawkins, 1986). A teoria da Gestalt considera o ciúme construído sobre o 

fundo da infidelidade; nesta direção, Monteiro (2006) ressalta que a infidelidade seria o 

“solo sobre o qual constrói o ciúme, podendo ser firme, no caso da infidelidade 

confirmada, ou arenoso, quando existe apenas a suspeita” (p. 18). 

Glass (2002) define infidelidade como “um segredo sexual, romântico ou 

envolvimento emocional que viola o compromisso de um relacionamento exclusivo” (p. 
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489), ocorrendo geralmente em 20 a 25% de todos os casamentos (Greeley, 1994; 

Laumann, Gagnon, Michael, & Michaels, 1994; Wiederman, 1997). Ao casarem as 

pessoas, de um modo geral, esperam exclusividade do (a) parceiro (a). Este dado é 

confirmado na pesquisa realizada por Treas e Giesen (2000), ao observarem que 

noventa e nove por cento das pessoas casadas esperavam, depois da consumação do 

matrimônio, a exclusividade sexual do parceiro. Mesmo diante de tais expectativas, 

verifica-se que a ocorrência de infidelidade é alta (Feldman & Cauffman, 1999). 

No contexto da cultura brasileira situações relacionadas à infidelidade têm sido 

estudadas. Ades (2003), ao investigar a manifestação do ciúme de brasileiros, observou 

que o Brasil encontra-se entre os países com maiores diferenças entre homens e 

mulheres em relação ao ciúme, sendo os homens os mais ciumentos quando comparado 

às mulheres. Ele ainda identificou que os homens possuem maior probabilidade de 

retaliarem os seus rivais, principalmente quando se trata de uma infidelidade sexual. 

Ainda se tratando de contexto brasileiro, em levantamento de dados processuais 

realizado na Universidade Federal de Uberlândia, com o objetivo de estudar temas que 

abordassem violência conjugal e violência intrafamiliar, os resultados obtidos 

mostraram que o ciúme emergiu como a principal causa da violência. Neste mesmo 

estudo, foram analisados 115.000 processos criminais do Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais referentes ao ano de 1995, constatando-se que 15% destes compreendiam crimes 

contra a mulher e, na maioria dos casos, o réu era o marido ou um parceiro amoroso 

(Guerra, 2004). 

 

 

4.1.5. Ciúme e Poliamor 
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O ciúme é um sentimento presente tanto em relacionamentos monogâmicos 

quanto naqueles abertos. É uma força complexa que consiste de emoções, pensamentos 

e ações conflitantes. Contudo, presumivelmente, aqueles que optam por viver um 

relacionamento aberto estarão predispostos a lidar de forma satisfatória com este 

sentimento. Nos relacionamentos alternativos, o ciúme não é percebido como negativo 

ou positivo, mas sim é visto como uma emoção que precisa ser reconhecida e 

trabalhada. Pessoas que se encontram em relacionamentos abertos, muitas vezes, 

reconhecem a probabilidade do surgimento do ciúme e preferem explorar ativamente 

esta preocupação, em vez de tomar a decisão de terminar um relacionamento por causa 

de sua presença (Fierman & Poulsen, 2011). 

Neste sentido, contrário a que se pensa, casais em relacionamentos abertos 

expõem com mais frequência a si mesmos em situações que potencialmente podem 

desencadear a manifestação de ciúmes se encontram mais vulneráveis a viver este tipo 

de experiência do que aqueles em relações monogâmicas. Estudos têm mostrado que 

cerca de 80% das pessoas que vivem em casamentos abertos experimentam o ciúme na 

dinâmica de suas relações extraconjugais, e o experimentam tanto ou mais do que as 

pessoas em relações monogâmicas (Buunk B., 1981; Ramey, 1975; Rubin & Adams, 

1986; Trost, Brown, & Morrison, 1994).  

Buscando conhecer como se dá a atração entre pessoas que se assumem 

bissexuais, Weinberg, Williams e Pryor (1995) observaram que 77% delas que viveram 

em relações sexuais abertas, em algum momento, viram seus parceiros expressarem 

ciúme. Destes, 46,2% disseram que seus parceiros experimentaram pouco ciúme, 

enquanto 30,8% opinaram que o experimentaram de forma moderada a extrema. Apesar 

de observar que apenas 1/3 manifestaram ciúme moderado a extremo, tais resultados 

não podem ser generalizados para casais heterossexuais casados. Primeiro porque os 
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bissexuais não eram casados, pelo menos na sua maioria. Pesquisas sugerem que 

pessoas que possuem atitudes favoráveis em relação ao divórcio e rejeitam a ideia de 

casamento em longo prazo e as que expressam mais atitudes de aceitação da 

possibilidade de término de um relacionamento tendem a reduzir a ameaça de perder o 

parceiro para um rival, expressando ciúme em menor medida (Axinn & Thornton, 1992; 

Kamp Dush, Cohan, & Amato, 2003).  

Scheinkman e Werneck (2010) ressaltam que o significado de ciúme também 

varia de acordo com o grupo social. Ao estudar casamentos abertos, comunidades 

poliamorosas e swing, Pines e Friedman (1998) concluíram que tais grupos 

compartilham crenças que os ajudam a reduzir o ciúme. Eles acreditam que o ciúme é 

uma reação aprendida que pode ser desaprendida, e que a diversidade do desejo sexual 

não significa que há algo errado com o casamento.  Eles também acreditam que acordos 

explícitos sobre relacionamentos extraconjugais são essenciais para criar segurança 

suficiente para manter o ciúme sob controle. Os autores ainda observaram que os 

indivíduos nesses grupos não monogâmicos demonstram reações amenas de ciúme 

permanecendo o problema mantido sob controle de normas rígidas e tempo consumido 

por discussões. Outra situação em que o ciúme é amenizado é na Poligamia, pelo 

caminho construído pelos grupos de polígamos. 

No contexto do poliamor as pessoas tendem a ver o ciúme como algo a ser 

dominado, em vez de se deixar dominar por ele. Elas estão dispostas a lidar com isso, 

falar sobre isso, analisar as suas causas e ver o que podem aprender com ele. Para lidar 

com o ciúme, os poliamoristas procuram cultivar um princípio que é bastante destacado, 

chamado “compersion”. Este termo ainda não foi traduzido para o português, e se refere 

ao prazer e à alegria que uma pessoa sente ao ver seu (sua) parceiro(a) com outro(a) 

amante; é descrito como um sentimento de empatia. Este conceito foi originalmente 
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cunhado pela extinta Comuna Kerista de São Francisco, e frequentemente tem sido 

utilizado como o oposto do ciúme, sendo um método eficiente para combatê-lo. 

Compersion é comumente descrito como o oposto ao ciúme, sendo uma reação mais 

recorrente quando o parceiro encontra um novo amor (Anapol, 2010; Duma, 2009).  

Duma (2009) destaca que a relação entre compersion e ciúme é um tema 

frequentemente discutido na comunidade poliamorosa e que cada indivíduo a 

experiencia de forma diferente. Alguns, por exemplo, já tiveram a experiência de 

substituir ciúme por compersion, outros vêem como uma profunda lembrança de seu 

relacionamento e de si mesmo estar fora de equilíbrio ao experimentar o ciúme, e outros 

dizem nunca ter experimentado o ciúme, apenas a partir da reação ciumenta de seus 

parceiros. Além disso, muitos estão convencidos de serem capazes de usar o ciúme 

como um impulso para a mudança em direção a uma forma menos agressiva ou invasiva 

de estar juntos e conciliar a livre escolha de amor com a responsabilidade de seus 

parceiros. 

Intencionando conhecer a relação entre compersion e ciúme, Duma (2009) 

verificou que em geral as pessoas que se assumiram poliamoras expressaram menos 

ciúmes quando comparadas às não poliamorosas; e entre os poliamorosos os homens 

demonstraram ser menos ciumentos do que as mulheres. Quanto à intensidade do 

ciúme, observou-se que este tende a ser expresso de forma mais constante para aqueles 

que experienciam um relacionamento poliamoroso, ao passo que para os que não vivem 

neste tipo de relacionamento o ciúme declina com a idade, sem que exista diferenças 

significativas entre homens e mulheres. Isso pode ser explicado pelo menor número de 

situações tentadoras que ocorrem com o passar dos anos. 

Diante do exposto, percebeu-se que dois fatores são necessários no cenário do 

ciúme romântico: (1) o envolvimento real ou imaginário do parceiro com outra pessoa 
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fora de seu relacionamento primário, e (2) o relacionamento deve ser considerado 

valioso e importante. Estes fatores se encontram respaldados nas diversas tentativas de 

definição deste construto, que de um modo geral englobam três aspectos comuns, a 

saber: o ciúme parte de um rival real ou imaginário; incita uma reação frente à ameaça; 

e, por fim, objetiva eliminar os riscos da perda do amor. Salienta-se que a construção do 

ciúme é vista como uma emoção social e complexa que resulta de diferentes padrões de 

reação. 

Considerando a construção social do ciúme, pensa-lo no contexto dos 

relacionamentos abertos é desafiador, principalmente no que tange ao poliamor. Os 

adeptos do poliamor não negam a existência do ciúme, apenas o manifesta de uma 

forma menos agressiva e danosa aos envolvidos na relação. Os dados da pesquisa 

mostram algumas estratégias por eles utilizadas que ajudam a manter o ciúme sob 

controle: crenças compartilhadas que ajudam a reduzir o ciúme; disposição para 

“desaprender” reações inadequadas diante de situações que demonstrem ciúme, 

considerando que sentir desejo por outras pessoas além do seu parceiro não põe o 

casamento em perigo; ter conhecimento e acordos claros acerca das relações 

extraconjugais gera segurança; e estabelecimento de normas rígidas que inibam as 

manifestações agressivas de ciúme (Duma, 2009; Pines & Friedman, 1998). 

As pesquisas ainda revelaram que os poliamorosos expressam menos ciúme 

quando comprados ao grupo de não adeptos do poliamor. Eles procuram sempre discutir 

o termo compersion dentro do grupo, uma vez que este diz respeito à alegria que a 

pessoa sente ao ver seu parceiro feliz com outra pessoa. Eles tentam aplicar este termo 

no nível do relacionamento com o fim de lidar com as questões relacionadas ao ciúme 

(Duma, 2009).  
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Em resumo, tais constatações deixam claro que os adeptos do poliamor não se 

encontram isentos de sentir o ciúme, que os mesmos se encontram mais vulneráveis; 

porém, salienta-se que o ciúme é experimentado em menor grau quando comparado ao 

que ocorre com aqueles que não são poliamoristas. Verificou-se ainda que homens 

poliamorosos são menos ciumentos do que as mulheres; e que ambos buscam 

estratégias para lidar com este sentimento.  

Neste sentido, o objetivo principal desta tese foi compreender em que medida os 

valores que as pessoas indicam como prioritários em suas vidas, os componentes do 

amor e os fatores do ciúme explicam a atitude das pessoas diante do poliamor. Para 

tanto, pensou-se em quatro estudos empíricos para corresponder ao objetivo proposto, 

os quais são detalhadamente descritos a seguir.  
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PPAARRTTEE  IIII  ––  EESSTTUUDDOOSS  EEMMPPÍÍRRIICCOOSS  
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CAPÍTULO 5. ESTUDO 1: ESCALA DE ATITUDES FRENTE AO POLIAMOR: 

ELABORAÇÃO 
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Neste primeiro estudo, objetivou-se construir uma medida específica de atitudes 

frente ao poliamor. Para tanto, por meio de uma entrevista semi-estruturada, realizou-se 

uma pesquisa de cunho qualitativo sobre esta nova forma de relacionamento, na qual foi 

utilizado o software ALCESTE para que fosse realizada a análise de conteúdo, 

possibilitando a compreensão das falas dos participantes e sua categorização. A partir 

das categorias de respostas, procurou-se, consequentemente, construir os itens para 

compor a medida proposta. Esta etapa foi relevante em razão de servir de base para o 

segundo estudo, que possibilitou avaliar os parâmetros de validade e precisão da medida 

proposta.  

 

 

5.1. Método 

Tratou-se de uma pesquisa de levantamento, de cunho qualitativo, desenvolvida 

em instituições privadas de ensino superior. 

 

 

5.1.1. Amostra 

Participaram 207 estudantes de duas universidades particulares da cidade de 

João Pessoa – PB, com idades variando de 18 a 50 anos (m = 25,7, dp = 7,19), sendo em 

sua maioria do sexo masculino (56%). Esta amostra foi de conveniência (não 

probabilística); participando os indivíduos que estavam presentes em sala de aula e 

concordaram em colaborar com a pesquisa. 
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5.1.2. Instrumentos 

Os participantes foram solicitados a responder a uma entrevista semi-estruturada 

com sete perguntas abertas: (1) “Que palavras vêm à cabeça quando você pensa em 

Poliamor?”; (2) “O que é Poliamor?”; (3) “Poliamor é possível, isto é, amar mais de 

uma pessoa ao mesmo tempo? Justifique”; (4) “O que você pensa de uma pessoa que 

vive uma relação poliamorosa?”; (5) “Em um relacionamento que envolve mais de um 

parceiro, é mais importante a afetividade ou o sexo? Justifique”; (6) “É possível uma 

pessoa sentir prazer ao ver seu (sua) parceiro (a) envolvido (a) afetivamente com 

alguém? Justifique”; e (7) “É possível uma pessoa sentir prazer ao ver seu (sua) parceiro 

(a) envolvido (a) sexualmente com alguém? Justifique” (Anexo I). Ao final eles 

responderam questões de natureza demográfica, como sexo, idade, estado civil, religião 

e orientação sexual.   

 

 

5.1.3. Procedimentos 

Inicialmente, contataram-se os coordenadores dos cursos das universidades 

para obter permissão para aplicação dos questionários. Com a permissão da 

coordenação, além da autora, uma aluna de pós-graduação em Psicologia Social (UFPB) 

foi previamente instruída e treinada para seguir o procedimento padrão para coleta de 

dados por meio de questionários autoaplicáveis. Tal instrução consistia em orientar os 

respondentes acerca do tempo que teriam para responder as duas primeiras questões. 

Eles tinham 1 (um) minuto para responder a primeira pergunta: “Que palavras vem à 

cabeça quando você pensa em Poliamor?”, e 2 (dois) minutos para responder a 

segunda: “O que é Poliamor?”, este tempo foi marcado pela pesquisadora responsável 

em aplicar os questionários, e tinha o objetivo de captar os elementos latentes que 
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poderiam ser perdidos no discurso dos estudantes; as demais perguntas poderiam ser 

respondidas de forma livre, sem um tempo delimitado. Os questionários foram 

aplicados em ambiente coletivo de sala de aula, porém respondidos individualmente. Os 

participantes levaram em média cerca de 20 minutos para concluir sua colaboração. 

Foram respeitadas todas as diretrizes éticas que regem a pesquisa com seres humanos. 

Aos participantes foram fornecidas informações acerca de anonimato e sigilo, bem 

como fora garantido o caráter voluntário da participação; obteve-se o consentimento 

livre e esclarecido de todos os participantes por meio da assinatura de um termo (Anexo 

II); ressaltando que esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa, do 

Hospital Universitário Lauro Wandeley – UFPB (Anexo III).  

 

 

5.1.4. Análise de dados 

Para analisar as respostas dos participantes às questões abertas, foi utilizada uma 

técnica informatizada de análise de conteúdo por meio do software ALCESTE. Este 

software foi desenvolvido por Max Reinert (Nascimento & Menandro, 2006), cuja 

análise tem por objetivo classificar os enunciados do texto em função das palavras neles 

identificadas, com o fim da análise do corpus, que compreende textos de discursos, 

entrevistas, obras literárias, reportagens em geral e relatos. A ideia do contexto da 

palavra está relacionada com seu ambiente no texto, com os vocábulos específicos, 

eleitos pelas palavras mais significativamente presentes e pelo coeficiente de associação 

[χ2 (1) ≥ 3,84, p < 0,05] da palavra à sua posição no texto.  

Esta análise abrange quatro etapas operacionais que compõem o método Alceste: 

Etapa A: leitura do texto e aos cálculos dos dicionários; Etapa B: Cálculo de matizes e 

classificação das UCE’s (Unidades de Contexto Elementar – segmentos de texto do 
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corpus); Etapa C: descrição da classificação das classes de UCE’s e Etapa D: Cálculos 

complementares. De acordo com Nascimento e Menandro (2006), as principais 

operações realizadas nestas quatro etapas são: 

- UCI – Unidade de Contexto Inicial: nesta unidade o programa efetuará a fragmentação 

inicial; 

- UCE – Unidade de Contexto Elementar: definida segundo critérios de tamanho do 

texto (número de palavras analisadas) e pontuação;  

- UC – Unidade do Contexto – agrupamento de UCE’s sucessivas dentro de uma mesma 

UCI, este agrupamento é feito até que o número de palavras analisadas seja superior ao 

limiar que é fixado na análise. Esse limiar é fixado proporcionalmente ao número de 

palavras analisadas; 

- Classe: agrupamento constituído por várias UCE’s de vocabulário homogêneo; 

- “Lematização”: permite a substituição de certas palavras reduzidas, em que o 

programa vai considerar equivalentes palavras com radical comum, que 

aproximadamente significam a mesma coisa; por exemplo, amor, amores, amorosos, são 

substituídas no texto pela forma amor+; 

- AFC – Análise Fatorial de Correspondência: favorece o cruzamento entre o 

vocabulário e as classes, que resulta numa representação gráfica em plano cartesiano, 

visualizando as oposições entre classes ou formas. 

A análise geral apresenta a organização do conteúdo estruturado a partir de uma 

análise estatística em uma Classificação Hierárquica Descendente - CDH, em que é 

estabelecida a divisão entre as classes de forma nítida. Na CDH, a apresentação de cada 

classe é feita em forma de dendrograma (árvore), em que se permite verificar as 

relações entre as Classes que podem ser fortes ou fracas e a representatividade de cada 

classe a partir do seu percentil no corpus analisado. 
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Por fim, com o objetivo de caracterizar a amostra estudada, foi utilizado o pacote 

estatístico PASW (Predictive Analytics Software; versão 18) para conhecer as 

estatísticas descritivas (medidas de tendência central e dispersão, distribuição de 

frequência). 

 

 

5.2. Resultados  

Os resultados ora apresentados são derivados do corpus definido por meio das 

respostas dos participantes a cada uma das sete questões provenientes da entrevista semi 

estruturada empregada na coleta de dados. Neste sentido, a análise dos resultados 

constituída pelo corpus de 1439 unidades de contexto inicial (u.c.i.) apresentou uma 

divisão em 1447 unidades de contexto elementar (u.c.e.) correspondendo a 78% do 

total; sendo descartados 22% por não atenderem ao critério estabelecido [χ2 (1) ≥ 3,84, 

p < 0,05].  

Emergiram duas classes distintas, às quais foram atribuídos nomes que 

funcionam como seus descritores. A classe 1 (602 u.c.e que explicaram 53,0% do total) 

foi denominada percepção da prática da relação poliamorosa (e.g. “algumas pessoas 

têm a capacidade de amar a mais de uma pessoa ao mesmo tempo”; “a pessoa que vive 

uma relação poliamorosa se ama e recebeu muito amor na sua vida, o que a leva a amar 

a muitos”). O conteúdo desta classe encontra-se arrolado na Tabela 3. 

Vale ressaltar que esta tese não visa realizar um estudo detalhado do discurso 

dos participantes; apenas, tão somente, utilizar o conteúdo das respostas dos mesmos 

como base para construção de itens de um instrumento de medida.  
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Tabela 3: UCE’s mais representativas da classe 1: Percepção da prática da relação 

poliamorosa 

χ² Unidade de Contexto Elementar 

310 
Algumas pessoas têm a capacidade de amar a mais de uma pessoa ao mesmo 

tempo 

310 
Acho que o amor deve ser compartilhado apenas com a pessoa que você 

escolher. 

310 
É possível amar mais de uma pessoa ao mesmo tempo, desde que seja sem 

interesses sexuais. 

310 Quem pratica o poliamor é inseguro em relação aos seus sentimentos 

167 
É prazeroso ver seu (sua) parceiro (a) envolvido (a) com outra pessoa quando 

essa relação envolve apenas o sexo. 

310 Quando você ama uma pessoa quer ela só para si. 

15 
É aceitável sentir prazer ao ver seu (sua) parceiro (a) tendo prazer com outra 

pessoa. 

49 Ao ver meu (minha) parceiro (a) com outra pessoa, sentiria muita dor e mágoa. 

31 
Qualquer envolvimento do (a) meu (minha) parceiro (a) com outra pessoa seria 

o fim do nosso relacionamento. 

12 
É doloroso saber que o (a) parceiro (a) sente desejos sexuais e pratica relação 

sexual com outra pessoa. 

20 
Pessoas que sentem prazer ao assistir seu (sua) parceiro (a) tendo prazer com 

outras pessoas possuem um distúrbio emocional. 

167 
A afetividade deve ser direcionada ao (a) parceiro (a) principal; com o (a) outro 

(a) o importante é o prazer sexual. 

41 
É possível sentir prazer ao ver o (a) parceiro (a) envolvido (a) com outra pessoa 

(...)  

46 No poliamor o sexo e a afetividade estão unidos. 

310 
A pessoa que vive uma relação poliamorosa se ama e recebeu muito amor na sua 

vida, o que a leva a amar a muitos. 

310 
Uma pessoa que vive um relacionamento de poliamor pode se apaixonar por 

várias pessoas ao mesmo tempo, mas amar só uma delas. 

310 A pessoa que vive uma relação de poliamor está sendo enganada e traída. 

 

 

Uma vez que este software foi utilizado com o propósito de construir os itens do 

instrumento de medida e não com a intenção de fazer um estudo aprofundado do 

conteúdo do discurso dos participantes, os conteúdos de alguns itens são apresentados 

de forma resumida por considerar que faz mais sentido ficar desta maneira. 

Quanto à classe 2 (reuniu 540 UCE’s que explicaram 47,0% do total), foi 

nomeada de Sentimento em relação a prática do poliamor [e.g. “O ciúme falaria mais 

alto se eu visse meu (minha) parceiro (a) envolvido (a) com outra pessoa”; “É possível 
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sentir prazer ao ver meu (minha) parceiro (a) transando com outra pessoa”]. Nesta 

classe predominam os conteúdos listados na Tabela 4. 

 

 

Tabela 4: UCE’s mais representativas da classe 2: Sentimento em relação a prática do 

poliamor  

χ² Unidade de Contexto Elementar 

167 
Acredito que as pessoas que gostam de receber afeto sentem prazer ao ver seu 

(sua) parceiro (a) envolvido (a) afetivamente com outra pessoa. 

167 
A afetividade e o sexo devem estar presentes em qualquer relacionamento, 

inclusive no poliamor. 

32 
É possível sentir prazer ao ver meu (minha) parceiro (a) transando com outra 

pessoa. 

33 A pessoa que pratica o poliamor é mais afetuosa e atenciosa. 

49 
Se a pessoa ama verdadeiramente o seu (sua) parceiro (a), sentirá ciúmes ao vê-

lo (la) envolvido (a) com outra pessoa. 

12 
Como ninguém manda no coração, é possível amar mais de uma pessoa ao 

mesmo tempo. 

20 
É comum alguém despertar sentimentos amorosos por mais de uma pessoa ao 

mesmo tempo. 

31 
Se o envolvimento do meu (minha) parceiro (a) com outra pessoa traz felicidade 

para ele (a), sentiria-me feliz ao vê-lo (la) feliz. 

33 
O amor é um sentimento incontrolável, não sendo justo recriminar alguém que 

tem ao mesmo tempo mais de uma relação amorosa. 

33 As relações do poliamor estão baseadas apenas em relações sexuais. 

46 É possível existir amores diferentes por várias pessoas quando elas concordam.   

167 É reprovável uma pessoa viver uma relação amorosa com mais de uma pessoa. 

310 
Quem tem mais de um amor ao mesmo tempo é uma pessoa de bem com a vida, 

que vive melhor. 

46 A pessoa que pratica o poliamor é mal resolvida. 

49 
O ciúme falaria mais alto se eu visse meu (minha) parceiro (a) envolvido (a) 

com outra pessoa. 

167 
Por considerar a afetividade um sentimento íntimo, acho que deveria ser 

direcionada a um (a) único (a) parceiro (a). 

46 
Ter mais de um amor ao mesmo tempo é importante, pois um (a) parceiro(a) 

supre o que o(a) outro(a) não consegue. 

 

 

Para a construção da versão experimental da Escala de Atitudes Frente ao 

Poliamor, as unidades representativas preliminares das classes 1 e 2 foram relevantes e 
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de fundamental importância, uma vez que embasaram e foram ajustadas à forma de 

itens.  

Foi possível observar que as classes 1 e 2 estão relacionadas e demonstram 

crenças sobre a prática do poliamor como uma forma de relacionamento. Na 

denominação da classe 1, constata-se a percepção das pessoas em relação a prática do 

poliamor como uma forma de relacionamento, em que esta percepção parece se 

encontrar dividida entre aqueles que julgam ser possível amar mais de uma pessoa ao 

mesmo tempo, como ser aceitável a pessoa sentir prazer ao ver o (a) parceiro (a) 

envolvido com outra pessoas; e aqueles que consideram ser doloroso ver seu(sua) 

parceiro(ra) envolvido(a) com outra pessoa. Já a classe 2 compreende o sentimento em 

relação à prática do poliamor em que também se verificam aqueles que consideram ser 

possível se sentir feliz ao ver seu (sua) parceiro (a) feliz envolvido com outra pessoa, 

mesmo os que demonstraram ser difícil pelo fato do ciúme estar presente. Vale salientar 

que os itens apresentados nas Tabelas 3 e 4 que compuseram as classes 1 e 2 deram 

origem aos itens para a construção da Escala de Atitudes Frente ao Poliamor. 

 

 

5.3. Discussão Parcial 

De forma geral, estes resultados parecem indicar as crenças, percepções, 

sentimentos, valores e atitudes das pessoas em relação ao poliamor como possibilidade 

de relacionamento amoroso. É importante considerar que apesar de o poliamor se 

encontrar inserido na categoria de relacionamentos chamados não monogâmicos por 

recusar a monogamia como princípio e desafiar os ideais do amor romântico, ele parece 

possuir características peculiares que o diferencia dos demais relacionamentos abertos, a 

exemplo do swing, devido ter sua ênfase no amor e não no sexo; sendo seu principal 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Monogamia
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objetivo compartilhar experiências e sentimentos amorosos, e não ter muitas relações 

sexuais (Féres-Carneiro & Zivani, 2009; Klesse, 2011; Wolfe, 2003).  

Na classe 1, denominada de Percepção da Prática da Relação Poliamorosa, 

observou-se que a percepção pareceu se encontrar dividida entre aqueles que julgaram 

ser possível amar mais de uma pessoa ao mesmo tempo, considerando a possibilidade 

de partilhar sexo e afeto neste relacionamento; entre os que expressaram a dificuldade 

em tolerar a presença de sexo e amor em um relacionamento que envolve mais de uma 

pessoa, indicando que o amor deve ser direcionado ao parceiro principal, enquanto que 

para a outra pessoa apenas o desejo sexual; e por fim os que estabeleceram a diferença 

entre gostar e amar, afirmando que é possível gostar de muitos, mas que o amor só pode 

ser manifesto apenas por uma pessoa.  

Este resultado demonstra a importância de considerar os estereótipos culturais 

referentes ao romantismo, que engloba a idealização do (a) parceiro (a) e da relação, a 

crença na onipotência do amor, como um meio que conduz a felicidade, visto que parte 

destas pessoas, parece cultivar os ideais do amor romântico, ao considerar que o amor 

só pode ser manifesto em direção a uma única pessoa (Yela, 1997). No poliamor a 

noção de amor caminha no sentido contrário do amor romântico, por ser descrito como 

um amor não exclusivo, ou seja, ele não pode ser forçado a fluir apenas numa única 

direção, possibilitando às pessoas amarem os parceiros com quem desejarem se 

envolver; rejeitando as convenções limitantes da sociedade (Anapol, 2010; Klesse, 

2011).  

Já a classe 2 compreende o Sentimento em Relação a Prática do Poliamor. 

Percebeu-se que as pessoas consideraram o poliamor uma forma de relacionamento 

possível de ser vivida, ressaltando o ciúme como um obstáculo para viabilizar tal 

prática. Neste sentido, elas parecem considerar possível amar e ser amado por mais de 
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uma pessoa ao mesmo tempo, tendo o conhecimento e consentimento de todos os 

envolvidos (Anapol, 2010). Ao considerar tal possibilidade, parecem entrar em 

consonância com Peabody (1982), ao expor que as pessoas ao viverem padrões de 

relações poliamorosas, rejeitam a expectativa de ter um único parceiro para satisfazer 

todas as suas necessidades no relacionamento, como emocional, social, sexual, 

econômica e intelectual.  

Quanto ao ciúme, contrário a que se pensa, casais em relacionamentos abertos se 

encontram mais vulneráveis a viver situações desencadeadoras a manifestação de 

ciúmes do que os que se encontram em relações monogâmicas (Buunk B., 1981; 

Ramey, 1975; Rubin & Adams, 1986; Trost, Brown, & Morrison, 1994). No contexto 

do poliamor as pessoas tendem a ver o ciúme como algo a ser dominado, em vez de se 

deixar dominar por ele. Elas se propõem a falar sobre o ciúme, analisar as suas causas e 

ver o que podem aprender com ele. O modo como encontram para lidar com este 

sentimento, é cultivando um princípio bastante destacado, chamado “compersion”, 

termo que se refere ao prazer e à alegria que uma pessoa sente ao ver seu (sua) parceiro 

(a) com outro (a) amante; e é descrito como um sentimento de empatia (Anapol, 2010; 

Duma, 2009). Apesar de as pessoas que vivem relações poliamorosas se encontrarem 

mais propensas a viver situações de ciúme, este sentimento, parece não se constituir um 

impedimento para as que desejam viver uma relação poliamorosa. 

Pode-se concluir que as crenças, percepções, sentimentos, valores e atitudes 

apresentadas parecem revelar o conhecimento da problemática em torno do poliamor. 

Em geral, as pessoas consideram a ideia de ser possível amar mais de uma pessoa ao 

mesmo tempo, como também sentir prazer e felicidade ao ver a pessoa amada envolvido 

(a) com outro (a) parceiro (a), ainda que considerem os estereótipos culturais referentes 

ao amor romântico. Ainda emergiram aquelas que demonstraram dificuldade em aceitar 
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esta forma de relacionamento devido à presença do ciúme. Por fim, constatou-se que a 

dinâmica desta nova forma de relacionamento foi compreendida, mesmo não possuindo 

visibilidade na sociedade como uma alternativa a mais de relacionamento amoroso.  

Neste sentido, este estudo permitiu construir um conjunto diversificado de 44 

itens. Destes, foram removidos 10 por possuírem conteúdos semelhantes aos demais, 

ficando na versão inicial 34 itens que compuseram a Escala de Atitudes Frente ao 

Poliamor (EAFP).  O modelo da versão inicial da escala pode ser conferido no Anexo 

IV. 
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CAPÍTULO 6. ESTUDO 2. PARÂMETROS PSICOMÉTRICOS DA ESCALA DE 

ATITUDES FRENTE AO POLIAMOR - EAFP 
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Este capítulo apresenta o Estudo 2 que teve como objetivo apresentar evidências 

acerca dos parâmetros psicométricos da Escala de Atitudes Frente ao Poliamor (EAFP), 

como validade fatorial e consistência interna. 

Inicialmente, após a construção do conjunto de itens, fez-se a análise teórica dos 

itens (análise de juízes) com o fim de estabelecer a compreensão dos mesmos e a 

pertinência destes ao atributo que pretende medir. Esta análise foi feita por dois juízes 

brasileiros, os quais são psicólogos. Neste contexto, a tarefa deles consistiu em decidir 

sobre a pertinência do item ao traço a que teoricamente se refere, permanecendo os itens 

que apresentaram uma concordância de 80% entre os juízes (Pasquali, 2003). 

Ainda se verificou a validade semântica, cujos participantes faziam parte do 

extrato mais baixo da população meta. Para tanto, contou-se com a participação de 30 

estudantes do primeiro período do curso de psicologia (extrato mais baixo da população 

alvo - estudantes universitários) de uma universidade particular, procurando verificar a 

compreensão do instrumento. Após a realização desta análise, foram realizadas as 

modificações necessárias, foco principal deste estudo. 

 

 

6.1. Método 

6.1.1. Amostra 

Participaram 261 estudantes universitários da cidade de João Pessoa - PB, com 

idades variando de 18 a 63 anos (m = 30,1, dp = 9,80), sendo a maioria do sexo 

feminino (57,5 %), solteira (51,7%) e católica (57,1%). Destes, 69,7% disseram que 

estavam em um relacionamento monogâmico e 71,6% se consideravam sexualmente 

conservadores, predominando aqueles de orientação heterossexual (95,8%). Esta 

amostra foi de conveniência (não-probabilística). 
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6.1.2. Instrumento 

 Os participantes responderam ao seguinte instrumento: 

Escala de Atitudes Frente ao Poliamor (Anexo IV). Esta resultou do estudo 

anterior, que teve por base as unidades do contexto elementar; possibilitando a 

construção de uma escala que compôs-se de 34 itens [e.g., “É possível sentir prazer ao 

ver meu (minha) parceiro (a) transando com outra pessoa”; “O amor é um sentimento 

incontrolável, não sendo justo recriminar alguém que tem ao mesmo tempo mais de 

uma relação amorosa”], respondidos em uma escala de cinco pontos, variando de 1 = 

Discordo totalmente a 5 = Concordo totalmente.  

Ao final, os participantes responderam perguntas de natureza demográfica 

(Anexo V), como sexo, idade, estado civil, religião, tipo de relacionamento, orientação 

sexual. 

 

 

6.1.3. Procedimento 

A aplicação deste instrumento aos estudantes universitários foi realizada em 

ambiente coletivo de sala de aula, porém os participantes responderam individualmente. 

A princípio estes foram esclarecidos sobre o sigilo e o anonimato de suas respostas. 

Também foi garantido o caráter voluntário de sua participação, bem como o respeito às 

diretrizes éticas que regem as pesquisas realizadas com seres humanos; ressaltando que 

esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa, do Hospital Universitário 

Lauro Wanderley – UFPB (Anexo III). Obteve-se o consentimento de todos os 

participantes por meio da assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido 

(Anexo II). Os participantes foram orientados quanto ao preenchimento do questionário. 

Eles deveriam emitir sua opinião o mais sincera possível, referente às afirmações que 
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descreviam como as pessoas pensam, sentem e se comportam em relação à prática do 

poliamor. Para tanto, os mesmos deveriam fazer um círculo em um número da escala 

que correspondesse à sua opinião. Sua participação foi concluída em média em 30 

minutos. 

 

 

6.1.4. Análise de dados 

O programa estatístico PASW (versão 18) foi utilizado para realizar as análises 

dos dados. Utilizou-se das estatísticas descritivas (medidas de tendência central e 

dispersão, distribuição de frequência) com o fim de caracterizar a amostra estudada. 

Para compreender a estrutura fatorial da escala, inicialmente foi verificada a 

fatoriabilidade da matriz de correlações dos itens das escalas por meio do Kaiser-

Meyer-Olkin (KMO) e do ² Teste de Esfericidade de Bartlett, que são medidas que 

verificam a adequação dos dados para serem então submetidos à análise fatorial. 

Recomenda-se que o KMO mínimo seja 0,60 e o ² apresente valor estatisticamente 

significativo (p < 0,05) (Tabachinick & Fidell, 2007). Com base nestes resultados, foi 

empregada a Análise dos Componentes Principais (Principal Components - CP), não 

sendo especificado o número de fatores a extrair em que se avaliou a dimensionalidade 

do construto estudado. Neste caso, empregou-se a análise paralela por ser considerada 

uma análise mais robusta (Critério de Horn), no que se refere a extração do número dos 

fatores. Por fim, foram calculados os índices de consistência interna, isto é, alfas de 

Cronbach (que permitiu verificar a congruência que cada item tem com os demais itens 

do instrumento). 
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6.2. Resultados  

 

 

6.2.1. Poder Discriminativo dos Itens 

A discriminação dos itens permite verificar a diferença entre pessoas com 

pontuações baixas e altas. Deste modo, a partir do critério da mediana empírica foram 

criados grupos internos, um inferior e outro superior, considerando o somatório da 

pontuação de todos os itens da escala (pontuação total) abaixo e acima da mediana (3 

pontos). Uma vez definido os grupos, efetuou-se o teste t de Student para amostras 

independentes com o fim de verificar com mais precisão a diferença entre as médias 

obtidas pelos grupos superior e inferior. Os resultados podem ser conferidos na Tabela 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

136 
 

 

 Tabela 5: Poder Discriminativo dos Itens da Escala de Atitudes Frente ao Poliamor 

(EAFP) 

Item 
Grupos – Critério  

Inferior Superior Contraste 

 m dp m dp  t gl p 

Item 01 2,60 1,28 3,65 1,03  -7,13 252 0,001* 
Item 02 1,55 0,85 1,93 0,93  -3,38 252 0,001* 
Item 03 4,21 1,13 3,89 1,06  2,32 251 0,001* 
Item 04 2,56 1,33 3,54 1,17  -6,13 248 0,001* 
Item 05 2,66 1,33 3,30 1,24  -3,92 251 0,001* 

Item 06 1,29 0,72 1,81 1,19  -4,20 250 0,001* 
Item 07 3,52 1,16 3,27 1,13  1,71 249    0,087 

Item 08 1,97 0,94 2,82 0,97  -7,07 251 0,001* 

Item 09 1,20 0,58 1,77 1,08  -5,24 250 0,001* 

Item 10 4,26 1,08 4,35 0,88  -0,71 250    0,478 

Item 11 3,87 1,25 4,07 1,01  -1,39 244    0,164 

Item 12 2,33 1,16 3,57 1,04  -8,88 250 0,001* 
Item 13 1,36 0,76 1,99 1,13  -5,20 251 0,001* 
Item 14 2,53 1,08 3,63 0,91  -8,66 250 0,001* 

Item 15 4,22 1,01 4,16 0,96  0,50 251    0,611 

Item 16 1,75 1,02 2,24 1,16  -3,56 251 0,001* 

Item 17 3,92 1,30 4,09 1,06  -1,10 251    0,269 

Item 18 2,09 1,02 2,96 1,07  -3,58 252 0,001* 

Item 19 4,25 1,12 4,38 0,82  -1,07 252    0,284 

Item 20 3,03 1,18 2,99 1,04  0,27 252    0,782 

Item 21 3,60 1,16 3,68 1,11  0,56 251    0,575 

Item 22 2,67 1,17 3,53 0,79  -6,84 251 0,001* 

Item 23 1,91 0,96 2,81 1,08  -6,97 249 0,001* 

Item 24 3,64 1,29 3,50 1,04  0,94 250    0,347 

Item 25 1,78 1,01 2,43 1,21  -4,57 250 0,001* 
Item 26 1,81 0,89 2,51 1,02  -5,80 252 0,001* 
Item 27 2,43 1,13 3,09 1,03  -4,83 251 0,001* 
Item 28 3,41 1,23 3,20 1,06  1,41 248    0,158 

Item 29 1,94 0,90 2,58 0,97  -5,40 251 0,001* 

Item 30 4,08 1,04 4,20 0,86  -0,98 251    0,328 

Item 31 2,78 1,11 3,19 0,96  -3,11 252 0,001* 

Item 32 4,08 1,10 3,97 1,01  0,87 252    0,381 

Item 33 3,40 1,21 3,27 1,11  0,85 252    0,392 

Item 34 1,65 0,92 2,51 1,21  -6,33 252 0,001* 

   Nota: * Itens que apresentaram poder discriminativo (p < 0,001). 

 

 

Como é possível observar na Tabela 5 apresentada previamente, os resultados 

dos testes t-Student (t > 1,96) comprovam que dos 34 itens da escala original 21 
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apresentaram poder discriminativo satisfatório (p < 0,001). Portanto, estes foram os que 

permitiram diferenciar os participantes dos dois grupos (inferior e superior), o que 

assegura a qualidade métrica destes itens possibilitando diferenciar pessoas com 

pontuações próximas. Os itens que não apresentaram poder discriminativo satisfatório 

foram 7, 10, 11, 15, 17, 19, 20, 21, 24, 28, 30, 32 e 33, sendo eliminados de análises 

subsequentes. Após a realização dessas análises preliminares, partiu-se para verificação 

da estrutura fatorial do construto de itens retidos.  

 

 

6.2.2. Análise Fatorial Exploratória 

Buscou-se por meio das estatísticas Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) e do Teste de 

Esfericidade de Bartlett, comprovar a fatorabilidade dos dados, favorecendo a 

realização da análise fatorial exploratória. O critério KMO trabalha com as correlações 

parciais das variáveis, devendo ser aceitos os valores iguais ou superiores a 0,60 

(Tabachnick & Fidell, 2007); por outro lado o Teste de Esfericidade de Bartlett 

comprova a hipótese de que a matriz de covariância é uma matriz identidade.  

Os resultados demonstraram a adequação de se realizar uma análise fatorial 

utilizando o método dos componentes principais (Principal Components - CP), sendo 

observados os seguintes índices: KMO = 0,86 e Teste de Esfericidade de Bartlett, χ² 

(210) = 1523,86, p < 0,001. Nesta direção, realizou-se uma análise fatorial exploratória 

do tipo CP, sem fixar o número de fatores a extrair, adotando a rotação varimax. A 

análise CP revelou a possibilidade de extração de até cinco componentes com valores 

próprios iguais ou superiores a 1 (Critério de Kaiser).  
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Figura 9. Distribuição gráfica dos valores próprios da Escala de Atitudes Frente ao 

Poliamor 

 

 

Entretanto, observando a distribuição gráfica dos valores próprios na Figura 10, 

percebe-se que a partir do terceiro componente estes praticamente não se diferenciam, 

sendo desprezível a contribuição dos mesmos para a explicação da variância total 

(Critério de Cattell).  

Ainda, realizou-se, uma análise paralela, denominada como critério de Horn 

(Laros, 2005), que compreende um procedimento mais confiável (Hayton, Allen, & 

Scarpello, 2004), admitindo-se os parâmetros do banco de dados original (261 

participantes e 21 itens) e efetuando 1.000 simulações. O terceiro valor próprio gerado 

pela análise paralela foi de 1,38, valor este que é superior ao terceiro valor próprio 

observado na análise CP (1,35), sendo, assim, justificável fixar o número de 

componentes em dois. Considerando a superioridade deste critério, realizou-se uma 
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nova análise de CP, fixando-se a extração de dois fatores, com rotação varimax. Estes 

resultados são apresentados na Tabela 6.  

 

 

Tabela 6: Estrutura Fatorial da Escala de Atitudes Frente ao Poliamor (EAFP) 

CONTEÚDO DOS ITENS 
COMPONENTES  

I II h
2
 

12. Como ninguém manda no coração, é possível amar mais de uma 

pessoa ao mesmo tempo. 
0,73* 0,15 0,57 

01. Algumas pessoas têm a capacidade de amar a mais de uma pessoa ao 

mesmo tempo. 
0,73* 0,05 0,54 

22. É possível existir amores diferentes por várias pessoas quando elas 

concordam.   
0,66* 0,23 0,49 

18. O amor é um sentimento incontrolável, não sendo justo recriminar 

alguém que tem ao mesmo tempo mais de uma relação amorosa. 
0,62* 0,13 0,41 

14. É comum alguém despertar sentimentos amorosos por mais de uma 

pessoa ao mesmo tempo. 
0,59* 0,21 0,39 

03. Acho que o amor deve ser compartilhado apenas com a pessoa que 

você escolher. 
-0,58* -0,16 0,36 

26. Quem tem mais de um amor ao mesmo tempo é uma pessoa de bem 

com a vida, que vive melhor. 
0,56* 0,27 0,39 

23. A afetividade deve ser direcionada ao (a) parceiro (a) principal; com o 

(a) outro (a) o importante é o prazer sexual. 
0,55* 0,10 0,32 

08. A pessoa que pratica o poliamor é mais afetuosa e atenciosa. 0,55* 0,28 0,39 

27. No poliamor o sexo e a afetividade estão unidos. 0,51* 0,03 0,27 

34. Ter mais de um amor ao mesmo tempo é importante, pois um(a) 

parceiro(a) supre o que o(a) outro(a) não consegue. 
0,50* 0,18 0,28 

04. A afetividade e o sexo devem estar presentes em qualquer 

relacionamento, inclusive no poliamor. 
0,49* 0,15 0,26 

29. A pessoa que vive uma relação poliamorosa se ama e recebeu muito 

amor na sua vida, o que leva a amar a muitos 
0,47* 0,18 0,26 

09. É prazeroso ver seu (sua) parceiro (a) envolvido (a) com outra pessoa 

quando essa relação envolve apenas o sexo. 
0,07 0,78* 0,62 

06. É possível sentir prazer ao ver meu (minha) parceiro (a) transando 

com outra pessoa. 
0,07 0,75* 0,57 

13. É aceitável sentir prazer ao ver seu (sua) parceiro (a) tendo prazer com 

outra pessoa. 
0,22 0,73* 0,59 

16. Se o envolvimento do meu (minha) parceiro (a) com outra pessoa traz 

felicidade para ele (a), sentir-me-ia feliz ao vê-lo (la) feliz. 
0,18 0,66* 0,47 

25. É possível sentir prazer ao ver o (a) parceiro (a) envolvido (a) com 

outra pessoa, já que as fantasias ou os fetiches desconsideram o que a 

sociedade diz que é certo ou errado. 

0,20 0,58* 0,39 

02. Acredito que as pessoas que gostam de receber afeto sentem prazer ao 

ver seu (sua) parceiro (a) envolvido (a) afetivamente com outra pessoa. 
0,26 0,44* 0,27 

31. Uma pessoa que vive um relacionamento de poliamor pode se 

apaixonar por várias pessoas ao mesmo tempo, mas amar só uma delas. 
0,26 -0,16 0,09 

05. É possível amar mais de uma pessoa ao mesmo tempo, desde que seja 

sem interesses sexuais. 
0,22 0,13 0,06 

Número de Itens    13 06  

Valor Próprio    6,1 1,9  

% da variância Total  29,1 9,3  

Alfa de Cronbach ()  0,86  0,78  

Nota: h
2
 = Comunalidade; * = Item considerado para interpretação do fator com saturação mínima de 

|0,30|. 
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Como se observa na Tabela 6, os dois componentes explicaram conjuntamente 

38,4% da variância total e as cargas fatoriais variam de 0,44 a 0,73. Assumiu-se que o 

item precisaria ter saturação mínima de |0,30| em um único componente para ser 

considerado um marcador adequado do construto em questão. Neste caso, os itens 31 e 

5 foram excluídos por não apresentarem a saturação mínima exigida para fazer parte em 

um dos fatores. A seguir é apresentada sua descrição: 

Componente I. Este componente foi definido como Relacionamento Poliamorista, por 

razão do conteúdo de seus itens. Nele foram reunidos 13 itens com saturações variando 

de 0,47 (A pessoa que vive uma relação poliamorosa se ama e recebeu muito amor na 

sua vida, o que leva a amar a muitos) a 0,73 (Como ninguém manda no coração, é 

possível amar mais de uma pessoa ao mesmo tempo). Este apresentou um valor próprio 

(eigenvalue) de 6,11, explicando 29,1% da variância total; foi observada uma 

consistência interna (Alfa de Cronbach) de 0,86.  

Devido o Componente I se constituir de 13 itens, mais do dobro do número dos 

que formam o componente 2 (seis itens), decidiu-se que os seis itens com maiores 

cargas fatoriais permanecessem no fator; o critério adotado para tal decisão foi o da 

parcimônia dada a necessidade de um instrumento equilibrado no tocante ao número de 

itens para cada fator (Coelho, 2009). Por esta razão foram eliminados sete itens, a saber: 

23, 08, 26, 34, 27, 04 e 29. Portanto, tais itens não farão parte da Escala de Atitudes 

Frente ao Poliamor. 

Componente II. Seis itens foram reunidos neste fator, cujas saturações variaram de 0,44 

[Acredito que as pessoas que gostam de receber afeto sentem prazer ao ver seu (sua) 

parceiro (a) envolvido (a) afetivamente com outra pessoa] a 0,78 [É prazeroso ver seu 

(sua) parceiro (a) envolvido (a) com outra pessoa quando essa relação envolve apenas 

o sexo]. Seu valor próprio foi de 1,96, sendo responsável pela explicação de 9,3% da 
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variância total. De acordo com o conteúdo dos seus itens, pode-se defini-lo como 

Sentimento Poliamorista. Este apresentou alfa de Cronbach de 0,78. 

Neste sentido, no terceiro estudo, a Escala de Atitudes Frente ao Poliamor, 

ficará com uma versão composta por 12 itens. Estes se encontram igualmente 

distribuídos em dois fatores. Vale salientar que esta estrutura final será submetida à 

Análise Fatorial Confirmatória (AFC) no Estudo 3. 

 

 

6.3. Discussão Parcial 

Parte dos estudos que aborda a temática do poliamor, provavelmente a maioria, 

tem se pautado em pesquisas qualitativas com o fim de investigar tal fenômeno (Cook, 

2005; Feres-Carneiro, 1998; Wolfe, 2003). Por esta razão, certamente, nenhuma medida 

sobre as atitudes frente ao poliamor foi encontrada, seja em periódicos nacionais ou 

internacionais. Neste sentido, o presente estudo objetivou construir uma medida para 

avaliar tais atitudes o que representa uma contribuição à literatura. Entende-se que tal 

objetivo foi cumprido. Ressalta-se que se trata de uma versão inicial, fundamentada em 

análises exploratórias. Contudo, conta-se com um instrumento psicometricamente 

adequado, que poderá ser utilizado em estudos futuros que visem conhecer os 

antecedentes e consequentes destas atitudes. 

A partir da análise realizada, foi possível observar que a Escala de Atitudes 

Frente ao Poliamor (EAFP) é uma medida claramente bidimensional, avaliando 

atitudes gerais em relação ao poliamor como forma de relacionamento e o sentimento 

em relação à prática desta forma de relacionamento. Os parâmetros da EAFP foram 

observados em amostra de estudantes universitários, com média de idade de 30 anos. Na 

oportunidade,  tanto o componente I denominado como Relacionamento Poliamorista  



 

142 
 

como o componente II definido como Sentimento Poliamorista apresentaram índices de 

consistência interna acima do que é preconizado na literatura (Nunnally, 1991; Pasquali, 

2003).  

Porém, é importante registrar que este estudo não se encontrou isento de 

limitações, como acontece com todo empreendimento científico. Uma possível 

limitação deste estudo diz respeito à amostra aqui investigada. Esta se constituiu 

eminentemente por estudantes universitários, uma amostra específica e não 

probabilística (conveniência). Outra limitação, refere-se ao fato de não ser uma amostra 

de pessoas que se assumem como poliamoristas, ainda que, entre eles, pudessem existir 

aqueles que aceitassem esta forma de relacionamento. Não obstante, para o objetivo que 

aqui se propõe, considerou-se esta amostra pertinente, visto que não se pretendia 

generalizar estes resultados para a população geral, mas apenas conhecer as 

propriedades psicométricas da medida proposta. 

Diante do exposto, é importante que este estudo seja replicado em um contexto 

de pessoas praticantes ou simpatizantes do poliamor, como também na população geral, 

por julgar ser uma oportunidade de ter uma amostra mais heterogênea, em que podem 

ser inclusas pessoas de diferentes níveis socioeconômicos e escolaridade. Contudo, 

demanda-se igualmente conhecer evidências complementares deste instrumento, 

partindo de análises mais robustas, a exemplo de análise fatorial confirmatória. Este 

aspecto sugeriu realizar o estudo que se descreve a seguir.  
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CAPÍTULO 7. ESTUDO 3. ATITUDES FRENTE AO POLIAMOR: UMA 

EXPLICAÇÃO PAUTADA EM VALORES E AFETOS 
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O amor, o ciúme e os valores parecem constituir construtos importantes que 

possibilitam a compreensão das atitudes das pessoas em relação ao poliamor (Anapol, 

2010). Neste sentido, uma vez verificadas a estrutura e as evidências psicométricas da 

EAFP, o objetivo principal deste estudo consistiu compreender em que medida os 

valores que as pessoas indicam como prioritários em suas vidas, os componentes do 

amor e os fatores do ciúme explicam tais atitudes. Antes, não obstante, pretendeu-se 

testar o modelo bidimensional da EAFP, constatando-o com o alternativo unifatorial.  

 

 

7.1. Delineamento e Hipóteses 

Tratou-se de um estudo que compreendeu um delineamento correlacional, de 

natureza ex post facto, considerando dois conjuntos principais de variáveis: critério 

(atitudes frente ao poliamor) e antecedentes (valores humanos, amor e ciúme). Nesta 

direção, tomando como referência o marco teórico e os objetivos descritos 

anteriormente, foram formuladas as seguintes hipóteses: 

 

Hipótese 1:  A subfunção valorativa experimentação se correlacionará positivamente 

com as atitudes frente ao poliamor. 

Hipótese 2:  A subfunção valorativa normativa se correlacionará negativamente com as 

atitudes frente ao poliamor. 

Hipótese 3: As pontuações em paixão romântica se correlacionarão negativamente com 

as atitudes frente ao poliamor. 

Hipótese 4: As pontuações no fator não ameaça se correlacionarão positivamente com 

as atitudes frente ao poliamor.  
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Hipótese 5: As pontuações no fator exclusão se correlacionarão negativamente com as 

atitudes frente ao poliamor. 

 

 

7.2. Método 

 

7.2.1. Amostra 

Participaram desta pesquisa 242 estudantes universitários do estado do Piauí, 

com idade média de 23 anos (dp = 5,28 amplitude de 18 a 50 anos), sendo a maioria do 

sexo feminino (64,2%). Predominantemente, estes se declararam pertencer à religião 

católica (72,5%) e ser solteira (71,3%), sendo 72,7% da classe média. Os participantes 

também responderam questões relativas ao comportamento sexual. Quanto à idade da 

primeira relação sexual, 88,8% dos participantes disseram já ter tido a primeira relação 

sexual, com idade – na data da iniciação sexual – variando de 12 a 27 anos (m = 15,0; 

dp = 6,80); 92,5% afirmaram ser heterossexuais, enquanto 67,9% consideraram o sexo 

importante; a maioria (52,9%) disse se encontrar um pouco acima da média em ralação 

a satisfação sexual. Também se verificou que apesar da maioria (59,2%) dizer não ter 

amado mais de uma pessoa ao mesmo tempo, foi expressivo o percentual (39,2%) dos 

que assumiram ter amado mais de uma pessoa ao mesmo tempo, tendo um como 

favorito (23,3%). Esta amostra foi de conveniência (não-probabilística), participando as 

pessoas que estavam presentes em sala de aula e, sendo solicitadas a colaborar, 

concordaram em fazê-lo. 

 

 



 

146 
 

7.2.2. Instrumentos  

Nesta etapa todos os participantes receberam um livreto, composto por três 

partes distribuídas de modo balanceado, contendo os seguintes conteúdos: a primeira 

parte abrangeu questões relacionadas ao comportamento sexual, em que os estudantes 

foram convidados a responder as perguntas, interpretando-as a partir do significado que 

cada um atribuía às mesmas. Na segunda parte, as questões foram relacionadas ao 

relacionamento aberto, em que apenas as pessoas que possuíam um relacionamento 

aberto deveriam responder com o fim de expressar como elas descreviam seu 

relacionamento amoroso. Por fim, a terceira parte fez referência aos correlatos 

psicossociais, foco deste estudo composta pelos instrumentos descritos a seguir: 

Escala de Atitudes Frente ao Poliamor - EAFP (Anexo VI). Este instrumento 

resultou do primeiro estudo. Na sua elaboração inicial 34 itens compunham a escala, 

posteriormente, a versão foi abreviada, ficando com 12 itens (Estudo 2), sendo esta 

última a utilizada neste estudo. Procura mensurar a atitude frente ao poliamor a partir de 

dois componentes: relacionamento poliamorista, com consistência interna (alfa de 

Cronbach) de 0,86 (e.g., “Como ninguém manda no coração, é possível amar mais de 

uma pessoa ao mesmo tempo”), e sentimento poliamorista, com consistência interna 

(alfa de Cronbach) de 0,78 [e.g., “Se o envolvimento do meu (minha) parceiro (a) com 

outra pessoa traz felicidade para ele (a), sentir-me-ia feliz ao vê-lo (la) feliz”]. Cada 

componente é representado por seis itens, respondidos em escala de cinco pontos, tipo 

Likert, variando de 1 (Discordo totalmente) a 5 (Concordo totalmente). 

Escala Tetrangular do Amor – ETA (Anexo VII). Esta foi elaborada por Yela 

(2006), correspondendo a uma versão modificada da Escala Triangular do Amor 

(Sternberg, 1997). Ela foi adaptada para o contexto brasileiro por Gouveia, Carvalho, 

Santos e Almeida (2013), sendo composta por 20 itens, igualmente distribuídos em 
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quatro fatores, respondidos em escala de cinco pontos, tipo Likert, variando de 1 (Não 

me descreve nada) a 5 (Descreve-me totalmente). Cada fator é representado por cinco 

itens, que buscam mensurar o amor: paixão erótica ( = 0,88; e.g., “Fico muito 

excitado (a) sexualmente quando beijo ______”), paixão romântica ( = 0,74; e.g., 

“Existe algo quase mágico em minha relação com ______”), intimidade ( = 0,82; e.g., 

“Recebo considerável apoio emocional de _____”) e compromisso ( = 0,92; e.g., 

“Espero amar_____ por toda a vida”). Os autores realizaram uma análise fatorial 

confirmatória que reuniu evidências de uma medida meritória: (2 < χ² /g.l < 3, RMSEA 

= 0,08, e CFI > 0,90), confirmando o modelo com quatro fatores. 

Escala de Ciúme Romântico (Anexo VIII). Proposta originalmente por Ramos, 

Yazawa e Salazar (1994), compunha-se de 59 itens que descreviam situações 

triangulares geradoras de ciúme, envolvendo o parceiro do sexo oposto. Estes itens 

foram distribuídos em três fatores: (1) Não-ameaça (25 itens; e.g., Não tem nada de mal 

ele ir a uma festa sozinho), (2) Exclusão (19 itens; e.g., Causa-lhe incômodo ele se 

arrumar demais para sair sem você) e (3) Interferência (14 itens; e.g., É indecente uma 

mulher se aproximar e conversar com ele). Esta medida foi empregada em uma versão 

reduzida no contexto paraibano e checada sua validade fatorial e consistência interna 

por Belo (2003). No presente estudo a versão desta autora será utilizada, compondo-se 

de 24 itens, que são respondidos em escala de cinco pontos tipo Likert, com os 

seguintes extremos: 1 = Discordo Totalmente e 5 = Concordo Totalmente. Cobre dois 

fatores principais: não-ameaça ( = 0,79; e. g., Não tem nada de mal ela / ele ir à festa 

sozinha / o; É natural ela / ele ter muitos / as amigos / as) e exclusão ( = 0,73; e. g., 

Fico furioso / a quando ela / ele conversa com um / a amigo / a que acha bonito /a; Ela 

/ele trabalhar num ambiente onde há predominância de homens / mulheres lhe 

incomoda). 
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Questionário de Valores Básicos – QVB (Anexo IX). Inicialmente, este 

instrumento foi elaborado em português e espanhol, constando de 66 itens (Gouveia, 

1998). Posteriormente, desenvolveu-se uma versão abreviada apenas em português, com 

24 itens (Gouveia, 2003); e, recentemente, tem sido amplamente empregada a versão 

formada por 18 itens (Gouveia et al., 2008), utilizada na presente tese.  Estes 18 itens 

(valores básicos) são distribuídos em seis subfunções psicossociais: experimentação 

(emoção, prazer e sexual), realização (êxito, poder e prestígio), existência (estabilidade 

pessoal, saúde e sobrevivência), suprapessoal (beleza, conhecimento e maturidade), 

interativa (afetividade, apoio social e convivência) e normativa (obediência, 

religiosidade e tradição). Para respondê-lo, o participante deve ler a lista de valores e 

indicar em que medida cada um deles é importante como um princípio que guia sua 

vida. Para tanto, utiliza-se uma escala de resposta variando de 1 = Totalmente não 

Importante a 7 = Totalmente Importante. Estudos demonstram ser esta uma medida 

adequada, com evidências de validade (fatorial, convergente e discriminante) e 

confiabilidade (consistência interna, confiabilidade composta e homogeneidade) 

(Medeiros, 2011).  

Questões sócio-demográficas. (Anexo V). No final do questionário todos os 

participantes responderam a um conjunto de perguntas de cunho sócio-demográficas 

(sexo, idade, estado civil e religião). 
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7.2.3. Procedimento 

A coleta de dados obedeceu a um procedimento padrão. Especificamente, aos 

participantes foi informado o objetivo geral da pesquisa, indicando que se tratava de 

conhecer algo acerca do poliamor como uma nova forma de relacionamento. Foi 

enfatizado o caráter confidencial e sigiloso de sua participação, indicando que não 

existiriam respostas certas ou erradas, solicitando assim que respondessem 

individualmente da forma mais sincera possível. Um termo de consentimento livre e 

esclarecido (Anexo II) foi lido e assinado por cada um dos participantes. Somente 

depois deste procedimento eles receberam o questionário, acompanhado de 

esclarecimentos por parte dos aplicadores quanto à forma de proceder. Esta pesquisa foi 

aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa, do Hospital Universitário Lauro 

Wanderley – UFPB (Anexo III). Por fim, foram realizados os devidos agradecimentos. 

Um tempo médio de 40 minutos foi suficiente para responder ao conjunto de perguntas. 

 

 

7.2.4. Análise de dados 

Foram utilizados os seguintes programas estatísticos para realizar as análises dos 

dados: PASW e AMOS (Analysis of Moment Structures), ambos em suas versões 18. 

Com o PASW foi possível calcular estatísticas descritivas (distribuição de frequência, 

médias, desvios padrões), como também realizar análises de correlação r de Pearson e 

Regressão Linear Múltipla (hierárquica), procurando verificar o nível de relação e em 

que medida as variáveis antecedentes explicam a variável consequente. Com o AMOS 

foi realizada a análise fatorial confirmatória (AFC). No caso, considerou-se a matriz de 

variância-covariância como entrada, tendo sido empregado o estimador ML (Maximum 

Likelihood). Foram considerados os principais indicadores de ajuste do modelo (Browne 
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& Cudeck, 1993; Hu & Bentler, 1999; Pilati & Laros, 2007; Tabachnick & Fidell, 

2007): 

χ² (qui-quadrado). Testa a probabilidade de o modelo teórico se ajustar aos 

dados; quanto maior este valor, pior o ajustamento. Este, por ser sensível ao tamanho da 

amostra (amostras grandes, isto é, n > 200 podem favorecer descartar um modelo 

adequado), deve ser interpretado com alguma reserva, valendo-se de sua razão em 

relação aos graus de liberdade (χ²/g.l.). O valor precisará ser entre 2 e 3, 

preferencialmente, admitindo-se até 5. Contudo, a prática sugere que poderá padecer de 

viés quando a amostra for superior a 1.000 participantes. Em todo caso, esta estatística 

pode ser útil para comparar modelos rivais, tomando em conta a mesma amostra.  

Goodness-of-Fit Index (GFI). Este indicador, como sua versão ponderada 

(Adjusted Goodness-of-Fit Index, AGFI), funciona como a estatística R² na análise de 

regressão, representando o quanto da matriz de variância-covariância dos dados pode 

ser explicada pelo modelo teórico testado. Seus valores oscilam entre 0 (zero; ajuste 

nulo) e 1 (um; ajuste perfeito), admitindo-se como aceitáveis aqueles próximos ou 

superiores a 0,90.  

Comparative Fit Index (CFI). Compreende um indicador comparativo, adicional, 

de ajuste do modelo. Seus valores variam de 0 (zero; ajuste nulo) a 1 (um; ajuste 

perfeito), sendo admitidos os que são próximos ou superiores a 0,90 como indicativo de 

ajuste aceitável.  

Root-Mean-Square Error of Approximation (RMSEA). Este tem em conta 

intervalo de confiança de 90% (IC90%), referindo-se aos residuais entre o modelo 

teórico estimado e os dados empíricos obtidos. Valores altos são indicativos de um 

modelo não ajustado, recomendando-se valores próximos ou inferiores a 0,05; 0,08 é 
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um valor comumente aceito, admitindo-se até 0,10 como referência de um modelo 

aceitável.  

O procedimento de análise fatorial confirmatória foi utilizado com o fim de 

comprovar a estrutura da EAFP.  

 

 

7.3. Resultados 

Para facilitar a compreensão dos leitores, os resultados são apresentados de 

forma sistemática, distribuídos em duas sessões: a primeira descreve a comprovação da 

estrutura da EAFP; a segunda, correlatos valorativos e afetivos do poliamor, 

comprovando as hipóteses apresentadas.  

 

 

7.3.1. Escala de Atitudes Frente ao Poliamor: Análise Fatorial Confirmatória  

A estrutura de dois componentes da Escala de Atitudes Frente ao Poliamor 

(EAFP) foi submetida a uma Análise Fatorial Confirmatória (AFC) pelo método de 

estimação Maximum Likelihood (ML), procurando verificar sua qualidade de ajuste. 

Inicialmente, apresenta-se a comprovação dos padrões psicométricos da Escala de 

Atitudes Frente ao Poliamor (EAFP) e, posteriormente, comparam-se modelos 

alternativos para explicar sua estrutura fatorial.  

Como recomendado ao final do Estudo 2, os dados foram submetidos a uma 

análise fatorial confirmatória. Testou-se a estrutura bifatorial (12 itens) por meio de uma 

Análise Fatorial Confirmatória (AFC) pelo método de estimação Maximum Likelihood 

(ML), para verificar sua qualidade de ajuste. Todos os itens apresentaram pesos de 

regressão estatisticamente significativos com p < 0,001. De acordo com os resultados da 
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SEM (Structural Equation Modeling), observou-se que os índices de bondade de ajuste 

foram marginalmente aceitáveis: [χ² (53) = 188,98, χ²/gl = 3,56, GFI = 0,86, AGFI = 

0,80 CFI = 0,89, RMSEA (IC 90%) = 0,10 (0,10 – 0,12), CAIC = 351,00 e ECVI = 

1,00]. Neste contexto, observando os IMs (Índices de Modificação), verificaram-se 

valores elevados entre os seguintes pares de parâmetros de erros e seus respectivos IMs: 

e2-e3 = 10,72; e6-e7 = 20,31. Nesta direção, considerou-se que algumas modificações 

poderiam fazer o modelo mais adequado. Especificamente, decidiram-se correlacionar 

os erros de medida entre os itens 22 (É possível existir amores diferentes por várias 

pessoas quando elas concordam) e 18 (O amor é um sentimento incontrolável, não 

sendo justo recriminar alguém que tem ao mesmo tempo mais de uma relação 

amorosa); 16 [Se o envolvimento do meu (minha) parceiro (a) com outra pessoa traz 

felicidade para ele (a), sentir-me-ia feliz ao vê-lo (la) feliz] e 25 [É possível sentir 

prazer ao ver o (a) parceiro (a) envolvido (a) com outra pessoa, já que as fantasias ou 

os fetiches desconsideram o que a sociedade diz que é certo ou errado].  

Além de correlacionar os erros de medida entre os referidos itens, decidiu-se 

eliminar os itens 2 e 3, tendo como critério usado para exclusão a menor carga fatorial 

apresentada na análise fatorial exploratória. Em seguida, testou-se o Modelo 2, sem os 

itens eliminados. Procedendo desta forma, percebe-se que a estrutura fatorial da EAFP 

obtém uma melhora discreta nos índices de ajustes aos dados: [χ² (32) = 117,63, χ² /gl = 

3,67, GFI = 0,91, AGFI = 0,84 CFI = 0,93, RMSEA (IC 90%) = 0,10 (0,08 – 0,12), 

CAIC = 266,69 e ECVI = 0,68]. A estrutura fatorial correspondente pode ser vista na 

Figura 11. 
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Figura 10. Estrutura Fatorial da Escala de Atitudes Frente ao Poliamor 

 

 

Nesta figura é possível observar que os pesos fatoriais (Lambdas – λ) são todos 

positivos e estatisticamente diferentes de zero (p < 0,001). Portanto, os índices de 

bondade de ajuste admitem apoio para a estrutura bidimensional da medida de atitude 

frente ao poliamor. 

Dando continuidade ao estudo para análise das evidências de validade e precisão 

da medida aqui empregada, pretendeu-se testar o modelo bidimensional da EAFP, 

contrastando-o com o alternativo unifatorial. Assim, optou-se por comprovar a estrutura 

da escala por meio da Análise Fatorial Confirmatória (AFC), testando três modelos: um 
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modelo bifatorial, inicialmente testado com 12 itens (Modelo 1) e posteriormente 

testado com 10 itens (Modelo 2), e um modelo unifatorial (Modelo 3) que contou com 

os mesmos 10 itens utilizados no modelo bifatorial, com o fim de verificar se nesta 

estrutura ocorreria uma melhora nos índices de ajustes aos dados. Os resultados são 

mostrados na tabela a seguir. 

 

 

Tabela 7. Indicadores de ajuste dos modelos da Escala de Atitude Frente ao Poliamor 

(EAFP). 

 χ
2
 (gl) χ

2
/gl GFI AGFI CFI 

RMSEA 

(IC90%) 
CAIC ECVI 

1 
188,98 

(53) 
3,56 0,86 0,80 0,89 

0,10 

 (0,08-0,12) 
351,00 1,00 

2 
117,63 

(32) 
3,67 0,91 0,84 0,93 

0,10  

(0,08-0,12) 
266,69 0,68 

3 
492,14 

(35) 
14,06 0,65 0,46 0,60 

0,23 

(0,21-0,25) 
621,75 2,22 

 

 

 

Como se observa na Tabela 7, os índices de ajuste do modelo apresentaram 

melhora na medida em que diminui o número de itens. Quando observados os 

indicadores de comparação de modelos CAIC e ECVI, verifica-se uma melhora de ajuste 

para o Modelo 2 (CAIC = 266,69; ECVI = 0,68), sinalizando evidência empírica para o 

modelo bifatorial, em detrimento do Modelo 3 unifatorial. Quanto aos resultados 

referentes à consistência interna da medida, foi verificado um alfa de Cronbach de 0,83 

para o fator Relacionamento Poliamorista e de 0,84 para o fator Sentimento 

Poliamorista. Em resumo, o modelo bifatorial com 10 itens foi o que apresentou os 

melhores índices de ajuste, sendo uma estrutura fatorial viável e psicometricamente 

adequada para o que se destina investigar.  
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7.3.2. Correlatos Valorativos e Afetivos do Poliamor 

Inicialmente, buscou-se testar as hipóteses descritas anteriormente. Para testa-

las, foram realizadas análises de correlação (r de Pearson; teste bicaudal) entre as duas 

dimensões das atitudes frente ao poliamor, as seis subfunções valorativas, as quatro 

dimensões do amor e os dois fatores do ciúme, com o objetivo de visualizar as relações 

entre tais construtos, fornecendo um quadro completo da relação entre as variáveis em 

estudo. Os resultados a respeito podem ser vistos na Tabela 8. 

Inicialmente, procurou-se correlacionar os fatores da escala de atitudes frente ao 

poliamor com as subfunções valorativas. Os dois fatores apresentaram correlação direta 

e positiva com a subfunção experimentação, Relacionamento Poliamorista (r = 0,16, p 

< 0,05) e Sentimento Poliamorista (r = 0,17, p < 0,01), confirmando a Hipótese 1. De 

acordo com a Hipótese 2, esperava-se que a subfunção valorativa normativa se 

correlacionasse negativamente com as atitudes frente ao poliamor, sendo esta hipótese 

confirmada. Nesta direção, os valores normativos se correlacionaram inversamente 

tanto com a dimensão Relacionamento Poliamorista (r = -0,27, p < 0,01), como com a 

dimensão Sentimento Poliamorista (r = -0,20, p < 0,01). Não foram observadas 

correlações significativas entre as atitudes frente ao poliamor e as subfunções 

valorativas existência, realização, suprapessoal, interativa. 

Em se tratando das dimensões do amor observou-se que apenas a Paixão 

Romântica apresentou correlação inversa com o fator poliamor como forma de 

relacionamento (r = -0,20, p < 0,05), corroborando a Hipótese 3. Uma vez que a vida 

poliamorosa tende a seguir os princípios de fidelidade e lealdade, confiança, 

honestidade e comunicação, negociação (Cook, 2005), esperava-se que as atitudes 

frente ao poliamor se correlacionassem com os elementos constituintes do amor 

(compromisso e intimidade). 
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Tabela 8. Correlatos de atitudes frente ao poliamor, valores humanos, amor e ciúme 

  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Relacionamento Poliamorista              

2. Sentimento Poliamorista     0,42
**

             

3. Subfunção: Existência -0,05 -0,06            

4. Subfunção: Realização -0,10 0,04 0,29
**

           

5. Subfunção: Normativa   -0,27
**

   -0,20
**

 0,42
**

 0,29
**

          

6. Subfunção: Suprapessoal    -0,06 -0,01 0,47
**

 0,43
**

 0,43
**

         

7. Subfunção: Experimentação   0,16
*
    0,17

**
 0,29

**
 0,46

**
 0,17

**
 0,35

**
        

8. Subfunção: Interativa -0,04 -0,11 0,31
**

 0,30
**

 0,35
**

 0,39
**

  0,20
**

       

9. Compromisso -0,09 -0,06  0,11   0,09   -0,09   0,10 0,01 0,24
**

      

10. Intimidade -0,12 -0,04  0,18
*
   0,11   0,08 0,22

**
 0,05 0,27

**
  0,72

**
     

11. Paixão Sexual  0,06 0,08  0,13   0,02   -0,05 0,22
**

 0,16 0,15  0,47
**

  0,43
**

    

12. Paixão Romântica   -0,20
*
 -0,14  0,12   0,11   0,01 0,18

*
 -0,05 0,26

**
  0,76

**
  0,66

**
    0,54

**
   

13. Não Ameaça    0,25
**

    0,37
**

  -0,07   0,02 -0,17
**

   0,09 0,03 0,05  -0,12  0,00 0,02 -0,11  

14. Exclusão     0,00   -0,19
**

  0,00   0,08   0,03   -0,00 0,06 0,17
**

  0,16  0,02 0,13  0,13 -0,31
**

 

Nota: *p < 0,05, ** p < 0,01 (teste bicaudal).  
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Por fim, foram verificadas as hipóteses referentes aos fatores do ciúme; 

percebeu-se que o fator não ameaça se correlacionou direta e positivamente com as 

dimensões Relacionamento Poliamorista (r = 0,25, p < 0,01), e Sentimento 

Poliamorista (r = 0,37, p < 0,01); enquanto o fator exclusão apresentou correlação 

inversa com o Sentimento Poliamorista (r = -0,19, p < 0,01). Os resultados em relação 

aos fatores do ciúme, corroboraram as Hipóteses 4 e 5. 

Ainda se observaram correlações entre as dimensões do amor e os fatores do 

ciúme com as subfunções valorativas. Salientando que não foram formuladas quaisquer 

hipóteses a este respeito.  Quanto às dimensões do amor, verificou-se correlação direta e 

positiva entre compromisso e a subfunção interativa (r = 0,24, p < 0,01); entre 

intimidade e as subfunções normativa (r = 0,18, p < 0,05), suprapessoal (r = 0,22, p < 

0,01), e interativa (r = 0,27, p < 0,01); entre paixão sexual e a subfunção suprapessoal 

(r = 0,22, p < 0,01); e por fim, paixão romântica se correlacionou positivamente com a 

subfunção suprapessoal (r = 0,18, p < 0,05). Já os fatores do ciúme, percebeu-se que o 

fator não ameaça se mostrou inversamente correlacionado com a subfunção normativa 

(r = -0,17, p < 0,00), enquanto exclusão apresentou correlação positiva com a subfunção 

interativa (r = 0,17, p < 0,01). 

Em geral, conforme é possível apreender destes resultados, as pessoas que se 

pautam em valores de experimentação tendem a manifestar atitudes favoráveis ao 

poliamor, tanto o considerando como uma forma de relacionamento amoroso, como 

consentindo no modo em que é praticado. Tais pessoas parecem ser mais liberais, e 

menos convencionais quanto às normas sociais, apresentando resistência em se 

submeter aos estereótipos culturais referentes ao romantismo que englobam os ideais do 

amor romântico. Entretanto, parece ser menos plausível para as pessoas que endossam 

valores normativos manifestar atitudes favoráveis ao poliamor. Estas tendem priorizar a 
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crença na onipotência do amor, como um meio que conduz a felicidade, considerando a 

possibilidade de que o amor só pode ser manifesto em direção a uma única pessoa, ou 

seja, valorizam a exclusividade do (a) parceiro (a). Em razão destes achados, 

pretenderam-se estimar o quanto os valores, o amor e o ciúme explicam das atitudes 

frente ao poliamor. Nesse sentido, procedeu-se a uma análise de regressão linear 

múltipla hierárquica (método enter), tendo as subfunções normativa e experimentação, 

a dimensão do amor paixão romântica, e os fatores do ciúme não ameaça e 

exclusão como variáveis antecedentes e as atitudes em relação ao poliamor como 

consequente. 

 

 

7.3.3. Regressões Hierárquicas Poliamor, Valores, Amor e Ciúme 

Foi realizada uma análise de regressão hierárquica, tendo como variável 

dependente a atitude frente ao poliamor e como independentes as subfunções 

valorativas (Bloco 1: normativa e experimentação), a dimensão do amor (Bloco 2: 

paixão romântica) e os fatores do ciúme (Bloco 3: não ameaça  e exclusão). Os 

resultados são mostrados na Tabela 9. 

 

 

Tabela 9. Regressões hierárquicas para explicar a atitude frente ao poliamor 

 ATITUDE POLIAMOR 

MODELOS Preditores Beta R² R² ajustado R² Mudança 

Bloco 1 Normativa   -0,296*** 0,09** 0,08** 0,09** 

 Experimentação    0,212**    

Bloco 2 Paixão 

Romântica 

  -0,183* 0,13* 0,11* 0,04* 

Bloco 3 Não Ameaça   0,310**   0,21**  0,18**  0,08** 

 Exclusão    0,014    

Nota: * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001 
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Os resultados sugerem que as pontuações nos valores normativos explicam 

inversamente as apresentadas em atitudes frente ao poliamor (β = -0,29, t = -3,37, p = 

0,001). O contrário foi verificado na subfunção experimentação (β = 0,21, t = 2,42, p = 

0,01); nesta, os valores explicam direta e positivamente as atitudes frente ao poliamor. 

Estas variáveis contribuíram para explicar conjuntamente, 9% de variância destas 

atitudes. Com a entrada da variável do Bloco 2 (paixão romântica), o poder preditivo 

das variáveis aumentou para 13%, havendo acréscimo de 4% na variância (R² Mudança); já 

com a entrada das variáveis do Bloco 3 (ciúme) constatou-se que apenas o fator não 

ameaça apresentou um nível de significância aceito ( = 0,31, t = -3,19, p = 0,002); o 

aumento foi  de 8% da variância, contribuindo para explicar conjuntamente 21% de 

variância destas atitudes. Salientando que esta variável é a que possui maior poder de 

explicação diante das atitudes frente ao poliamor. 

Em suma, o ciúme, foi o melhor preditor de tais atitudes. Estas análises serviram 

para explorar o conjunto de variáveis preditoras das atitudes frente ao poliamor. Fica 

evidente a contribuição dos valores, do amor e do ciúme como elementos essenciais 

para predizer as atitudes frente ao poliamor. Indicando que numa sociedade mais 

convencional as pessoas defendem a exclusividade do parceiro, não admitindo que uma 

terceira pessoa mine seu relacionamento. Isso explicaria a associação negativa entre a 

paixão romântica e a subfunção normativa, com o fator não ameaça. Por outro lado, 

valores de experimentação, ao se associarem positivamente com o fator não ameaça, 

funcionarão como potencializadores das atitudes favoráveis ao poliamor. 
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7.4. Discussão Parcial  

O presente estudo teve por objetivo conhecer em que medida os valores que as 

pessoas indicam como prioritários em suas vidas, os componentes do amor e os fatores 

do ciúme explicam as atitudes das pessoas diante do poliamor. Neste sentido, confia-se 

que tenha realizado seu propósito.   

Os resultados apontaram correlações positivas entre valores de experimentação e 

as atitudes frente ao poliamor, resultado que já era esperado, uma vez que quanto mais 

as pessoas priorizam valores como sexo, emoção, mais atitudes favoráveis ao poliamor 

elas manifestarão, e serão mais propensas a aceitar mudanças e inovações na estrutura 

das organizações sociais. Destaca-se que as pessoas que optam por esta forma de 

relacionamento, geralmente são idealistas e independentes e acreditam que as 

expressões de amor não devem ser restringidas por religião ou lei; ainda, são desejosas 

de tomar novas posturas que provoquem mudança cultural e se sentem frustradas por se 

encontrarem limitadas aos acordos estabelecidos em um casamento monogâmico, 

buscando condições e estratégias para melhor atender sua atração por múltiplos 

parceiros (Anapol, 2010; Wolfe, 2003). Percebe-se, em geral, que tais pessoas tendem 

ser mais liberais, e menos convencionais quanto às normas sociais. 

Observou-se, ainda, correlação negativa entre valores normativos e as atitudes 

frente ao poliamor sugerindo que pessoas que endossam valores como obediência, 

tradição e religião tendem a expressar atitudes desfavoráveis a esta forma de 

relacionamento, visto que valorizam e preservam a cultura, normas convencionais e 

obediencia à autoridade (Gouveia, 2003). Tais achados podem ser corroborados pela 

literatura da área ao considerar que o poliamor contraria as normas sociais, uma vez que 

recusa a monogamia como princípio ou necessidade, desafiando o paradigma central das 

relações amorosas que se apoia na ideia de considerar que o casal se relacione apenas 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Monogamia
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entre si, vivenciando a relação a dois (Féres-Carneiro & Zivani, 2009; Klesse, 2011; 

Wolfe, 2003). Sobretudo, em razão de seus adeptos julgarem ser possível amar e ser 

amado por mais de uma pessoa ao mesmo tempo, e manter várias relações íntimas e 

sexuais simultaneamente tendo o consentimento e conhecimento de todos os 

envolvidos. De fato, isso afronta os padrões convencionais de relacionamento amoroso 

(Anapol, 2010; Barker, 2005; Wolfe, 2003). 

Em seguida, constatou-se uma correlação inversa entre paixão romântica e 

atitudes frente ao poliamor, indicando que quanto mais às pessoas norteiam seus 

relacionamentos amorosos pelos princípios do amor romântico, menos favoráveis elas 

serão ao poliamor.  Ressalta-se que o poliamor é contrário a ideia de a relação amorosa 

ser única, eterna e exclusiva com uma única pessoa; propõe que o amor deve ser não 

exclusivo, ou seja, ele não pode ser forçado a fluir apenas numa única direção, abrindo 

espaço para as pessoas amarem os parceiros com quem desejarem se envolver; 

rejeitando as convenções limitantes da sociedade (Anapol, 2010; Klesse, 2011). 

Finalmente, observou-se que o fator do ciúme não ameaça apresentou uma 

correlação positiva com o poliamor, sugerindo que quanto mais as pessoas não se 

sentirem perturbadas com a presença de uma terceira pessoa na relação, mais elas serão 

favoráveis ao poliamor, e propensas a considerar natural e aceitável tal situação (Ramos, 

Yazawa, & Salazar, 1994). A este respeito, pode-se dizer que nos relacionamentos 

abertos o ciúme não é percebido como negativo ou positivo, mas visto como uma 

emoção que precisa ser reconhecida e trabalhada no contexto do relacionamento 

(Fierman & Poulsen, 2011). No caso específico do poliamor, as pessoas parecem 

dispostas a lidar com o ciúme, a falar sobre ele, a analisar as suas causas e ver o que elas 

podem aprender. Elas não negam a sua existência, apenas buscam lidar de uma forma 

menos agressiva e danosa aos envolvidos na relação (Anapol, 2010; Duma, 2009). 
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Os resultados ainda demonstram que valores de natureza social, como 

obediência, religiosidade e tradição, predizem negativamente as atitudes frente ao 

poliamor, ao passo que os valores de natureza pessoal (afetividade, sexualidade e 

emoção) predizem positivamente, possibilitando considerar que estes assumem uma 

função coerente com tais atitudes.  Corroborando a filosofia defendida pelo poliamor, a 

paixão romântica explica negativamente as atitudes frente a este construto; pessoas que 

acham importante a paixão romântica tendem a idealizar o (a) parceiro (a), enfatizando 

a exclusividade deste. Por fim, o fator do ciúme não ameaça demonstrou maior poder de 

predição na explicação das atitudes frente ao poliamor. Pessoas que se caracterizam por 

este fator geralmente não se preocupam ou se sentem ameaçadas diante da aproximação 

de uma terceira pessoa no seu relacionamento.  

Em resumo, estes achados parecem congruentes com o que a literatura versa 

sobre o poliamor. Observou-se não ter dúvida da forte relação dos valores e afetos na 

predição de tais atitudes, tanto indireta como diretamente. Especificamente nesta tese, a 

dimensão afetiva, em especial o ciúme, pareceu possuir maior poder preditivo de 

explicação destas atitudes. Evidenciou-se, igualmente, que o poliamor enquanto um tipo 

de relacionamento amoroso mostrou-se ainda menos convencional para as pessoas que 

aderem às normas socialmente aceitas para as relações amorosas, a exemplo daqueles 

que se pautam por valores normativos. Os resultados também confirmaram a estrutura 

bifatorial da Escala de Atitude Frente ao Poliamor.  

Apesar dos resultados satisfatórios, não é possível negar as possíveis limitações 

deste estudo. Um aspecto importante a ser considerado e que pode ser gerador de vieses 

diz respeito à utilização de um único instrumento, de tipo autorrelato. Apesar de sua 

ampla utilização e fácil aplicabilidade, este recurso de pesquisa apresenta algumas 

desvantagens, uma vez que o participante pode falsear o conteúdo relatado, diferindo do 
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que seriam, realmente, suas atitudes, seus comportamentos e seus valores (Cozby, 

2003). Na tentativa de evitar tais vieses, decidiu-se construir uma medida implícita para 

avaliar o poliamor, de modo a amenizar o efeito da desejabilidade social. Precisamente 

este aspecto motivou a realização de um novo estudo. 
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8. ESTUDO 4. ATITUDES IMPLÍCITAS E POLIAMOR 
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Na Psicologia é comum a realização de estudos que têm seu foco em construtos 

latentes, que não podem ser mensurados diretamente, mas inferidos com base em 

respostas declaradas (auto-informes) ou detectáveis automaticamente (implícitas) 

(Krosnick, Judd, & Wittenbrink, 2005). As medidas explícitas geralmente requerem 

atenção consciente do respondente, enquanto as implícitas independem da atenção 

consciente da pessoa, sendo as respostas espontâneas e automáticas. As medidas 

explícitas são usualmente de autorrelato, em que são expressas opiniões frente a um 

objeto de pesquisa, sendo comum a utilização de instrumentos tipo lápis e papel para 

alcançar tal fim. Destacam-se, neste tipo de medida, as propostas feitas por Thurstone, 

Likert e Osgood (Pimentel, Torres, & Gunther, 2011).  

Estes tipos de medidas têm se mostrado eficientes, contudo, não se encontram 

livres de vieses, normas e sanções sociais, levando a pessoa a dar respostas de modo a 

ser socialmente aceita. Desta maneira, faz-se necessário que ocorra o controle da 

desejabilidade social, no intuito de evitar a distorção de autorrelatos e impedir que se 

busque uma direção favorável (Furnham, 1986). Uma das possibilidades para evitar e 

controlar a desejabilidade social é por meio de mensuração de atitudes implícitas, que 

pressupõem a diminuição da reatividade da medida. Tais medidas não só objetivam 

acessar as atitudes que as pessoas não se encontram dispostas a expressar abertamente, 

como também aquelas que lhes são inconscientes (Gouveia, Athayde, Mendes, & Freire, 

2012). 

De acordo com Gouveia et al. (2012) e Lima, Machado, Ávila, Lima e Vala 

(2006), duas técnicas de mensuração implícita têm recebido maior destaque, a saber: 

priming, proposta por Fazio (1995), que favorece a criação de um contexto-estímulo que 

produza um determinado tipo de resposta ou efeito; e o Teste de Associação Implícita 

(TAI; Greenwald, Mcghee, & Schwartz, 1998), que tem o intuito de verificar a velocidade 
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com a qual o indivíduo faz certos julgamentos, quando se expõe ao impacto de 

determinado objeto atitudinal. Neste estudo foi utilizado o TAI. 

 

 

8.1. Teste de Associação Implícita (TAI) 

O Teste de Associação Implícita (TAI) tem sido uma ferramenta amplamente 

utilizada para avaliar atitudes e crenças implícitas. Foi proposto por Greenwald, Mcghee 

e Schwartz (1998) com base na análise da latência de resposta dada frente a um objeto de 

avaliação atitudinal, considerando que a exposição a tal objeto possibilita a ativação de 

reações mentais automáticas que afetam a velocidade das respostas subsequentes. Neste 

sentido, quanto menos tempo a pessoa levar para avaliar uma associação entre um 

conceito e um atributo, maior sentido tem esta relação para tal pessoa. Deste modo, esta 

técnica foi criada com o fim de obter resultados que se encontram fora da 

intencionalidade do respondente, de forma a acessar atitudes que ele resiste admitir ou 

se sente impossibilitado de responder e expressá-las por desconhecê-las (Vargas, 

Sekaquaptewa, & Hippel, 2007). 

Existem dois tipos principais de TAI quanto ao procedimento de execução: a 

forma computadorizada e a forma lápis e papel. A primeira forma referida considera a 

latência de resposta da pessoa em associar determinados estímulos em frações de 

milissegundos; e a segunda faz referência ao número de questões completadas pelos 

respondentes em um tempo fixo (Greenwald & Farnham, 2000; Lemm, Lane, Sattler, 

Khan, & Nosek, 2008). Estas duas formas foram utilizadas na realização deste estudo e 

serão descritas a seguir. 
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8.1.1. TAI Computadorizado 

Esta técnica foi inicialmente pensada para ser utilizada no computador, 

correspondendo a sua forma clássica. Objetiva medir a diferença entre as associações 

implícitas das categorias-alvo e dos atributos em frações de milissegundos (ms). Parte 

do pressuposto de que as atitudes que se encontram mais latentes serão acionadas de 

forma mais rápida e com uma menor quantidade de erros (Lane, Banaji, Nosek, & 

Greenwald, 2007). Neste sentido, é apresentada aos respondentes uma série de 

estímulos (palavras ou imagens) dispostos no centro da tela do computador, que devem 

ser associados às categorias que aparecem nos lados esquerdo e direito da parte superior 

da tela. 

Para fazer a associação, os participantes têm a sua disposição duas chaves de 

acesso às respostas, em que devem pressionar a chave da esquerda (geralmente a tecla 

E) quando o estímulo pertencer à categoria da esquerda, e a chave da direita (geralmente 

a tecla I) quando pertencer à categoria da direita. Eles são orientados a responder o mais 

rápido possível, cometendo o menor número de erros (Stüttgen, Vosgerau, Messner, & 

Boatwright, 2011). 

Inicialmente, a associação implícita era medida pela diferença entre o número de 

respostas nos blocos congruente e incongruente (TAI = lado A – lado B, onde o lado A 

é o bloco compatível e o lado B é o bloco incompatível). Desta fórmula decorre que a 

diferença de latência média de resposta entre os dois pares (A e B) reflete a força 

relativa de associações subjacentes (Lemm et al., 2008). O bloco com menor média de 

latência de resposta (menor tempo de reação) é chamado de bloco congruente enquanto 

aquele com maior latência é chamado de bloco incongruente. Segundo os princípios do 

Teste de Associação Implícita, considera-se que o participante tem uma associação 
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implícita positiva em relação ao objeto de estudo se ele consegue associar mais 

facilmente as palavras do bloco congruente, do que aquelas do bloco incongruente. 

Posteriormente, Greenwald, Nosek e Banaji (2003) apresentaram um modo mais 

eficiente de calcular esta pontuação, o que eles denominaram de Escore D (ou GNB 

Score), que é o resultado da diferença entre os blocos congruente e incongruente (escore 

convencional) dividido pelo desvio-padrão do indivíduo de todas as latências de 

respostas nos dois blocos. O Escore D possui direção tanto positiva quanto negativa em 

relação à magnitude (forte ou fraco), em que o sinal negativo indica uma atitude 

implícita contrária ao objeto de pesquisa e o positivo revela uma atitude a favor do 

mesmo, variando de -2 a +2 (Cai, Sriram, Greenwald, & McFarland, 2004; Greenwald 

et al., 2003; Stüttgen et al., 2011).  

Os seguintes valores de Escore D são considerados quando se trata da força da 

associação: até 0,15 indica não haver uma preferência nítida, entre 0,16 e 0,35 

evidenciam uma associação fraca, de 0,36 a 0,65 uma preferência moderada e acima de 

0,65 é considerada uma preferência forte. Estes índices servem tanto para valores 

positivos quanto negativos (Nosek, Greenwald, & Banaji 2003; Sriram & Greenwald, 

2009). 

 

 

8.1.2. TAI Versão Lápis e Papel 

O TAI nesta versão oferece algumas vantagens em relação à forma 

computadorizada, uma vez que são fáceis de usar, não exigem equipamento especial e 

podem ser administradas em grandes grupos de entrevistados ao mesmo tempo, 

alcançando populações diversas (Lemm et al., 2008; Mori, Uchida, & Imada, 2008). 
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Esta medida se refere ao número de respostas concluídas em um tempo pré-estabelecido 

(Lemm et al., 2008). 

O procedimento de aplicação do teste ocorre da seguinte forma: aos participantes 

são entregues duas folhas, classificadas como os lados A e B. Em cada lado, encontram-

se os quadrantes explicando a que categoria as palavras pertencem (os participantes têm 

três segundos para olhá-los antes de começar a tarefa de classificação) e, logo abaixo 

aparecem duas colunas sequenciais com a tarefa de classificação; ele é informado que 

só deve passar para a segunda coluna quando concluir a primeira. Esta estrutura é a 

mesma para ambos os lados; entretanto, na tarefa do lado A, existe, na parte superior 

das colunas, o emparelhamento com maior congruência esperada entre os construtos que 

estão sendo estudados (por exemplo, branco/positivo e negro/negativo), 

respectivamente. No centro das colunas, encontram-se os estímulos (palavras-alvo) que 

devem ser associados do lado que corresponda a sua categoria de pertença.  

O tempo médio para a realização dessa tarefa é de 20 segundos, sendo os 

participantes instruídos a irem o mais rápido possível, de cima para baixo, da esquerda 

para direita, sem pular ou deixar em branco qualquer palavra. No lado B ocorre a 

mudança no emparelhamento das palavras (por exemplo, negro/positivo e 

branco/negativo), seguindo a tarefa da mesma forma descrita anteriormente (Lemm et 

al., 2008; Mori et al., 2008). Comumente, antes de passar para o experimento em si, há a 

apresentação da tarefa de teste, correspondente à tarefa de classificação de flores e 

palavras, proposta por Greenwald et al. (1998), em que é feita uma simulação utilizando 

estímulos diferentes dos que estão sendo estudados.  

O cálculo de tal medida, geralmente, é feito por meio da diferença no número de 

itens concluídos nas duas tarefas de classificação [TAI = (número de itens concluídos 

em tarefas positivas) - (número de itens concluídos em tarefas negativas)], 
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independentemente de erros (Lemm et al., 2008; Mori et al., 2008). Contudo, algumas 

situações atípicas podem surgir, e as mesmas merecem atenção, a saber: perfomances 

excessivas (por exemplo, 60 palavras marcadas em 20 segundos) ou extremamente 

baixas (por exemplo, menos de 10 itens); e flutuações entre as tarefas (por exemplo, 25 

itens no lado A e cinco no lado B). Recomenda-se que se eliminem da amostra os 

respondentes que errarem mais que 10% da tarefa, devendo este procedimento ser 

descrito no método do estudo (Mori et al., 2008). 

Entretanto, esta forma de análise tem recebido críticas devido aos artefatos 

indesejados inerentes a sua utilização, como a vulnerabilidade às diferenças individuais 

na velocidade de resposta. Neste sentido, Lemm et al. (2008) testaram sete formas de 

avaliação do TAI lápis e papel por meio de dados simulados e concluíram que a melhor 

maneira de avaliar este tipo de medida é por meio do produto: raiz quadrada da 

diferença [(X / Y) * Raiz quadrada de (X - Y)], por esta apresentar resultados mais 

consistentes, principalmente para o tratamento de TAI lápis e papel para estímulos 

verbais. 

O TAI na versão lápis e papel tem sido considerado um instrumento de medida 

útil, devido seu caráter prático, eficaz e de fácil aplicação. Sendo utiliziado para 

mensurar vários construtos; como atitudes raciais (Lemm et al, 2008), atitudes dirigidas 

para pessoas gordas e magras (Teachman, Gapinski, Brownell, Rawlins, & Jeyaram, 

2003) e motivação organizacional (Johnson & Steinman, 2009).  

Diante do exposto, o presente estudo teve como objetivo construir uma medida 

implícita com o intuito de mensurar atitudes frente ao poliamor, e analisar as relações 

entre as medidas implícita e explícita acerca deste construto. Entretanto, antes de sua 

descrição, faz-se necessário apresentar algumas considerações em relação ao objeto de 

estudo proposto.  
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A monogamia, no contexto da maioria das sociedades ocidentais, é uma prática 

que reflete a estrutura válida de relacionamento sexual humano [exige a exclusividade 

do(a) parceiro(a)], sendo comumente aceita e legitimada socialmente (Duma, 2009). 

Contrariando o princípio da monogamia e a configuração socialmente aceita para o 

relacionamento amoroso, encontra-se o poliamor, que advoga a não exclusividade do(a) 

parceiro(a), por considerar a possibilidade de amar mais de uma pessoa ao mesmo 

tempo, tendo o consentimento e conhecimento dos envolvidos (Anapol, 2010; Wolfe, 

2003). Esta forma de relacionamento, como também, o swing e o casamento grupal 

encontram-se à margem da sociedade por ameaçarem a imagem cultural de que o 

casamento tradicional não é a única possibilidade de relacionamento (Rubin, 2001). 

 Nesta direção, na construção do instrumento, procurou-se levar em conta esta 

tendência da sociedade, uma vez que, de acordo com Gouveia et al. (2012), ainda que as 

atitudes implícitas sejam tidas como processos automáticos, é importante considerar o 

papel da cultura, já que os protótipos são construídos com base na relação do indivíduo 

com o meio, i.e., as relações aprendidas culturalmente sobre o objeto da avaliação 

podem acelerar ou reduzir a velocidade das associações implícitas.  

Deste modo, foram elaborados dois tipos de questionários. Para o questionário 

tipo 1, utilizou-se como bloco congruente a relação entre a categoria monogamia e 

palavras positivas (lado A), uma vez que culturalmente a monogamia é a forma aceita e 

tolerada para as configurações das relações amorosas; e como bloco incongruente a 

relação entre a categoria poliamor e palavras positivas (lado B) já que o poliamor não é 

uma forma de relacionamento amoroso aceita e legitimada pela cultura; e no 

questionário tipo 2 utilizou-se como bloco congruente a relação entre a categoria 

monogamia e convencional (lado A) e como bloco incongruente a relação entre a 

categoria poliamor e convencional (lado B). Neste caso, as associações mais rápidas 
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feitas no bloco incongruente, ou seja, as pessoas que associam mais rápido poliamor a 

positivo e poliamor a convencional, indicam possuir atitudes implícitas favoráveis ao 

poliamor. Devido à peculiaridade do objeto de estudo, o participante é considerado 

possuidor de associação implícita frente ao poliamor quando levar menos tempo para 

associar as palavras do bloco incongruente.    

O estudo será apresentado em duas seções. A primeira diz respeito às análises 

feitas com o TAI versão Lápis e Papel, e a segunda se refere ao uso da versão TAI 

Computadorizado.  

 

 

8.2. TAI Monogamia/Poliamor versão Lápis e Papel 

 

8.2.1. Delineamento e Hipóteses  

 O presente estudo obedeceu a um delineamento quase-experimental do tipo ex 

post facto. Ele partiu das seguintes hipóteses: 

 

Hipótese 1: O desempenho dos participantes será melhor nas tarefas congruentes (Lado 

A), do que nas tarefas incongruentes (Lado B) no questionário do tipo 1 e do tipo 2. 

Hipótese 2: A medida implícita se correlacionará negativamente com a medida explícita 

no questionário do tipo 1 e do tipo 2. 

 

8.2.2. Método 

 

8.2.2.1. Amostra  

Contou-se com uma amostra de 240 estudantes de uma Universidade Pública do 

estado do Piauí-PI, tendo todos respondido os questionários dos tipos 1 e 2. Após a 
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análise dos erros cometidos no TAI lápis e papel, o qual será posteriormente descrito, 

70 participantes (29,2% da amostra) foram eliminados por não atingirem o critério 

mínimo de acertos (80% das respostas). Assim, 170 questionários foram considerados 

válidos (70,8%) e, consequentemente, mantidos para as análises. Dos questionários 

válidos, a idade média dos participantes foi de 22 anos (dp = 5,15), sendo que a maioria 

pertencia ao sexo feminino (70,0%), solteira (68,2%) e católica (71,8%). Ademais, o 

nível médio de religiosidade dos participantes foi de 3,19 (dp = 1,22), numa escala de 1 

(nada religioso) a 5 (totalmente religioso); e participação média em atividades religiosas 

de 2,94 (dp = 1,36) em uma escala de frequência de 1 (nunca) a 5 (sempre). Quanto à 

classe socioeconômica, 41% dos participantes disseram fazer parte da classe baixa, 

enquanto 39% afirmaram fazer parte da classe média.  

 

 

8.2.2.2. Instrumentos 

Os participantes responderam a um bloco de questionários composto por 

medidas implícitas e medidas explícitas, conforme se detalha a seguir: 

 

 Medidas Implícitas 

TAI Lápis e Papel – Monogamia/Poliamor (Anexo X). Este instrumento foi 

criado com base no referencial teórico sobre o poliamor (Anapol, 2010; Barker & 

Langdridge, 2010; Wolfe, 2003). No início do instrumento, há quatro blocos de treino 

(dois congruentes e dois incongruentes), em que é apresentada a tarefa de teste com 

categorias independentes das que estão sendo estudadas (condição congruente: 

insetos+ruim/flores+bom; e condição incongruente: insetos+bom/flores+ruim). Após o 

treino, os participantes respondem ao instrumento em si, composto por dois tipos de 
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questionários, cada um com quatro blocos, tendo uma condição congruente e outra 

incongruente.  

Questionário tipo 1: (condição congruente: 

monogamia+positivo/poliamor+negativo; e condição incongruente: 

monogamia+negativo/poliamor+positivo); e Questionário tipo 2: (condição congruente: 

monogamia+convencional/poliamor+anticonvencional; e condição incongruente: 

monogamia+anticonvencional/poliamor+convencional), sendo dois blocos para cada 

condição (com 24 palavras). Desta forma, valores positivos indicam atitudes implícitas 

favoráveis à relação entre monogamia e palavras positivas; de forma inversa, valores 

negativos indicam uma relação direta entre poliamor e palavras positivas. Acima dos 

blocos há um quadro explicando a que categoria pertence cada palavra.  

Os participantes são instruídos a associar as palavras do centro do bloco, em 20 

segundos, com as categorias acima deles. No caso do exemplo em pauta, a palavra 

“amores” pertence à categoria “poliamor”, e “reprovável” à categoria “negativo”, 

devendo ser marcado um traço no círculo referente a estas categorias. Segundo os 

princípios do Teste de Associação Implícita, considera-se que o participante tem uma 

associação implícita positiva em relação ao objeto de estudo, se ele consegue associar 

mais facilmente as palavras dos blocos congruentes do que aquelas dos blocos 

incongruentes. No caso do poliamor, pelos argumentos anteriormente explicitados, a 

associação implícita positiva em relação ao objeto de estudo será manifesta pelo 

participante que conseguir associar em menor tempo as palavras dos blocos 

incongruentes.   
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 Medidas Explícitas 

Escala de Atitudes Frente ao Poliamor - EAFP (Anexo XI). Este instrumento 

resultou do primeiro estudo, composto por 34 itens na sua elaboração inicial, e, 

posteriormente, a versão foi abreviada, ficando com 10 itens. Procura mensurar a atitude 

frente ao poliamor a partir de dois componentes: poliamor como possibilidade de 

relacionamento, com consistência interna (alfa de Cronbach) de 0,86 (e.g., “Como 

ninguém manda no coração, é possível amar mais de uma pessoa ao mesmo tempo”); e 

sentimento em relação à prática do poliamor, com consistência interna (alfa de 

Cronbach) de 0,78 [e.g., “Se o envolvimento do meu (minha) parceiro (a) com outra 

pessoa traz felicidade para ele (a), sentir-me-ia feliz ao vê-lo (la) feliz”]. Cada 

componente é representado por seis itens, respondidos em escala de cinco pontos, tipo 

Likert, variando de 1 (Discordo totalmente) a 5 (Concordo totalmente). 

Dados sociodemográficos. Estas questões visam caracterizar a amostra bem 

como fazer análises comparativas. As perguntas englobam idade, sexo, estado civil e 

religião; ainda foram respondidas questões referentes ao nível de religiosidade (“Em 

que medida você se considera religioso?”), a qual deve ser respondida em escala de 

cinco pontos, variando de 1 (Nada religioso) a 5 (Totalmente religioso), a frequência de 

participação em atividades religiosas, variando de 1 (Nunca) a 5 (Sempre), e uma 

questão referente à classe social (“Em comparação com as pessoas de sua cidade, você 

acredita que faz parte da”), que deve ser respondida em escala de 7 pontos, variando de 

1 (Classe baixa) a 7 (Classe alta). 
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8.2.2.3. Procedimento 

Inicialmente, entrou-se em contato com os coordenadores de cursos de 

graduação. Na ocasião, foi informado o objetivo da pesquisa e solicitada a autorização 

para sua realização. Dada à autorização, deu-se início a coleta de dados. Por se tratar de 

uma pesquisa de caráter quase experimental, necessitou-se de controle das condições; 

assim, em cada aplicação em sala de aula havia cerca de vinte participantes e três 

pesquisadores previamente treinados. 

Antes do início da aplicação dos questionários, foram explicados os 

procedimentos necessários, ressaltando a existência de dois momentos principais; no 

primeiro, realizava-se unicamente o treino, em que eram utilizados estímulos diferentes 

dos que eram de interesse da pesquisa; no segundo momento, era realizado o 

experimento em si, uma vez que os participantes já tinham conhecimento do 

procedimento.  

 Com o fim de facilitar a compreensão dos participantes acerca das etapas do 

experimento, foi utilizado um cartaz contendo parte do instrumento do teste (referente 

ao treino), sendo dada a seguinte instrução: 

 

 “Esta é uma tarefa breve de classificação de palavras. Estamos interessados em saber 

como as pessoas classificam as palavras; dessa forma, quando eu falar já, vocês terão 20 

segundos para classificar as palavras na categoria a que elas pertencem. Lembrando, 

esta primeira parte é unicamente para treino, não sendo consideradas as respostas.” 

 

Após esta instrução, foi demonstrado como os itens contidos no cartaz deveriam 

ser marcados em suas categorias, a fim de melhor esclarecer a tarefa a ser realizada. Os 

participantes deveriam responder o mais rápido possível, sem pular ou deixar em branco 

qualquer palavra, começando no topo da lista e descendo; ao terminar a primeira coluna, 

dever-se-ia partir para a segunda. Os vinte segundos necessários para completar cada 

tarefa foram cronometrados. Deveriam respeitar as ordens para o início (“já!”) e fim 
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(“para!”) da tarefa, ficando os assistentes espalhados na sala a fim de garantir que todos 

começassem e terminassem ao mesmo tempo. Após passar para o lado B (tarefa 

incongruente), foi ressaltado que a única modificação na tarefa havia sido o 

emparelhamento entre as palavras. Só partia-se para a condição experimental quando 

todos os participantes afirmassem ter entendido o teste. Na condição experimental, há 

dois questionários (tipos 1 e 2). Estes, por sua vez, localizavam-se em um envelope com 

uma numeração de 1 e 2, a fim de melhor controlar o tempo de início e término da 

atividade; os participantes só retiravam as folhas dos envelopes após ser indicado que 

deveriam fazê-lo. Ao término do tempo (20 segundos) estabelecido para resposta, as 

folhas eram colocadas de volta nos envelopes. 

Passada esta primeira parte, teve inicio a aplicação dos questionários de 

autorrelato. Foram dadas as instruções-padrão, esclarecendo que não existiam respostas 

certas ou erradas, que as mesmas deveriam ser respondidas individualmente e da forma 

mais sincera e honesta possível. Ainda, foi informado que a pesquisa tinha um caráter 

voluntário, podendo interromper a participação no momento que desejasse, sem 

qualquer prejuízo; sendo garantidos o sigilo e o anonimato do participante. Esta 

pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa, do Hospital Universitário 

Lauro Wanderley – UFPB (Anexo III).  Todos os participantes assinaram um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo B). Em média, os participantes levaram 40 

minutos para concluir a pesquisa.  

 

 

8.2.2.4. Análise de dados 

Para análise de dados, utilizou-se o pacote estatístico PASW versão 18. Além das 

estatísticas descritivas (medidas de dispersão e tendência central, frequência), foi 
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realizada correlação r Pearson. Para o cálculo da associação implícita, duas fórmulas 

foram utilizadas: (1) diferença das pontuações (pontuação no Lado A menos pontuação 

no Lado B); e (2) produto: raiz quadrada da diferença [(X / Y) * √(X - Y)], onde X é 

o maior valor de A ou B, e Y é o menor valor de A ou B (Lemm et al., 2008). 

 

 

8.3. Resultados 

Inicialmente foram realizadas análises descritivas das Medidas Implícitas (TAI - 

Monogamia/Poliamor). Os resultados são apresentados a seguir. 

 

 

8.3.1. Descrição da Medida Implícita (TAI - Monogamia/Poliamor)  

 Foram criadas as variáveis com base nas fórmulas para o cálculo da associação 

implícita (Lemm et al., 2008). Primeiramente, foram realizadas estatísticas descritivas 

para avaliar os índices decorrentes das fórmulas de diferença das pontuações do TAI 

Monogamia/Poliamor; isto é, calculou-se a diferença entre as pontuações do lado A 

(tarefa congruente) e lado B (tarefa incongruente), e de raiz quadrada da diferença [(X / 

Y) * √(X - Y)], levando-se em consideração o número de acertos. As análises foram 

feitas para cada tipo de questionário. Os resultados podem ser conferidos na Tabela 10. 

 

Tabela 10. Dados descritivos do TAI- Monogamia/Poliamor com base na fórmula da 

diferença das pontuações e da raiz quadrada da diferença dos questionários tipos 1 e 2 

Questionário Diferença das pontuações Raiz quadrada da diferença 

Tipo 1 
          m - 2,09 -2,10 

        dp   3,27 3,93 

Tipo 2 
         m   0,81 0,51 

        dp   3,64 3,25 

Nota: m = média; dp = desvio padrão. 
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No questionário tipo 1 o TAI- Monogamia/Poliamor demonstrou certa 

semelhança nos resultados entre os cálculos da diferença das pontuações (m = -2,09; dp 

= 3,27) e da raiz quadrada da diferença (m = -2,10; dp = 3,93). Os resultados sugerem 

que as pessoas tanto fizeram associações implícitas mais rápidas com os termos 

poliamor e palavras positivas como deram maior número de respostas congruentes com 

esta associação. Neste caso, os participantes realizaram o maior número de acertos ao 

associar positivo e poliamor, não confirmando a Hipótese 1 para o questionário tipo 1.  

Já no questionário tipo 2, ficou evidente, que os indices apresentados pelos 

cálculos da diferença das pontuações (m = 0,81; dp = 3,64) e raiz quadrada da diferença 

(m = 0,51; dp = 3,25) indicaram que os participantes reconheceram mais rapidamente as 

associações implícitas entre as categorias monogamia e convencional, confirmando a 

Hipótese 1 para o questionário tipo 2. 

Este resultado pode ser justificado pelo fato de que a manifestação de atitudes 

frente ao poliamor não são necessariamente opostas àquelas frente à monogamia, ou 

seja, os estudantes que aceitam o poliamor podem não ser contrários à monogamia. 

Entretanto, ressalta-se a necessidade de mais investigações acerca dos fatores que 

possivelmente contribuem para resultados semelhantes a estes ocorrerem. 

 

 

8.3.2. Correlação entre as Medidas Implícita (TAI - Monogamia/Poliamor) e 

Explícita Questionário Tipo 1  

Foram realizadas análises de correlação (r de Pearson) entre a medida implícita 

e explícita de atitudes frente ao poliamor. Quanto aos valores correspondentes à medida 

explícita, os valores positivos indicaram atitudes favoráveis ao poliamor. No caso da 

medida implícita, valores negativos indicaram maior rapidez na associação entre os 
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termos das categorias poliamor e palavras positivas. Os resultados correspondentes são 

apresentados na Tabela 11. 

 

 

 

Tabela 11. Correlação entre as medidas implícita e explícita do questionário tipo 1 

Medidas 1 2 3 

1. Diferença das pontuações    

2. Raiz quadrada da diferença     0,92***   

3. Relacionamento Poliamorista  -0,18** -0,15*  

4. Sentimento Poliamorista -0,21** -0,16*   0,43** 

Notas: * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001 (teste unicaudal). 

 

 

Observou-se que existe uma relação positiva (r = 0,43, p < 0,01) entre os fatores 

da medida explícita, indicando que quanto maior as atitudes frente ao Relacionamento 

Poliamorista, maior a possibilidade de Sentimentos Poliamoristas. Da mesma forma, foi 

identificada uma forte relação (r = 0,92, p < 0,001) entre os cálculos da medida 

implícita, sinalizando haver similaridade entre o cálculo pela diferença entre os blocos 

compatível e incompatível e pelo índice extraído por meio da raiz quadrada da diferença 

entre os escores. 

As análises mostraram relação entre as medidas explícita (EAFP) e implícita 

(IAT Lápis e Papel Monogamia/Poliamor). Observou-se que quanto maior os valores do 

fator Relacionamento Poliamorista, menor o tempo necessário para a associação entre 

poliamor e palavras positivas calculadas pela diferença entre os blocos (r = -0,18, p < 

0,01) ou pelo cálculo por meio da raiz quadrada (r = -0,15, p < 0,05). O mesmo sentido 

de correlação foi encontrado entre o fator Sentimento Poliamorista e a medida implícita 

calculada pela diferença entre os blocos (r = -0,21, p < 0,01) e o cálculo pela raiz 

quadrada (r = -0,16, p < 0,05) confirmando a Hipótese 2 para o questionário tipo 1.  
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8.3.3. Correlação entre as Medidas Implícita (TAI - Monogamia/Poliamor) e 

Explícita Questionário Tipo 2  

Realizaram-se análises de correlação (r de Pearson) entre as medidas implícita e 

explícita de atitudes frente ao poliamor. Não foram observadas correlações entre estas 

medidas. Os resultados são apresentados na Tabela 12. 

 

 

Tabela 12. Correlação entre as medidas implícita e explícita do questionário tipo 2 

Medidas 1 2 3 

1. Diferença das pontuações    

2. Raiz quadrada da diferença        0,94***   

3. Relacionamento Poliamorista  0,06  0,08  

4. Sentimento Poliamorista       -0,06 -0,09   0,43*** 

Notas: * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001 (teste unicaudal). 

 

 

As análises mostraram relação entre as categorias da medida implícita, mais 

precisamente, uma associação positiva e forte entre diferença das pontuações e a raiz 

quadrada da diferença (r = 0,94, p < 0,001), indicando que quanto maior a associação de 

atitude implícita de convencional e monogamia, maior o número de respostas 

congruentes com esta associação. E também foi observada relação entre os fatores da 

medida explícita (r = 0,43, p < 0,001). Observou-se que quanto maior a atitude explícita 

em relação à prática do poliamor, maior a atitude positiva em considerá-lo como uma 

possibilidade de relacionamento. Não foram observadas correlações entre as medidas 

implícita e explícita, não confirmando a Hipótese 2 para o questionário tipo 2.  

O fato de não terem sido observadas correlações entre tais medidas pode ser 

justificado pelas considerações feitas por Stüttgen et al. (2011), que afirmam que as 

medidas implícitas coexistem com as atitudes explícitas sobre o mesmo objeto, contudo, 
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diferem em relação ao componente avaliativo, acessibilidade e estabilidade. Entretanto, 

Fazio (2007) e Gouveia et al. (2012) ressaltam que a ausência de relação entre estas 

medidas tem levado os pesquisadores a questionar se as definições de atitudes, as quais 

envolvem um componente avaliativo (cognitivo), não estariam então ultrapassadas ou 

incompletas. Nesta direção, Gouveia et al. (2012), destacam que há muito a ser 

investigado acerca dos fatores que possivelmente influenciam as correlações baixas ou 

inexistentes entre tais medidas. Em seguida é feita a descrição do estudo realizado com 

o TAI Monogamia/Poliamor Computadorizado.  

 

 

8.4. TAI Monogamia/Poliamor Computadorizado 

 

8.4.1. Delineamento e Hipóteses  

 Tratou-se de estudo quase-experimental do tipo ex post facto, considerando as 

seguintes hipóteses: 

 

Hipótese 1: As pontuações das medidas explícita e implícita se correlacionarão no TAI 

Monogamia/Poliamor computadorizado versão palavras (positivo/negativo). 

Hipótese 2: Quanto maior a pontuação na medida de atitude explícita favorável ao 

poliamor, menor o tempo para associar esta categoria a palavras positivas. 

.Hipótese 3: As pontuações das medidas explícita e implícita se correlacionarão no TAI 

Monogamia/Poliamor computadorizado versão palavras (convencional/ 

anticonvencional). 

Hipótese 4: Quanto maior a pontuação na medida explícita de atitudes favoráveis ao 

poliamor, menor o tempo para associar esta categoria a convencional. 
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Hipótese 5: As pontuações das medidas explícita e implícita se correlacionarão no TAI 

Monogamia/Poliamor computadorizado versão imagens (positivo/negativo). 

Hipótese 6: As pontuações das medidas explícita e implícita se correlacionarão no TAI 

Monogamia/Poliamor computadorizado versão imagens (convencional/ 

anticonvencional). 

 

 

8.4.2. Método 

 

8.4.2.1. Amostra  

Participaram desta pesquisa 100 estudantes de uma universidade pública do 

estado do Piauí- PI. Estes apresentaram idade média de 22 anos (dp = 2,93), sendo 

majoritariamente mulheres (61%), solteiros (90%), heterossexuais (81%), considerando-

se católicos (68%), com nível médio de religiosidade de 2,8 (dp = 1,20) numa escala de 

1 (nada religioso) a 5 (totalmente religioso), e participação média em atividades 

religiosas de 2,6 (dp = 1,19), em escala de frequência de 1 (Nunca) a 5 (Sempre). 

Tratou-se de amostra de conveniência (não-probabilística), formada por pessoas que, 

solicitadas, concordaram espontaneamente em participar do estudo. Destes 100 

estudantes, 50 responderam ao TAI Monogamia/Poliamor Computadorizado, uma 

versão só com palavras, e os outros 50 responderam a versão que utilizou imagens.  

 

 

8.4.2.2. Instrumento 

Os participantes responderam aos seguintes instrumentos: 
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 Medidas Explícitas 

Escala de Atitudes Frente ao Poliamor (EAFP) (Anexo VI). Elaborada por 

Freire (2012), este instrumento de autorrelato possui 10 itens que mensuram as atitudes 

frente ao poliamor em escala tipo Likert de cinco pontos, variando de 1 (Discordo 

totalmente) a 5 (Concordo totalmente). Esta escala apresenta dois fatores cada um com 

seis itens, sendo o primeiro denominado Relacionamento Poliamorista, indicando 

atitudes favoráveis frente à possibilidade de uma relação afetiva poliamorista (e.g., 

Como ninguém manda no coração, é possível amar mais de uma pessoa ao mesmo 

tempo); o segundo definido como Sentimento Poliamorista, compõem-se de itens que 

enfocam atitudes favoráveis em relação à prática poliamorista [e.g., É prazeroso ver seu 

(sua) parceiro (a) envolvido (a) com outra pessoa quando essa relação envolve apenas 

o sexo]. Os padrões psicométricos encontrados com amostra brasileira foram 

considerados adequados, por exemplo, de acordo com as análises efetuadas por Freire 

(2012), este instrumento apresenta índices de consistência interna satisfatórios: 

Relacionamento Poliamorista (α = 0,86) e Sentimento Poliamorista (α = 0,78).  

 

 

 Medidas Implícitas 

TAI Monogamia/Poliamor Computadorizado (Anexo XI). Este instrumento foi 

criado com base no referencial teórico sobre o poliamor (Anapol, 2010; Barker, 2005; 

Wolfe, 2003), assumindo a mesma estrutura que foi utilizada na versão lápis e papel, 

sendo adaptado para o computador.  O que o diferenciou do utilizado anteriormente, foi 

uma versão que fez uso de imagens, que correspondiam às categorias-alvo monogamia e 

poliamor. Então, foram construídas versões com palavras e imagens. O procedimento de 

associação implícita criado para este estudo utilizou dois tipos de testes. O Teste 1, 
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possui duas partes. A primeira apresenta como categorias de estímulos palavras 

Positivas (e.g., honesto, decente e desejável) e Negativas (e.g., ruim, reprovável e 

desprazeroso), e como categorias-alvo Monogamia (e. g. monogamia, casamento e 

exclusividade) e Poliamor (e. g. poliamor, paixões e amores); e a segunda parte tinha 

como categorias de estímulos a palavra Convencional (e.g., honesto, decente e 

desejável) e Anticonvencional (e.g. ruim, reprovável e desprazeroso). O Teste 2 fez uso 

de imagens e também se encontrou dividido em duas partes, que corresponde às 

mesmas descritas anteriormente.  

Dados sócio-demográficos e religiosos. Os participantes responderam a um 

conjunto de perguntas de natureza demográfica (e,g., sexo, idade, estado civil, renda) e 

religiosas [e. g. formação religiosa, frequência em atividades religiosas, respondida em 

escala de frequência de 1 (Nunca) a 5 (Sempre) e nível de religiosidade, respondido em 

escala de cinco pontos, variando de 1 (Nada religioso) a 5 (Totalmente religioso)]. 

 

 

8.4.2.3. Procedimento 

 Os instrumentos foram administrados por três alunos do curso de Psicologia de 

uma universidade pública do estado do Piauí-PI, supervisionados e orientados pela 

pesquisadora responsável. Antes da aplicação houve um treinamento com os 

aplicadores, que foram orientados a seguirem os procedimentos padrões para coleta de 

dados através de questionários auto-aplicáveis e do teste de associação implícita. Neste 

sentido, os participantes foram informados sobre os propósitos da pesquisa e que sua 

participação seria voluntária, devendo responder individualmente aos questionários. 

Enfatizou-se que não existiam respostas certas ou erradas, bem como foi assegurado o 

anonimato da participação. Todos precisaram ler e assinar um termo de consentimento 
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livre e esclarecido (Anexo II), conforme as normas éticas para pesquisas com seres 

humanos. Os instrumentos foram respondidos individualmente, embora a aplicação 

tenha sido feita de forma coletiva. Os participantes foram reunidos em grupos de dez, 

metade iniciou respondendo o questionário de autorrelato e os demais responderam o 

TAI computadorizado que se encontrava disponível em cinco computadores. Após a 

aplicação, o banco de dados dos cinco computadores foi unificado em um único 

arquivo. Os respondentes gastaram em média de dez minutos para responder o 

questionário de autorrelato e 14 minutos para o TAI.  

No que se refere ao TAI, o procedimento é composto por cinco blocos, sendo 

três de ensaio e dois de teste. Os de ensaio compreenderam os blocos 1, 2 e 4, e os de 

teste foram os blocos 3 e 5. Os blocos de teste, em especial, mensuram a velocidade de 

associação entre um objeto atitudinal e os atributos. Os blocos 1, 2 e 4 apresentam 

distintas formas de associação dos estímulos. No primeiro, os participantes foram 

levados a classificar os estímulos nas categorias-alvo correspondentes; no segundo eles 

associaram os estímulos às categorias de atributos; e, finalmente no quarto, as 

categorias-alvo foram reapresentadas aos participantes, contudo, havendo inversão com 

respeito ao bloco 1. Já no teste propriamente dito, no terceiro bloco os estímulos 

deveriam ser associados de acordo com o emparelhamento das categorias, enquanto no 

quinto eram invertidos os emparelhamentos do bloco 3. Foram utilizados 40 ensaios 

para os blocos de treino (1, 2 e 4) e 60 para os de teste (3 e 5). Para a realização do teste 

era obrigatório entrar com uma identificação (e.g., o número do participante, 

pseudônimo) e clicar em iniciar. Na tela seguinte eram apresentadas as instruções para a 

realização do teste e as categorias do IAT com os respectivos itens. Ao término da 

leitura das instruções e identificação dos estímulos pelo participante, bastava clicar na 

opção estou pronto para iniciar para realizar o teste ou sair para abandonar o programa. 
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As instruções que se encontravam na parte superior e inferior da tela são reproduzidas a 

seguir:  

 

Parte superior da tela “Você será apresentado a um conjunto de palavras ou imagens 

para serem classificadas em grupos usando as teclas “E” e “I” do teclado. Classifique os 

itens o mais rápido que puder, cometendo o menor número de erros possível. 

Realizando o teste de forma lenta ou cometendo muitos erros resultará em um valor não 

interpretável. A seguir, são listadas algumas categorias e os seus respectivos itens”.  

 

Parte inferior da tela: Importante: “*As duas categorias no topo da tela informarão que 

palavras ou imagens estarão relacionadas a cada tecla; *Permaneça com seus dedos 

indicadores sobre as teclas “E” e “I” para possibilitar respostas mais rápidas; *Cada 

palavra ou imagem possui uma única classificação correta; *Por favor, tente responder o 

mais rápido possível. O teste não apresentará resultados se você for muito lento; *É 

possível cometer alguns erros pelo fato de responder rápido; *Se aparecer um “X” 

indicando uma resposta errada, basta clicar na outra tecla (tecla correta)”. 

 

 

 

No procedimento se utilizou o programa FreeIAT, versão em português, 

instalado em cinco computadores portáteis (laptops) com telas de 14 polegadas, com 

1280 x 800 pixels de resolução e 60 Hz de taxa de atualização. Este programa foi 

traduzido para o português por Gouveia, Mendes, Freire, Vione e Barbosa (2013). 

Para verificar os resultados, abre-se o arquivo ScoresOnly.txt, que apresenta as 

informações principais do TAI, obedecendo a seguinte sequência: (1) identificação do 

participante; (2) Escore D (GNB Score; Greenwald et al., 2003); (3) média corrigida do 

tempo de resposta (em ms) do bloco 3, utilizando a substituição de item perdido; (4) 

média corrigida do tempo de resposta (em ms) do bloco 5, utilizando a substituição de 

item perdido; (5) desvio padrão do tempo de resposta dos blocos 3 e 5 juntos; (6) média 

do tempo real de resposta (sem ajustes) do bloco 3; (7) média do tempo real de resposta 

do bloco 5; (8) Escore D computado utilizando apenas a primeira metade dos estímulos 

dos blocos 3 e 5; (9) Escore D computado utilizando apenas a segunda metade dos 

estímulos dos blocos 3 e 5 (correlacionando os valores das colunas 8 e 9 consegue-se 

uma estimativa de consistência interna); e, finalmente, (10) data e tempo em que o TAI 

foi realizado. 
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8.4.2.4. Análise de dados 

Para análise de dados, utilizou-se o pacote estatístico PASW versão 18. Além das 

estatísticas descritivas (medidas de dispersão e tendência central e frequência), foi 

calculada correlação r de Pearson. 

Na versão computadorizada do TAI Monogamia/Poliamor, o modelo 

convencional de medir a associação implícita é pela diferença entre o valor do bloco 

incongruente (A) e congruente (B) (TAI = A – B) (Greenwald et al., 1998). Esta 

diferença entre a média de latência de resposta dos dois blocos é considerada como a 

força das associações subjacentes (Lemm, Lane, Sattler, Khan, & Nosek, 2008). Devido 

à variabilidade nos escores provenientes da diferença habilidade de execução do teste, 

Greenwald et al. (2003) desenvolveram o Escore D (GNB Score), que é o resultado da 

diferença entre os blocos incongruentes e congruentes (escore convencional) dividido 

pelo desvio-padrão do indivíduo de todas as latências de respostas, nos dois blocos.  O 

Escore D varia de -2 a +2, onde valores negativos indicam uma atitude contrária ao 

objeto de pesquisa e os positivos expressam uma atitude favorável.  

Quanto à força da associação, os seguintes valores de Escore D são 

considerados: até 0,15 indicam não haver uma preferência nítida; entre 0,16 e 0,35 

evidenciam uma associação fraca; de 0,36 a 0,65 uma preferência moderada; e acima de 

0,65 é considerada uma preferência forte. Estes índices servem tanto para valores 

positivos quanto negativos. Neste caso, os negativos significam rejeição a monogamia e 

aceitação do poliamor. 
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8.5. Resultados 

Com a finalidade de facilitar a compreensão do leitor, os achados são 

apresentados de acordo com os tipos de testes. Neste sentido, inicialmente, apresentam-

se os resultados referentes ao TAI Monogamia/Poliamor Computadorizado versão com 

palavras e, em seguida, o teste que utilizou a versão com imagens. 

 

 

8.5.1. TAI Monogamia/Poliamor Computadorizado com palavras (positivo/ 

negativo) e Atitudes Explícitas 

Foram realizadas estatísticas descritivas para avaliar os índices decorrentes das 

medidas implícita e explitica de atitudes frente ao poliamor, na versão palavras 

positivo/negativo. Os resultados podem ser conferidos na Tabela 13. 

 

 

Tabela 13. Dados descritivos do TAI Monogamia/Poliamor Computadorizado versão 

palavras (positivo/negativo) e da medida explícita  

Medidas m dp 

Escore D 0,43 0,37 

Bloco Compatível (ms) 1208,02 364,70 

Bloco Incompatível (ms) 1619,59 565,76 

Escore Convencional 411,56 375,63 

Relacionamento Poliamorista 3,40 0,55 

Sentimento Poliamorista 1,92 0,76 

Nota: m = média; dp = desvio padrão. 

 

 O TAI apresentou como Bloco Compatível a associação entre as categorias 

palavras Positivas e Monogamia, com latência média de associação de 1208,02 ms (dp 

= 364,70). O Bloco Incompatível foi identificado na associação entre palavras Positivas 

e o Poliamor, com tempo médio de 1619,59 ms (dp = 565,76). O escore TAI no formato 
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convencional (Greenwald et al., 1998) foi calculado pela diferença entre os blocos 

Incompatível e Compatível, resultando em um  tempo médio de 411,56 ms (dp = 

375,63). Utilizando o Escore-D (Greenwald et al., 2003), identificou-se uma associação 

de força moderada (m = 0,43, dp = 0,37) entre as categorias do Bloco Compatível 

(palavras Positivas e Monogamia).  

Os resultados ainda demonstraram que a análise da medida explícita indicou 

baixos índices de atitudes favoráveis frente ao Poliamor. O fator Relacionamento 

Poliamorista apresentou um índice de neutralidade, visto que o valor médio (m = 3,40, 

dp = 0,55) ficou próximo ao ponto mediano da escala de resposta (Não concordo nem 

discordo). No fator Sentimento Poliamorista, observou-se um índice contrário a essas 

atitudes, com valor médio de 1,92 (dp = 0,76) dentro do nível de discordância da escala, 

isto é, 1 (Discordo totalmente) a 5 (Concordo totalmente). 

 Tais resultados revelaram atitudes não favoráveis ao poliamor. Especificamente, 

o instrumento de autorrelato (EAFP), no que se referiu ao fator sentimento poliamorista, 

indicou pontuação discordante deste tipo de relacionamento. Como se observou no 

Bloco Incompatível, na medida implícita (TAI Monogamia/Poliamor 

Computadorizado), de modo geral, as pessoas levaram mais tempo para associar 

palavras Positivas e Poliamor, sugerindo que as mesmas apresentaram maior 

dificuldade para associar mentalmente estes termos. Este dado pode ser confirmado pela 

associação de força moderada, observada entre as categorias do Bloco Compatível 

(palavras Positivas e Monogamia), apresentado pelo Escore-D, que indicou atitudes 

implícitas favoráveis à monogamia. 
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8.5.2. Correlação entre TAI Monogamia/Poliamor Computadorizado e Atitudes 

Explícitas 

Foram realizadas análises de correlação r de Pearson entre as medidas implícita 

e explícita de atitudes frente ao poliamor. Foi possível observar a existência de 

correlações significativas entre estas medidas, indicando que quanto mais positivas as 

atitudes explícitas frente ao poliamor, mais rápido foi o tempo que se levou para 

associá-lo a palavras positivas. Os resultados são apresentados na Tabela 14. 

 

 

Tabela 14. Correlação entre as medidas explícita e implícita versão palavras 

(positivo/negativo). 

Medidas 1 2 3 4 5 

1. Escore-D      

2. Bloco Compatível (ms)   -0,19†     

3. Bloco Incompatível (ms)    0,40**    0,76***    

4. Escore Convencional    0,78***    0,17     0,77***   

5. Relacionamento Poliamorista   -0,11   -0,11   -0,27*   -0,23†  

6. Sentimento Poliamorista   -0,11   -0,12   -0,30*   -0,34**   0,47*** 

Notas: † p < 0,10, * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001 (teste unicaudal). 

 

 

Observou-se uma correlação positiva (r = 0,78, p < 0,001) entre os Escores D e 

o Convencional, indicando uma forte relação entre estes índices de mensuração 

implícita. Uma das hipóteses para esta forte correlação é a homogeneidade da amostra, 

composta de estudantes, com pouca diferenciação de faixa etária, como descrito 

anteriormente. Segundo Greenwald et al. (2003), os maiores desvios entre estes escores 

se verificam quando existe diferenciação de habilidades na execução do teste (e.g., TAI 

executados por jovens em comparação com pessoas de maior idade). 
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Considerando que o Escore D positivo indicou uma relação entre Palavras 

Positivas e a Monogamia, verificou-se uma correlação positiva (r = 0,40, p < 0,01) entre 

este índice e o tempo do Bloco Incompatível, o que significa que quanto mais forte a 

atitude implícita frente à monogamia, mais tempo será necessário para associar palavras 

positivas e poliamor, ou seja, mais lenta é a associação. O mesmo sentido de correlação 

foi encontrado entre o tempo do Bloco Incompatível com o Escore Convencional (r = 

0,77, p < 0,001) e a latência do Bloco Compatível (r = 0,76, p < 0,001), estes dois 

últimos relacionados às atitudes frente à Monogamia.  

Na análise da medida de autorrelato, neste caso os fatores Relacionamento 

Poliamorista e Sentimento Poliamorista, foi identificada uma correlação positiva (r = 

0,47, p < 0,001) entre eles, o que condiz com os resultados encontrados por Freire 

(2012), em que pessoas com atitudes favoráveis a relações poliamoristas são mais 

propensas às práticas poliamoristas.  

Quanto à relação entre as medidas implícita e explícita, verificou-se correlações 

significativas entre elas, confirmando a Hipótese 1. Observou-se uma correlação 

negativa (r = -0,34, p < 0,01) entre o Sentimento Poliamorista e o Escore Convencional, 

apontando que quanto maior as atitudes explícitas positivas favoráveis ao poliamor, 

menor são as atitudes implícitas positivas frente à monogamia. Neste mesmo sentido, 

constatou-se uma correlação negativa entre o Sentimento Poliamorista e a latência do 

Bloco Incompatível (r = -0,30, p < 0,05), demonstrando que quanto maior as atitudes 

explícitas favoráveis ao poliamor, menor o tempo de associação entre as palavras 

positivas e poliamor. No que se refere ao Relacionamento Poliamorista, verificou-se 

uma correlação negativa com o tempo do Bloco Incompatível (r = -0,27, p < 0,05) e o 

Escore Convencional (r = -0,23, p < 0,06). Apesar de esta última correlação ser 

marginalmente significativa, segue a mesma direção do resultado encontrado para o 
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Sentimento Poliamorista em que quanto mais positivas as atitudes explícitas frente ao 

poliamor, menor o tempo necessário para associá-lo com palavras positivas. Tais 

resultados confirmaram a Hipótese 2.  

Resultado semelhante foi encontrado para a correlação entre o Escore D e o 

Bloco Compatível (r = -0,19, p < 0,09), indicando que quanto maiores os índices de 

atitudes favoráveis frente à monogamia, menor o tempo demandado para associá-la com 

palavras positivas. Ainda se observou que não foram encontradas correlações 

significativas entre a medida explícita de atitudes frente ao poliamor com o Escore D e 

o Bloco Compatível da medida implícita. Estes índices estão diretamente ligados à 

relação entre palavras Positivas e Monogamia, o que pode indicar que as atitudes frente 

ao poliamor não são necessariamente opostas àquelas frente à monogamia, ou seja, uma 

pessoa que aceita o poliamor pode não ser necessariamente contrária à monogamia.  

 

 

8.5.3. TAI Monogamia/Poliamor Computadorizado versão com palavras 

(convencional/anticonvencional) 

Realizaram-se análises descritivas para avaliar os índices decorrentes das 

medidas implícita e explitica de atitudes frente ao poliamor, na versão palavras 

convencional/anticonvencional. Os resultados podem ser conferidos na Tabela 15. 

 

Tabela 15. Dados descritivos do TAI Monogamia/Poliamor Computadorizado 

(convencional/anticonvencional) e da medida explícita  

Medidas m dp 

Escore D 0,37 0,31 

Bloco Compatível (ms) 1191,61 314,53 

Bloco Incompatível (ms) 1494,50 452,94 

Escore Convencional 302,88 366,49 

Relacionamento Poliamorista 3,40 0,55 

Sentimento Poliamorista 1,92 0,76 

Nota: m = média; dp = desvio padrão 
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A partir dos resultados, verificou-se que, no que diz respeito à medida implícita, 

o Escore-D (Greenwald et al., 2003) apresentou uma associação de força moderada (m 

= 0,37, dp = 0,31) entre as categorias do Bloco Compatível (Convencional e 

Monogamia). Quanto ao Bloco Compatível, este apresentou uma associação entre as 

categorias Convencional e Monogamia, com latência média de associação de 1191,61 

ms (dp = 314,53). Já o Bloco Incompatível foi identificado na associação entre 

Convencional e o Poliamor, com tempo médio de 1494,50 ms (dp = 452,94). E, por fim, 

o Escore Convencional (Greenwald et al., 1998) foi calculado pela diferença entre os 

blocos Incompatível e o Compatível, resultando em um  tempo médio de 302,88 ms (dp 

= 366,49).  

Nas análises da medida explícita, observaram-se baixos índices de atitudes 

favoráveis frente ao poliamor. O valor médio do fator Relacionamento Poliamorista (m 

= 3,40, dp = 0,55), apresentou um índice de neutralidade, uma vez que ficou próximo ao 

ponto mediano da escala de resposta (Não concordo nem discordo). No fator Sentimento 

Poliamorista, verificou-se um valore médio de 1,92 (dp = 0,76), que se encontra dentro 

do nível de discordância da escala, sendo um índice atitudinal não favorável ao 

poliamor. 

 Nesta direção, os resultados referentes à medida explícita revelaram atitudes 

desfavoráveis ao poliamor. Inicialmente observou-se um índice de neutralidade 

apresentado pelo fator Relacionamento Poliamorista, uma vez que o valor médio (m = 

3,40, dp = 0,55) ficou próximo ao ponto mediano da escala de resposta (Não concordo 

nem discordo). O fator Sentimento Poliamorista, também apresentou um índice 

contrário as atitudes frente ao poliamor, visto que o valor médio de 1,92 (dp = 0,76) 

ficou próximo ao nível de discordância da escala, isto é, 1 (Discordo totalmente) a 5 

(Concordo totalmente). 
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8.5.3.1. Correlação entre as medidas implícita (TAI Monogamia/Poliamor 

Computadorizado) e explícita 

Realizaram-se análises de correlação (r Pearson) entre as medidas implícita e 

explícita de atitudes frente ao poliamor. Observaram-se correlações significativas entre 

estas medidas, apontando que quanto maior as atitudes explícitas frente ao poliamor, 

menor a manifestação de atitudes implícitas favoráveis à monogamia. Os resultados 

podem ser conferidos na Tabela 16. 

 

 

Tabela 16. Correlação entre as medidas implícita (convencional/anticonvencional) e 

explícita 

Medidas 1 2 3 4 5 

1. Escore-D      

2. Bloco Compatível (ms)  -0,39**     

3. Bloco Incompatível (ms)   0,36**   0,59**    

4. Escore Convencional   0,79**   0,12   0,72**   

5. Relacionamento Poliamorista  -0,04  -0,16 -0,15 -0,04  

6. Sentimento Poliamorista  -0,20†  -0,11 -0,31* -0,29* 0,46** 

Notas: † p < 0,10, * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001 (teste unicaudal) 

 

 

Inicialmente, observou-se uma correlação inversa (r = -0,39, p < 0,01) entre o 

Escore D e o Bloco Compatível, ressaltando que o Escore D positivo indica uma 

correlação entre Convencional e Monogamia, o que significa que quanto mais forte a 

atitude implícita frente à monogamia como um relacionamento convencional, menor 

tempo se levará para associar estes termos.  

Sentido contrário a esta correlação foi encontrado entre o Escore D e o Bloco 

Incompatível (r = 0,36, p < 0,01), o que significa que quanto mais forte a atitude 

implícita frente à monogamia, maior tempo se levará para associar convencional e 
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poliamor, ou seja, mais lenta é a associação. O mesmo sentido de correlação foi 

encontrado entre o tempo do Bloco Compatível e Bloco Incompatível (r = 0,59, p < 

0,01), indicando que quanto menos tempo a pessoa leva para associar convencional a 

monogamia, mais tempo levará para associar convencional e poliamor; sentido 

semelhante se observou entre o Bloco Incompatível e o Escore Convencional (r = 0,72, 

p < 0,01), estes relacionados às atitudes frente à monogamia como relacionamento 

convencional.  

Ainda se observou uma relação forte e positiva (r = 0,79, p < 0,01) entre os 

Escores D e o Escore Convencional, indicando uma magnitude forte entre estes índices. 

A justificativa para tal resultado se deve à amostra homogênea, que além de ser 

composta de estudantes universitários, também apresentam pouca diferenciação na faixa 

etária.  

Na análise das medidas de autorrelato e implícita, verificou-se relação entre elas, 

corroborando a Hipótese 3. Neste sentido, constatou-se uma correlação negativa (r = -

0,31, p < 0,05) entre Sentimento Poliamorista e Bloco Incompatível, apontando que 

quanto mais forte a atitude explícita favorável ao poliamor, menor tempo se levará para 

associar Poliamor e Convencional, confirmando a Hipótese 4. E, ainda verificou-se uma 

correlação negativa marginalmente significativa (r = -0,20, p < 0,08) entre o Sentimento 

Poliamorista e o Escore D, sugerindo que quanto maiores os índices de atitudes 

explícitas favoráveis ao poliamor, menores os índices de atitudes implícitas frente à 

monogamia. 

Nesta mesma direção se observou uma correlação negativa (r = -0,29, p < 0,05) 

entre Sentimento Poliamorista e Escore Convencional, apontando que quanto maior a 

atitude explícita frente ao poliamor, menor a manifestação de atitudes implícitas 

favoráveis à monogamia. 
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A análise ainda revelou que a medida de autorrelato apresentou correlação entre 

os seus fatores. Neste caso, identificou-se uma correlação positiva e moderada (r = 0,46, 

p < 0,01) entre Relacionamento Poliamorista e Sentimento Poliamorista, indicando que 

as pessoas propensas à prática poliamorista, tendem a manifestar atitudes favoráveis ao 

poliamor como forma de relacionamento. 

 

 

8.6. TAI Monogamia/Poliamor Computadorizado versão com imagens 

(positivo/negativo) 

As análises descritivas avaliaram os índices decorrentes das medidas implícita e 

explitica de atitudes frente ao poliamor. Os resultados demonstram que as pessoas 

manifestaram atitudes implícita e explícita positivas frente a monogamia. Os resultados 

podem ser conferidos na Tabela 17. 

 

 

Tabela 17. Dados descritivos do TAI Monogamia/Poliamor Computadorizado imagens 

(positivo/negativo) e da medida explícita  

Medidas m dp 

Escore D 0,51 0,39 

Bloco Compatível (ms) 1256,96 365,83 

Bloco Incompatível (ms) 1856,01 789,18 

Escore Convencional 599,04 706,39 

Relacionamento Poliamorista 3,47 0,68 

Sentimento Poliamorista 1,91 0,73 

Nota: m = média; dp = desvio padrão. 

 

 

Quanto às medidas implícitas, observou-se que entre as categorias do Bloco 

Compatível (Positivo e Monogamia) ocorreu uma associação de força moderada, a partir 

do índice apresentado pelo Escore-D (m = 0,51, dp = 0,39). Também se verificou 
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associação entre as categorias Positivo e Monogamia (Bloco Compatível), com latência 

média de associação de 1256,96 ms (dp = 365,83). Ainda foi identificada associação 

entre Positivo e o Poliamor (Bloco Incompatível), com tempo médio de 1856,01 ms (dp 

= 789,18). 

No que se refere às análises das medidas explícitas, constataram-se, índices 

baixos de atitudes favoráveis ao poliamor. Este dado pode ser evidenciado no valor 

médio do fator Relacionamento Poliamorista (m = 3,47, dp = 0,68), que ficou próximo 

ao ponto mediano da escala de resposta (Não concordo nem discordo), indicando uma 

atitude neutra; e o fator Sentimento Poliamorista, que apresentou um valor médio de 

1,91 (dp = 0,73), demonstrando um índice desfavorável à atitude frente ao poliamor, por 

se encontrar dentro do nível de discordância da escala, isto é, 1 (Discordo totalmente) a 

5 (Concordo totalmente). 

 

 

8.6.1. Correlação entre as medidas implícita (TAI Monogamia/Poliamor 

Computadorizado) e explícita versão com imagens (positivo/negativo) 

Análises de correlação (r Pearson) foram realizadas entre as medidas implícita e 

explícita de atitudes frente ao poliamor. Não foram observadas correlações 

significativas entre estas medidas. Os resultados podem ser conferidos na Tabela 18. 
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Tabela 18. Correlação entre as medidas implícita [TAI Monogamia/Poliamor 

Computadorizado versão imagem (positivo/negativo)] e explícita 

Medidas 1 2 3 4 5 

1. Escore-D      

2. Bloco Compatível (ms)   -0,41***     

3. Bloco Incompatível (ms)    0,55*** 0,44**    

4. Escore Convencional    0,83***  -0,01 0,88***   

5. Relacionamento Poliamorista    0,14  -0,16   0,00 0,08  

6. Sentimento Poliamorista    0,04  -0,02   0,03 0,04 0,44** 

Notas: † p < 0,10, * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001 (teste unicaudal). 

 

 

Ao considerar a relação entre Monogamia e Positivo, admite-se o Escore D 

positivo, neste sentido, verificou-se uma relação negativa (r = -0,41, p < 0,001) entre 

este índice e o Bloco Compatível, significando que quanto mais forte a atitude implícita 

frente à monogamia, menor tempo será necessário para associar os termos monogamia e 

positivo. Sentido contrário foi verificado entre o Escore D e a latência do Bloco 

Incompatível (r = 0,55, p < 0,001), demonstrando que quanto mais forte a atitude 

implícita frente à monogamia, mais tempo é necessário para associar positivo e 

poliamor, ou seja, mais lenta é a associação; e o mesmo sentido foi verificado entre o 

Escore D e o Escore Convencional (r = 0,83, p < 0,001), indicando uma magnitude 

forte entre estes índices de mensuração implícita. 

A análise r de Pearson ainda apresentou uma correlação positiva (r = 0,44, p < 

0,01) entre o Bloco Incompatível e a latência do Bloco Compatível, indicando que 

quanto maior o tempo para associar Positivo a Poliamor, mais rápido é o tempo que se 

leva para associar Positivo e Monogamia. No mesmo sentido foi verificada uma 

correlação entre o Bloco Incompatível e o Escore Convencional (r = 0,88, p < 0,001), 

evidenciando que quanto maior o tempo para associar Positivo a Poliamor, mais forte 

serão as atitudes implícitas frente à monogamia.  
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Quanto à medida de autorrelato, ficou evidente uma correlação positiva (r = 

0,44, p < 0,01) entre seus fatores, sugerindo que as pessoas que possuem atitudes 

favoráveis ao poliamor como uma forma de relacionamento, consequentemente serão 

favoráveis à prática deste relacionamento. Não foram observadas correlações entre as 

medias implícita e explícita, não confirmando a Hipótese 5. 

 

 

8.7. TAI Monogamia/Poliamor Computadorizado versão com imagens 

(convencional/anticonvencional) 

Realizaram-se análises descritivas para avaliar os índices das medidas implícita 

e explitica de atitudes frente ao poliamor. Observaram-se baixos índices de atitudes 

favoráveis ao poliamor, indicando que as pessoas não endossam esta forma de 

relacionamento. Os resultados são apresnetados na Tabela 19. 

 

 

Tabela 19. Dados descritivos do TAI Monogamia/Poliamor Computadorizado 

(convencional/anticonvencional) e da medida explícita  

Medidas m dp 

Escore D 0,36 0,33 

Bloco Compatível (ms) 1239,69 292,41 

Bloco Incompatível (ms) 1568,69 469,18 

Escore Convencional 329,00 404,95 

Relacionamento Poliamorista 3,47 0,68 

Sentimento Poliamorista 1,91 0,73 

Nota: m = média; dp = desvio padrão 

 

Considerando o Escore-D, percebeu-se uma associação de força moderada (m = 

0,36, dp = 0,33) entre as categorias do Bloco Compatível (Convencional e Monogamia). 

O TAI ainda apresentou uma associação entre as categorias Convencional e Monogamia 

(Bloco Compatível), com latência média de associação de 1239,69 ms (dp = 292,41). O 
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Bloco Incompatível foi evidenciado na associação entre Convencional e o Poliamor, 

com tempo médio de 1568,69 ms (dp = 469,18). Já o Escore Convencional foi calculado 

pela diferença entre os blocos Incompatível e Compatível, resultando em um tempo 

médio de 329,00 ms (dp = 404,95). Os resultados evidenciam que as pessoas não 

endossam esta forma de relacionamento. 

Como já foi observado nas análises dos testes anteriores, as medidas explícitas 

apresentaram baixos índices de atitudes favoráveis em relação ao poliamor, indicando 

que as pessoas não endossam esta forma de relacionamento. Evidenciou-se um valor 

médio próximo ao ponto mediano da escala de resposta (Não concordo nem discordo), 

correspondendo ao fator Relacionamento Poliamorista (m = 3,47, dp = 0,68), já o fator 

Sentimento Poliamorista apresentou um índice desfavorável às atitudes frente ao 

poliamor, com valor médio de 1,91 (dp = 0,73), dentro do nível de discordância da 

escala, isto é, 1 (Discordo totalmente) a 5 (Concordo totalmente). 

 

 

8.7.1. Correlação entre as medidas implícita (TAI Monogamia/Poliamor 

Computadorizado) e explícita 

Foram realizadas análises de correlação r de Pearson entre as medidas implícita 

e explícita de atitudes frente ao poliamor. Não foram observadas correlações 

significativas entre estas medidas. Os resultados podem ser conferidos na Tabela 20. 
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Tabela 20. Correlação entre as medidas explícita e implícita IAT Computador- Imagem 

(convencional/anticonvencional).  

Medidas 1 2 3 4 5 

1. Escore-D      

2. Bloco Compatível (ms)   -0,55***     

3. Bloco Incompatível (ms)    0,33**   0,51***    

4. Escore Convencional    0,78***  -0,12 0,78***   

5. Relacionamento Poliamorista    0,11  -0,16  0,11   0,12  

6. Sentimento Poliamorista    0,09  -0,01  0,11   0,14 0,44** 

Notas: † p < 0,10, * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001 (teste unicaudal) 

 

 

 

Os resultados demonstraram existir uma relação inversa (r = -0,55, p < 0,001) 

entre o Escore D e o Bloco Compatível, indicando que quanto mais forte a atitude 

implícita frente à monogamia como relacionamento convencional, menor será o tempo 

para associar os termos Convencional e Monogamia, isto é, mais rápida é a associação. 

Relação contrária (r = 0,33, p < 0,01) a esta foi evidenciada entre o Escore D e o Bloco 

Incompatível, demonstrando que quanto mais forte a atitude implícita em relação à 

monogamia, maior tempo se levará para associar Convencional a Poliamor. O mesmo 

sentido desta relação foi verificado entre o Escore D e o Escore Convencional (r = 0,78, 

p < 0,001), apontando uma forte relação entre tais índices, sugerindo que este resultado 

se deve, provavelmente, a homogeneidade da amostra, que é de estudantes 

universitários que se encontram em faixa etária próxima.  

As análises ainda revelaram uma correlação positiva (r = 0,51, p < 0,001) entre o 

Bloco Compatível e a latência do Bloco Incompatível, indicando que quanto menor o 

tempo para associar Convencional a Monogamia, maior será o tempo para associar 

Convencional a Poliamor. No mesmo sentido, observou-se uma correlação positiva 

entre o Bloco Incompatível e o Escore Convencional (r = 0,78, p < 0,001), evidenciando 
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que quanto maior o tempo para associar Convencional a Poliamor, mais forte serão as 

atitudes implícitas frente à monogamia como um relacionamento convencional.  

No que se refere à medida explícita, ficou evidente uma correlação positiva (r = 

0,44, p < 0,01) entre seus fatores Relacionamento Poliamorista e Sentimento 

Poliamorista. Uma das hipóteses para esta forte relação, é que as pessoas favoráveis à 

prática do poliamor manifestam atitudes positivas frente a esta forma de 

relacionamento. Não foram observadas correlações significativas entre as medidas 

implícita e explícita, não corroborando a Hipótese 6.   

 

 

8.8. Discussão Parcial  

Este estudo teve como escopo principal construir uma medida implícita com o 

intuito de avaliar as atitudes frente ao poliamor como também relacionar tal medida 

com a de autorrelato (explícita). Confia-se que este propósito tenha sido alcançado. Não 

obstante, é preciso admitir que, sendo uma amostra bastante restrita e específica, esta 

não permite generalizar os resultados sobre padrões de atitudes implícitas para além do 

contexto em que foram tratados. Deste modo, discute-se a seguir os principais 

resultados. 

Em geral, este estudo mostrou ser possível acessar de forma automática a 

avaliação da pessoa frente ao objeto atitudinal, no caso o poliamor; constatando, que as 

atitudes implícitas acessadas se manifestaram mais favoráveis ao poliamor, quando 

comparadas com a medida explícita. Já os índices correspondentes aos dados 

descritivos, em sua grande maioria, sugeriram atitudes, implícita e explícita, favoráveis 

à monogamia. As duas versões (lápis e papel/computadorizada) do TAI 

Monogamia/Poliamor foram utilizadas. 
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Na versão lápis e papel do TAI Monogamia/Poliamor os dados indicam que as 

atitudes frente ao poliamor não se apresentam contrárias àquelas frente à monogamia. 

Isto talvez possa significar que o poliamor parece ter sido concebido como uma forma 

positiva de relacionamento amoroso possível de ser praticada. Wolfe (2003), num 

estudo sobre adaptação das pessoas a ideologia poli, identificou que a prática do 

poliamor demonstrou ser altamente adaptativa e positiva para a maioria dos 

entrevistados. Cerca de 70% relataram que tinham melhorado a sua própria autoestima, 

enquanto 80% afirmaram que a prática do poliamor aumentou o amor entre o casal, 

sendo um sinal de saúde para os relacionamentos de origem, ou melhor, para os 

relacionamentos primários. 

Já na versão computadorizada do TAI Monogamia/Poliamor, considerando as 

análises dos índices dos dados descritivos, os resultados mostram que a maioria dos 

estudantes tende a associar monogamia a palavras positivas e convencional, enquanto 

poliamor é associado a palavras negativas e anticonvencional. Isso significa que estes 

estudantes reconhecem a monogamia e não o poliamor, como padrão de relacionamento 

para as relações amorosas. Apenas na versão que fez uso de palavras, observaram-se 

correlações entre medidas explícita e implícita, principalmente entre as atitudes 

explícitas favoráveis frente ao poliamor e a latência do bloco incongruente do TAI 

Monogamia-Poliamor, demonstrando que quanto maior tais atitudes explícitas, menor o 

tempo necessário para associar palavras positivas e poliamor. Entretanto, a minoria 

manifestou atitude favorável ao poliamor. 

McLuskey (2009), pesquisando como as pessoas constroem suas relações 

poliamorosas em uma cultura predominantemente monogâmica heteronormativa, 

observou que elas criam seu mundo a partir do que veem ao seu redor e das opções que 

se encontram disponíveis, indicando como a invisibilidade destas opções limitam suas 
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escolhas. Neste caso, estas pessoas parecem considerar apenas a monogamia como 

opção possível de modalidade de relacionamento amoroso.  

Ainda se observou no TAI Monogamia/Poliamor computadorizado que fez uso 

de imagens, não foram encontradas correlações entre medidas implícita e explícita. 

Lemm et al. (2002) ao investigarem as atitudes raciais procuraram testar a validade da 

duas versões do TAI lápis e papel (com figuras e com palavras), eles verificaram que os 

melhores reaultados foram para os estímulos verbais em detrimento dos figurativos. No 

caso das imagens, de acordo com os autores, os resultados foram mais robustos na 

versão computadorizada. Embora especulativo, uma explicação plausível para tentar 

justificar a ausência de correlações, deva-se ao fato das imagens utilizadas no teste não 

corresponderam a estímulos representativos eficazes referente ao objeto de estudo. 

Fazio (1995) ressalta que erros de medição ou utilização de estímulos indevidos podem 

interferir diretamente nas mensurações implícitas e consequentemente afetar os 

resultados das correlações. No que diz respeito ao poliamor, em geral, as pessoas ainda 

não possuem uma imagem clara que seja representativa desta forma de relacionamento. 

Ele ainda mostra a importância em considerar a relação do priming com as atitudes 

anteriores que o indivíduo possui frente ao objeto avaliado. No priming, a validade da 

medida dependera da representatividade dos estímulos que podem afetar diretamente 

nas mensurações implícitas.  

É importante ressaltar que as medidas implícitas e explícitas coexistem sobre o 

mesmo objeto, apesar de diferirem em relação ao componente avaliativo, acessibilidade 

e estabilidade (Stüttgen et al., 2011). De acordo com Hofmann, Gawronski, 

Gschwendner, Le, e Schmitt (2005), o TAI é sistematicamente relacionado às medidas 

de autorrelato, e não medidas dissociadas com correlações puramente aleatórias. 
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Os dados obtidos neste estudo permitem constatar a relação entre medidas 

implícita e explícita. Pesquisadores têm se esmerado na busca de respostas que 

justifiquem a presença ou não de correlação entre elas. Nesta direção, Fazio e Olson 

(2003) e Olson e Fazio (2009) tentam explicar esta relação a partir do modelo MODE 

(Motivation and Opportunity as Determinants), um anacrônico da língua inglesa, que 

pode ser traduzido para o português como “motivação e oportunidade como 

determinantes”.  

Este modelo propõe que as atitudes podem exercer influência por meio de 

processos relativamente espontâneos, indicando que a magnitude da relação entre as 

atitudes implícitas e explícitas dependerá da motivação e oportunidade para deliberar, se 

a motivação e a oportunidade de deliberar forem relativamente baixas no momento em 

que a resposta explícita está sendo considerada, então as medidas apresentarão maior 

possibilidade de correlação. De forma contrária, a menor possibilidade de associação é 

observada, quando a motivação e oportunidade de avaliação dos objetos atitudinais são 

relativamente altas (Gouveia et al., 2012). 

De acordo com a explicação dada por estes autores, entende-se que os 

participantes desta pesquisa se encontravam com a motivação e/ou a oportunidade de 

deliberar relativamente baixa no momento em que a resposta explícita estava sendo 

considerada, sendo esta a razão pela qual foi possível observar correlação significativa 

entre as medidas. 

Em resumo, se constatou a manifestação de atitudes implícitas favoráveis ao 

poliamor; entretanto, no geral, os índices correspondentes sugerem atitudes implícitas 

favoráveis à monogamia, ou seja, a maioria dos estudantes considerou a monogamia 

positiva e convencional, sendo este o modelo concebido para os relacionamentos 

amorosos na sociedade.  
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9. DISCUSSÃO GERAL E CONCLUSÕES 
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A revolução sexual iniciada na década de 1960 tem influenciado até os dias de 

hoje não apenas o comportamento sexual das pessoas, mas também alterado 

profundamente o modo como elas compreendem e experimentam suas relações íntimas, 

levando-as a explorar maneiras alternativas de relacionamento amoroso. Neste sentido, 

modalidades de relacionamento abertamente não monogâmicas têm sido aclamadas, 

com destaque para o poliamor, que questiona os ideais do amor romântico (união entre 

duas pessoas, que deve ser única, eterna e exclusiva), por não aceitar a monogamia 

como princípio norteador da relação, advogando que é possível amar mais de uma 

pessoa simultaneamente com o conhecimento e o consentimento de todos. Desde os 

anos de 1990, o poliamor vem ganhando visibilidade nos Estados Unidos e Europa, e 

nas últimas décadas tem tido notoriedade no Brasil. Por muito tempo, constatou- se a 

ausência de pesquisas relacionada a temas que englobassem relacionamentos não 

monogâmicos, talvez por eles ameaçarem a imagem cultural do casamento tradicional. 

Entretanto, no século XX, ressurge de forma expressiva o interesse pelo estudo desses 

estilos alternativos de vida (Barker & Langdridge, 2010; Rubin, 2001). 

Nesta direção, objetivou-se com esta tese conhecer em que medida os valores 

que as pessoas indicam como prioritários em suas vidas, os componentes do amor e os 

fatores do ciúme explicam a atitude das pessoas frente ao poliamor e especificamente, 

elaborar medidas psicológicas explícita e implícita para avaliar este construto, 

conhecendo seus parâmetros psicométricos [Escala de Atitudes Frente ao Poliamor 

(EAFP) e TAI Monogamia/Poliamor]. Para tanto, realizaram-se quatro estudos 

independentes, que compuseram a parte empírica, cujos objetivos específicos foram 

satisfatoriamente alcançados. Nesta oportunidade, são apresentados os principais 

resultados, algumas limitações potenciais dos estudos, bem como a proposta de estudos 
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futuros e as considerações finais acerca dos resultados apresentados, pensando também 

em aplicações possíveis.  

 

 

9.1. Resultados Principais 

Os quatro estudos que compõem esta tese trouxeram diversas contribuições 

para a compreensão das atitudes frente ao poliamor. Os dois primeiros estudos (1 e 2) 

abrangeram a construção e a busca de evidência de validação da Escala de Atitudes 

Frente ao Poliamor (EAFP). A proposta da construção da referida escala se deveu, 

fundamentalmente, pela ausência de instrumentos que permitissem mensurar o objeto de 

estudo proposto. Entende-se que tal proposição facilitou a análise do poliamor de forma 

mais parcimoniosa e objetiva. A EAFP apresentou parâmetros psicométricos 

satisfatórios (validade fatorial e consistência interna), tendo sua estrutura bifatorial, que 

foi confirmada pela Análise Fatorial Confirmatória (AFC) (Pasquali, 1999). Ademais, 

configura-se como um instrumento de fácil aplicação (autorrelato) e de baixo custo 

(lápis e papel), que poderá ser utilizado em estudos futuros que visem conhecer os 

antecedentes e consequentes de tais atitudes.  

Recomenda-se, entretanto, que novos estudos utilizando esta escala sejam 

realizados com outras amostras para melhor verificação da consistência dos fatores e da 

validade preditiva. Este instrumento pode ser útil, sobretudo, para estudos relacionados 

à adoção de formas alternativas de relacionamento amoroso, no tocante ao poliamor, 

pois podem auxiliar no âmbito da psicologia clínica, no preparo de psicólogos clínicos 

para lidar de maneira adequada com as pessoas que optam por viver nesta nova 

configuração de relacionamento. 
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Já o Estudo 3, compreendeu, primordialmente, as correlações entre os construtos 

propostos, o que permitiu explicitar variáveis que forneceram explicações plausíveis 

para a compreensão da complexidade do fenômeno aqui estudado. Os valores e os 

afetos se apresentam como estas variáveis. No que se refere aos afetos, mais 

precisamente o ciúme, considerando particularmente o fator não ameaça, este parece 

funcionar como uma importante variável preditora de tais atitudes. Este fato pode ser 

evidenciado em virtude de que o que caracteriza esta dimensão é a não perturbação da 

presença de uma terceira pessoa na relação do casal, considerando isto como aceitável, 

natural e não problemático (Ramos, Yazawa, & Salazar, 1994). Tal achado corrobora a 

explicação que Duma (2009) oferece na compreensão da vivência do ciúme no contexto 

das relações poliamorosas. Este autor destaca que os poliamoristas cultivam um 

princípio considerado relevante, chamado “compersion”, que se refere ao prazer e à 

alegria que uma pessoa sente ao ver seu (sua) parceiro (a) com outro (a) amante. Neste 

sentido, para lidar com o ciúme, muitos poliamorista estão convencidos de serem 

capazes de usar este sentimento como um impulso para a mudança em direção a uma 

forma menos agressiva ou invasiva de estar juntos e conciliar a livre escolha de amor 

com a responsabilidade de seus parceiros. 

Apesar da relevância desta variável, a explicação para as atitudes frente a esta 

nova forma de relacionamento, também encontram consistência nos valores e nas 

dimensões do amor. Quando se concebe que os padrões de relacionamento do poliamor, 

rejeita a expectativa de que um parceiro possa satisfazer todas as necessidades do outro 

no relacionamento, como emocional, social, sexual, econômica e intelectual, admite-se 

a possibilidade de outros (as) parceiros (as) serem inseridos (as) no relacionamento 

(Peabody, 1982; Ve Ard & Veaux, 2003; Weitzman, Davidson, & Phillips, 2009). Tal 

constatação deixa claro, que o poliamor enquanto um tipo de relacionamento amoroso 
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apresenta-se menos convencional para as pessoas que aderem às normas socialmente 

aceitas para as relações amorosas, a exemplo daqueles que se pautam por valores 

normativos. Em contrapartida, os que endossam valores de experimentação, tendem a 

ser mais liberal e aberto a mudança (Gouveia, Milfont, Fischer, & Coelho, 2009) e, 

consequentemente, estão mais propensos a aderir à dinâmica deste relacionamento; 

visto que, de acordo com Wolfe (2003), as pessoas que se encontram dispostas a 

assumirem esta configuração de relacionamento amoroso, advogam que as expressões 

de amor não devem se encontrar restringidas nem pela religião, nem pela lei.  

Finalmente, o Estudo 4 se propôs a elaboração de uma medida implícita para 

avaliar o poliamor, uma vez que esta faz menos provável os efeitos da desejabilidade 

social (Gouveia, Guerra, Souza, Santos, & Costa, 2009). Desta forma, construiu-se o 

TAI Monogamia/Poliamor em duas versões, lápis e papel e computadorizado, sendo 

estas eficientes em possibilitar a ativação automática de atitudes das pessoas em relação 

ao poliamor. 

De uma maneira geral, os resultados demonstraram que na versão lápis e papel 

do TAI Monogamia/Poliamor os estudantes tendiam a associar palavras de conteúdo 

positivo ao poliamor e associar monogamia a convencional. O que pode sugerir que 

para eles monogamia e poliamor não se encontram em lados opostos. Enquanto na 

versão computadorizada, a maioria das pessoas manifestaram atitudes implícitas 

favoráveis à monogamia, e a minoria manifestou atitude positiva em direção ao 

poliamor. Estas atitudes acontecem de forma espontânea, sem controle, intenção ou 

interferência de qualquer atividade mental consciente, por isso a importância de acessar 

estes processos implícitos (Fazio & Olson, 2003). O uso de tal medida contribuiu para 

que a pessoa não responda segundo as normas sociais as quais se encontram sujeitas, 

mas de acordo com o seu posicionamento individual, é uma forma de controlar os 
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possíveis vieses que distorcem as respostas em sentido favorável (Furnham, 1986; 

Seisdedos, 1996).  

Este resultado ainda parece sugerir que as atitudes automáticas em relação ao 

poliamor, parecem ser influenciadas pela condição de respostas. Dito de outro modo, o 

simples fato de levar as pessoas a pensarem e se posicionarem numa perspectiva mais 

individual (poliamor: positivo ou negativo), as tornam mais favoráveis a esta forma de 

relacionamento e ao passo que quando são instadas a pensar o poliamor como 

convencional ou anticonvencional, ou seja, numa perspectiva mais social, a preferência 

ou não pelo poliamor não aparece de forma consistente. Lima et al. (2006) ao estudar o 

preconceito automático contra negros, verificaram que este foi fortemente influenciado 

pelos contextos de respostas. De tal modo que, em contexto meritocrático os indivíduos 

se apresentaram mais preconceituosos, ao passo que o contexto de igualdade solidária 

anulou a ativação automática do preconceito. 

Ressalta-se, que foram observadas correlações significativas entre as medidas 

implícita e explícita em relação ao construto estudado, indicando que quando as pessoas 

apresentavam atitudes explícitas favoráveis ao poliamor respectivamente elas 

manifestavam atitudes implícitas favoráveis a esta forma de relacionamento. Hofmann, 

Gawronski, Gschwendner, Le, e Schmitt (2005) consideram que o TAI é 

sistematicamente relacionado às medidas de autorrelato, e não medidas dissociadas com 

correlações puramente aleatórias. Entretanto, apenas em alguns casos foram observadas 

relações positivas frente ao poliamor. Para a maioria dos estudantes a monogamia foi 

considerada positiva e convencional. Contudo, monogamia e poliamor não se 

apresentaram em lados opostos, sugerindo que as pessoas favoráveis à monogamia, 

necessariamente, não se mostraram contrárias ao poliamor.  
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Uma crítica atribuída ao uso de medidas implícitas é o fato de elas, ao invés de 

refletirem um posicionamento individual, tendem a refletir estereótipos compartilhados 

socialmente (Arkes & Tetlock, 2004). Os resultados anteriormente descritos parecem, 

em parte, contrariar tal ponto de vista, uma vez que parece ficar claro que as pessoas ao 

fazerem sua avaliação automática em relação ao poliamor, parecem manifestar seu 

posicionamento individual; caso sua avaliação correspondesse aos estereótipos 

compartilhados socialmente, era de se esperar que prevalecesse a associação implícita 

de poliamor e negativo. Entretanto, o fato da maioria das pessoas implicitamente 

associarem monogamia e convencional, pode refletir os estereótipos compartilhados 

socialmente, contudo, vale ressaltar que o poliamor ainda não possui uma 

representatividade clara enquanto forma de relacionamento amoroso, não possui 

visibilidade social. Por fim, confia-se que com as quatro pesquisas previamente 

apresentadas, esta tese cumpriu o que se propôs a fazer. 

 

 

9.2. Limitações dos Estudos 

As contribuições teóricas e empíricas previamente apresentadas das pesquisas 

sobre as atitudes frente ao poliamor não as isentam de apresentar potenciais limitações, 

uma vez que o pesquisador nunca consegue apreender a totalidade do objeto estudado. 

Inicialmente, cabe destacar algumas questões relacionadas à amostra. A amostra por ser 

de universitários, se constituiu de um universo muito específico, não representando um 

universo mais abrangente da população brasileira. Além disso, na pesquisa não são 

investigadas, especificamente, as pessoas que se identificavam como poliamoristas, o 

que significaria uma atitude favorável em assumir esta forma de relacionamento 
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amoroso. Este aspecto em especial, talvez, pode ter contribuído para gerar um perfil 

atitudinal, que não corresponda ao extrato da população que se assume poliamorista. 

Outra ponderação a ser feita se refere à medida proposta (EAFP) no tocante ao 

aspecto relacionado à desejabilidade social. Mesmo que se tenha elaborado uma medida 

implícita que pressupõe a diminuição da reatividade da medida, é importante levar em 

conta sua presença em relação aos estudos que abordam as questões de relacionamentos 

alternativos não monogâmicos. Também não se utilizou qualquer outra medida, além da 

citada, para verificar o efeito da desejabilidade social. 

Ainda, se chama atenção para a escassez de estudos realizados com esta 

temática, no Brasil. Neste sentido, encontra-se dificuldade em constatar a coerência dos 

achados descritos com respeito a outros construtos.  Contudo, mesmo considerando 

estas ponderações, os resultados encontrados não deixam de ser importantes e 

esclarecedores no que concerne à explicação das atitudes frente ao poliamor.  

 

 

9.3. Estudos Futuros 

As formas de relações amorosas alternativas têm permanecido à margem da 

sociedade por questionarem o modo de união sexual legitimado na sociedade ocidental. 

Não obstante, poucos estudos têm sido realizados envolvendo este tema, de forma a 

possibilitar melhor compreensão do funcionamento da dinâmica deste tipo de 

relacionamento. Yela (1997), ao estudar as dimensões do amor, identificou que nas 

relações amorosas existem fases que são vivenciadas naturalmente, de modo a 

possibilitar aos casais ir gradualmente construindo seu relacionamento até chegar num 

estágio de compromisso sério e duradouro. Cabe questionar: os poliamoristas também 

passam por estes estágios? Caso passem por estágios, estes se assemelham aos 
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vivenciados pelos casais monogâmicos? Desta forma, se recomenda em estudos futuros 

a verificação da presença ou não destes estágios, levando em considerações variáveis 

histórico-culturais, sociológicas e demográficas, além daquelas de natureza 

psicológicas.  

Torna-se extremamente relevante compreender como os poliamoristas lidam 

concretamente com o ciúme, caberia conhecer quais estratégias eles utilizam para 

exercitar o compersion [sentir alegria e prazer ao ver o (a) outra pessoa fazendo seu(sua) 

companheiro(a) feliz] e quais dificuldades enfrentadas.  

Outro aspecto a ser levado em consideração é compreender como se dá a escolha 

do(a) parceiro(a); será preciso conhecer se tais pessoas elegem ou priorizam atributos 

que esperam encontrar no(a) parceiro(a). Nesta mesma direção, é importante ainda 

considerar uma nova amostra. Deste modo, julga-se necessário não apenas ampliar o 

número de participantes, como também incluir diferentes estados brasileiros e contar 

com um grupo de poliamoristas. 

Por fim, outro tema importante que pode integrar uma agenda de pesquisa diz 

respeito aos valores que são cultivados no poliamor. Apesar de neste estudo os valores 

se apresentaram como importante variável explicativa do poliamor é pertinente 

aprofundar esta investigação, uma vez que, segundo Anapol (2010) o poliamor propõe 

uma nova ética sexual a partir dos valores que cultivam os poliamoristas.  

Ainda, caberá também elaborar um modelo explicativo da intenção de aderir ao 

poliamor como forma de relacionamento amoroso. Para tanto, talvez fosse oportuno 

fazer uso da Teoria da Ação Racional (Ajzen & Fishbein, 1980), já que para esta a 

intenção comportamental se constitui como melhor preditor para o comportamento 

individual, considera-se que as pessoas agem de  acordo com suas intenções, e, por sua 
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vez, estas são determinadas por atitudes frente ao comportamento em questão (âmbito 

pessoal) e norma subjetiva (âmbito social).  

Desta forma, pesquisas futuras deveriam colaborar para o avanço teórico desta 

temática no Brasil, desenvolvendo modelos explicativos que visem identificar as 

principais variáveis envolvidas na explicação da complexidade da dinâmica do poliamor 

como explicadores da intenção em aderir ao poliamor como forma de relacionamento 

amoroso e as implicações desta escolha para a configuração e estrutura familiar.  

 

 

9.4. Considerações Finais e Aplicabilidade 

Esta tese não pode ser compreendida como uma palavra final acerca da temática 

abordada. Estima-se que ela agregue contribuições relevantes ao conhecimento das 

atitudes frente ao poliamor. Estudar este construto é essencial para a construção de uma 

compreensão do modo como as pessoas pensam e se posicionam frente a esta nova 

forma de relacionamento. 

Fierman e Poulsen (2011) afirmam que relacionamentos amorosos e sexuais que 

desafiam a noção da monogamia estão se tornando cada vez mais comum e visível na 

sociedade, mas que há pouca literatura publicada na área e que estudos acerca desses 

relacionamentos não monogâmicos têm sido negligenciados pela área acadêmica, 

incluindo a literatura de terapia de casal e familiar. Neste sentido, entende-se que os 

estudos previamente apresentados reuniram resultados relevantes que contribuem para 

ampliação do arcabouço teórico em torno desta temática dentro dos círculos acadêmicos 

(e.g., Cook, 2005; Keener, 2004; McLuskey, 2009; Sheff, 2005; Wolfe, 2003). Em 

geral, os resultados corroboraram com a literatura da área e com a maioria das hipóteses 

elaboradas. 
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Inicialmente, destaca-se a construção das duas medidas a saber, da Escala de 

Atitude Frente ao Poliamor (EAFP) e do TAI Monogamia/Poliamor, que possibilitaram 

avaliar o construto em questão, tanto de forma explícita como implícita 

respectivamente. Estes instrumentos corresponderam satisfatoriamente ao fim que se 

propôs. Espera-se que as medidas construídas se constituam como contribuições 

relevantes para as áreas da Psicologia Social e Psicologia Clínica de maneira a auxiliar 

psicoterapeutas em questões que envolvem problemas de relacionamentos amorosos, 

que geralmente são recorrentes no processo terapêutico tanto de indivíduos como de 

casais, e minorar os conflitos gerados nas relações amorosas, entendido nesta tese como 

problemas produzidos e intensificados por comportamentos humanos. Nesta 

oportunidade, fornecem-se informações referentes aos componentes psicológicos 

cognitivos e afetivos associados a este, para que sejam trabalhados em prol da melhora 

na relação amorosa, de modo que resulte em comportamentos saudáveis, e promova o 

bem estar subjetivo e social das pessoas. 

Na tentativa de encontrar explicações plausíveis para as atitudes das pessoas 

frente ao poliamor, consideraram-se os valores e os afetos (amor e ciúme) variáveis 

importantes envolvidas na complexidade do fenômeno estudado, uma vez que estes 

construtos se constituem temas importantes que se encontram no centro da discussão do 

poliamor, devido os mesmos, em parte, serem norteadores de tal prática. 

No que se referem aos valores, os valores normativos se apresentam como 

inibidores da legitimação de tal prática, sobretudo, por eles guiarem a existência no 

sentido de respeitar e preservar os símbolos e padrões culturais (Gouveia et al., 2008), 

neste sentido, para as pessoas que aderem às normas socialmente aceitas para as 

relações amorosas, o poliamor tende a ser concebido como um tipo de relacionamento 

amoroso menos convencional. Já os valores de experimentação têm um papel 
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importante em promover a abertura a mudanças por parte das pessoas, deste modo, elas 

não apresentam dificuldade em aceitar inovações na estrutura de organizações e 

possuem mais facilidade em aderir a padrões menos convencionais para as relações 

amorosas; consequentemente, tendem a manifestar atitudes favoráveis ao poliamor. 

Quanto aos afetos, a paixão romântica se mostrou contrária à noção de amor 

adotada pelo poliamor, pelo fato de que, as pessoas que são favoráveis a exclusividade 

do (a) parceiro (a), que idealizam o relacionamento e se enquadram dentro dos  

estereótipos culturais referentes às manifestações das formas dos relacionamentos 

amorosos, tendem a ser contrárias a formas de relacionamentos que se encontram fora 

das convenções sociais, por estes, frequentemente, tolerarem a não exclusividade do (a) 

parceiro (a). Já o fator não ameaça do ciúme se apresentou como um importante preditor 

na explicação das atitudes frente ao poliamor, uma vez que não considera perturbador a 

presença de uma terceira pessoa na relação do casal. O ciúme é um aspecto importante a 

ser considerado no contexto das relações poliamorosas. Fierman e Poulsen (2011) 

chamam a atenção para aqueles que escolhem relacionamentos abertos, que geralmente 

estão predispostos a não sentir ciúmes e, ainda, acrescentam que o ciúme não é 

percebido por eles como inerentemente negativo ou positivo, mas sim, é visto como 

uma emoção que precisa ser reconhecida e trabalhada no contexto do relacionamento.  

No que diz respeito às atitudes implícitas, os resultados do estudo indicaram 

algumas coisas importantes. Destaca-se a eficiência da medida utilizada (TAI – 

Monogamia/Poliamor) para acessar processos implícitos, de modo a controlar os 

possíveis vieses que distorcem as respostas em sentido favorável ao que é socialmente 

aceito (Fazio & Olson, 2003; Furnham, 1986; Seisdedos, 1996). Sendo possível 

observar não apenas respostas automáticas positivas em relação à monogamia, como 

também ao poliamor, mesmo sendo a minoria a ter manifestado atitude positiva em 
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relação a esta última. Outro aspecto importante foi o fato de terem sido observadas 

correlações significativas entre as medidas implícita e explícita, demonstrando que a 

medida implícita não é uma medida dissociada da explícita ao demonstrar que suas 

correlações não ocorreram de forma puramente aleatórias (Hofmann, Gawronski, 

Gschwendner, Le, & Schmitt, 2005).  

Embora esta tese não tenha sido pensada como um projeto aplicado, nem se 

constitua um objetivo maior deste trabalho, não é possível deixar de reconhecer a sua 

aplicabilidade. Particularmente, presume-se que esta pode guiar ações que visem 

desenvolver formas de intervenções na prática dos profissionais da psicologia, mais 

precisamente, os psicólogos clínicos. Concebe-se que algumas variáveis seriam 

importantes para serem investigadas na entrevista clínica tais como: estrutura valorativa 

dos poliamoristas, noção de amor, a maneira de lidar com o ciúme. Julga-se relevante 

que nestas intervenções os profissionais se empenhem em engajar os poliamoristas em 

processos de reflexão e conscientização no intuito que estabeleçam relações estáveis, 

com níveis satisfatórios de saúde. O terapeuta também pode trabalhar na elaboração de 

estratégias que minimizem o preconceito em direção às pessoas que optam por esta 

forma de relacionamento amoroso. Keener (2004) explica que os relacionamentos 

abertos tendem ser socialmente isolados devido à sua invisibilidade, e identifica alguns 

medos comuns que acometem aos que assumem tal prática, como, perda de amizades, 

falta de compreensão, preconceito e o uso do poliamor como um “bode expiatório”. 

Entretanto, para que o terapeuta se torne eficiente em seu papel clínico, faz-se 

necessário a criação de um ambiente terapêutico seguro, em que ele se sinta confortável 

e preparado para trabalhar com estas pessoas, de forma a oferecer um espaço em que 

encoraje as discussões claras e explícitas no tocante aos principais temas relacionados 

aos relacionamentos abertos (Fierman & Poulsen, 2011). 
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Nesta mesma direção, os resultados desta pesquisa podem ser úteis para aqueles 

que trabalham com a terapia familiar e de casal, uma vez que estes profissionais podem 

se utilizar de um conhecimento cientificamente fundamentado para maximizar as 

chances de integrar o poliamor às teorias atuais que englobam a dinâmica das relações 

amorosas de um modo geral.  Por fim, oferece-se nesta oportunidade informações sobre 

aspectos psicológicos e sociais que podem fazer possíveis o entendimento das atitudes 

frente ao poliamor, favorecendo ações em prol de uma melhora na qualidade e estrutura 

desses relacionamentos e ampliação das discussões desses temas nos círculos 

acadêmicos.  
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ANEXO I – QUESTIONÁRIO (ESTUDO 1) 

1.Que palavras vem à cabeça quando você pensa em Poliamor? (você tem um 

minuto para responder)  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

2. O que é Poliamor? (você tem dois minutos para responder) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

3. Poliamor é possível, isto é, amar mais de uma pessoa ao mesmo tempo? 

Justifique. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

4. O que você pensa de uma pessoa que vive uma relação poliamorosa? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

5. Em um relacionamento que envolve mais de um parceiro, é mais importante a 

afetividade ou o sexo? Justifique. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

6. É possível uma pessoa sentir prazer ao ver seu (sua) parceiro(a) envolvido 

afetivamente com outra pessoa? Justifique. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

7. É possível uma pessoa sentir prazer ao ver seu(sua) parceiro(a) envolvido 

sexualmente com outra pessoa? Justifique. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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 E-mail: bncs@vvgouveia.net 
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Prezado (a) colaborador (a), 

Estamos realizando uma pesquisa no estado da Paraíba e do Piauí com o 

propósito de conhecer possíveis fatores contribuintes para a explicação de atitudes 

sexuais, comportamentos sociais e afetos. Para efetivação do estudo, gostaríamos de 

contar com sua colaboração respondendo estes questionários. 

Por favor, leia atentamente as instruções deste caderno e marque a resposta que 

mais se aproxima com o que você pensa e/ou faz sem deixar qualquer das questões em 

branco. 

Para que você possa respondê-lo com a máxima sinceridade e liberdade, 

queremos lhe garantir o caráter anônimo e confidencial de todas as suas respostas. 

Contudo, antes de prosseguir, de acordo com o disposto nas resoluções 196/96 e 251/97 

do Conselho Nacional de Saúde, faz-se necessário documentar seu consentimento.  

Por fim, estamos a sua inteira disposição no endereço acima para esclarecer 

qualquer dúvida que necessite.  

 

Desde já, agradecemos sua colaboração. 

 

 

Termo de Consentimento 

Assinando este termo, estou concordando em participar voluntariamente do estudo 

acima mencionado, sob a coordenação do Prof. Dr. Valdiney V. Gouveia, do Programa 

de Pós-graduação em Psicologia Social. Estando ciente que poderei deixar o estudo a 

qualquer momento sem penalização.  

Parnaíba, _____ de ______________ de _______ 

______________________________ 

Assinatura do participante 
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ANEXO IV – ESCALA DEATITUDES FRENTE AO POLIAMOR 

INSTRUÇÕES. A seguir você encontrará afirmações que descrevem como as pessoas pensam, sentem e se 

comportam em relação à prática de novas formas de relacionamento, como o poliamor (amar mais de uma pessoa ao 

mesmo tempo). Independente do que possam pensar os demais ao seu redor, gostaríamos que indicasse sua opinião a 

respeito. Faça isso circulando um número na escala de resposta que segue cada afirmação.  

1 2 3 4 5 

Discordo totalmente Discordo Não concordo nem discordo Concordo Concordo totalmente 

 

01. Algumas pessoas têm a capacidade de amar a mais de uma pessoa ao mesmo tempo. 
1 2 3 4 5 

02. Acredito que as pessoas que gostam de receber afeto sentem prazer ao ver seu (sua) 

parceiro (a) envolvido (a) afetivamente com outra pessoa. 
1 2 3 4 5 

03. Acho que o amor deve ser compartilhado apenas com a pessoa que você escolher. 1 2 3 4 5 

04. A afetividade e o sexo devem estar presentes em qualquer relacionamento, inclusive 

no poliamor.  
1 2 3 4 5 

05. É possível amar mais de uma pessoa ao mesmo tempo, desde que seja sem interesses 

sexuais 
1 2 3 4 5 

06. É possível sentir prazer ao ver meu (minha) parceiro (a) transando com outra pessoa. 1 2 3 4 5 

07. Quem pratica o poliamor é inseguro em relação aos seus sentimentos 1 2 3 4 5 

08. A pessoa que pratica o poliamor é mais afetuosa e atenciosa. 1 2 3 4 5 

09. É prazeroso ver seu (sua) parceiro (a) envolvido (a) com outra pessoa quando essa 

relação envolve apenas o sexo. 
1 2 3 4 5 

10. Se a pessoa ama verdadeiramente o seu (sua) parceiro (a), sentirá ciúmes ao vê-lo (la) 

envolvido (a) com outra pessoa. 
1 2 3 4 5 

11. Quando você ama uma pessoa quer ela só para si. 1 2 3 4 5 

12. Como ninguém manda no coração, é possível amar mais de uma pessoa ao mesmo 

tempo. 
1 2 3 4 5 

13. É aceitável sentir prazer ao ver seu (sua) parceiro (a) tendo prazer com outra pessoa. 1 2 3 4 5 

14. É comum alguém despertar sentimentos amorosos por mais de uma pessoa ao mesmo 

tempo. 
1 2 3 4 5 

15. Ao ver meu (minha) parceiro (a) com outra pessoa, sentiria muita dor e mágoa. 1 2 3 4 5 

16. Se o envolvimento do meu (minha) parceiro (a) com outra pessoa traz felicidade para 

ele (a), sentiria-me feliz ao vê-lo (la) feliz. 
1 2 3 4 5 

17. Qualquer envolvimento do(a) meu (minha) parceiro (a) com outra pessoa seria o fim 

do nosso relacionamento. 
1 2 3 4 5 

18. O amor é um sentimento incontrolável, não sendo justo recriminar alguém que tem ao 

mesmo tempo mais de uma relação amorosa. 
1 2 3 4 5 

19. É doloroso saber que o (a) parceiro (a) sente desejos sexuais e pratica relação sexual 

com outra pessoa. 
1 2 3 4 5 

20. As relações do poliamor estão baseadas apenas em relações sexuais. 1 2 3 4 5 

21. Pessoas que sentem prazer ao assistir seu (sua) parceiro (a) tendo prazer com outras 

pessoas possuem um distúrbio emocional. 
1 2 3 4 5 

22. É possível existir amores diferentes por várias pessoas quando elas concordam.   1 2 3 4 5 

23. A afetividade deve ser direcionada ao (a) parceiro (a) principal; com o (a) outro (a) o 

importante é o prazer sexual. 
1 2 3 4 5 

24. É reprovável uma pessoa viver uma relação amorosa com mais de uma pessoa. 1 2 3 4 5 

25. É possível sentir prazer ao ver o (a) parceiro (a) envolvido (a) com outra pessoa, já 

que as fantasias ou os fetiches desconsideram o que a sociedade diz que é certo ou 

errado. 
1 2 3 4 5 

26. Quem tem mais de um amor ao mesmo tempo é uma pessoa de bem com a vida, que 

vive melhor. 
1 2 3 4 5 

27. No poliamor o sexo e a afetividade estão unidos. 1 2 3 4 5 

28. A pessoa que pratica o poliamor é mal resolvida. 1 2 3 4 5 

29. A pessoa que vive uma relação poliamorosa se ama e recebeu muito amor na sua vida, 

o que a leva a amar a muitos. 
1 2 3 4 5 

30. O ciúme falaria mais alto se eu visse meu (minha) parceiro (a) envolvido (a) com 

outra pessoa. 
1 2 3 4 5 

31. Uma pessoa que vive um relacionamento de poliamor pode se apaixonar por várias 

pessoas ao mesmo tempo, mas amar só uma delas. 
1 2 3 4 5 

32. Por considerar a afetividade um sentimento íntimo, acho que deveria ser direcionada a 

um (a) único (a) parceiro (a). 
1 2 3 4 5 

33. A pessoa que vive uma relação de poliamor está sendo enganada e traída. 1 2 3 4 5 

34. Ter mais de um amor ao mesmo tempo é importante, pois um(a) parceiro(a) supre o 

que o(a) outro(a) não consegue. 
1 2 3 4 5 
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ANEXO V – QUESTÕES DEMOGRÁFICAS 

 

INFORMAÇÕES DEMOGRÁFICAS. Finalmente, com o objetivo de conhecer algo 

mais acerca dos participantes do estudo, rogamos que responda as perguntas a seguir. 

Lembramos que não pretendemos identificá-lo (a). Portanto, não assine ou coloque o 

seu nome neste questionário.  

 

1. Idade: ______anos  2. Sexo: Masculino Feminino  

 
3. Em comparação com as pessoas da sua cidade, você acredita que faz parte de que 
classe sócio-econômica? (circule um número na escala de resposta a seguir).  
 
                                  1            2             3            4            5           6             7 
                               Baixa                                Média                                   Alta 
 

4. Estado civil:  

5. Qual é a sua formação religiosa?  

Evangélico Espírita   Nenhuma  Outra: ________________ 

 

6. Com que frequência você participa de atividades religiosas? (Circule um número) 

Nunca 1 2 3 4 5 Sempre 

 

 

7. Em que medida você se considera religioso? (Circule um número) 

 

Nada religioso 1 2 3 4 5 Totalmente religioso 

 

 

8. Qual das seguintes opções melhor lhe define?  

Heterossexual       Bissexual       Homossexual         
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ANEXO VI – ESCALA DE ATITUDES FRENTE AO POLIAMOR 

 

A seguir você encontrará afirmações que descrevem como as pessoas pensam, sentem e 

se comportam em relação à prática de novas formas de relacionamento, como o 

poliamor (amar mais de uma pessoa ao mesmo tempo). Independente do que possam 

pensar os demais ao seu redor, gostaríamos que indicasse sua opinião a respeito. Faça 

isso circulando um número na escala de resposta que segue cada afirmação.  

1 2 3 4 5 

Discordo 

totalmente 
Discordo 

Não concordo nem 

discordo 
Concordo 

Concordo 

totalmente 

 

01. Algumas pessoas têm a capacidade de amar a mais de uma 

pessoa ao mesmo tempo. 
1 2 3 4 5 

02. Acredito que as pessoas que gostam de receber afeto sentem 

prazer ao ver seu (sua) parceiro (a) envolvido (a) afetivamente 

com outra pessoa. 
1 2 3 4 5 

03. Acho que o amor deve ser compartilhado apenas com a pessoa 

que você escolher. 
1 2 3 4 5 

06. É possível sentir prazer ao ver meu (minha) parceiro (a) 

transando com outra pessoa. 
1 2 3 4 5 

09. É prazeroso ver seu (sua) parceiro (a) envolvido (a) com outra 

pessoa quando essa relação envolve apenas o sexo. 
1 2 3 4 5 

12. Como ninguém manda no coração, é possível amar mais de 

uma pessoa ao mesmo tempo. 
1 2 3 4 5 

13. É aceitável sentir prazer ao ver seu (sua) parceiro (a) tendo 

prazer com outra pessoa. 
1 2 3 4 5 

14. É comum alguém despertar sentimentos amorosos por mais de 

uma pessoa ao mesmo tempo. 
1 2 3 4 5 

16. Se o envolvimento do meu (minha) parceiro (a) com outra 

pessoa traz felicidade para ele (a), sentir-me-ia feliz ao vê-lo 

(la) feliz. 
1 2 3 4 5 

18. O amor é um sentimento incontrolável, não sendo justo 

recriminar alguém que tem ao mesmo tempo mais de uma 

relação amorosa. 
1 2 3 4 5 

22. É possível existir amores diferentes por várias pessoas quando 

elas concordam.   
1 2 3 4 5 

25. É possível sentir prazer ao ver o (a) parceiro (a) envolvido (a) 

com outra pessoa, já que as fantasias ou os fetiches 

desconsideram o que a sociedade diz que é certo ou errado. 

1 2 3 4 5 
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ANEXO VII – ESCALA TETRANGULAR DO AMOR 

 

De acordo com a escala de resposta abaixo, escreva um número em cada espaço que as 

antecede com o fim de expressar em que medida elas descrevem seu relacionamento. O 

espaço em branco em cada frase não deve ser preenchido; apenas imagine como se 

estivesse escrito o nome de seu (sua) namorado (a), noivo (a), esposo (a) ou 

companheiro (a). Passe para a próxima página se não tem nenhum relacionamento 

amoroso neste momento. 

 

1 2 3 4 5 

Descreve nada Descreve um 

pouco 

Descreve mais ou 

menos 

Descreve 

bastante 

Descreve 

totalmente 

 

01. ____Recebo considerável apoio emocional de _____ . 

02. ____Espero amar_____ por toda a vida. 

03. ____Tão logo eu esteja com _____ a felicidade será inevitável. 

04. ____Minha relação com _____é muito romântica. 

05. ____Pego pensando freqüentemente em _____ durante o dia. 

06. ____Considero minha relação com ____ como permanente (duradoura). 

07. ____Só o fato de ver ______ me excita. 

08. ____Estou certo (a) do meu amor por ______. 

09. ____Sinto que meu corpo reage quando ______ me toca. 

10. ____Existe algo quase mágico em minha relação com ______. 

11. ____Quando vejo filmes românticos e leio livros românticos penso em _______ . 

12. ____Comunico bem com _______. 

13. ____Basta uma carícia de ________ para despertar meu desejo. 

14. ____Sinto que realmente compreendo ______. 

15. ____Considero firme meu compromisso com ________. 

16. ____Entendo bem com _______. 

17. ____Fico muito excitado (a) sexualmente quando beijo _______. 

18. ____Sinto que ______ realmente me compreende. 

19. ____Algumas vezes meu corpo treme de excitação ao ver _______. 

20. ____Pretendo continuar minha relação com _______. 
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ANEXO VIII – ESCALA CIÚME ROMÂNTICO  

A seguir você encontrará uma lista com 24 afirmações com as quais poderá ou não estar 

de acordo. Pedimos-lhe, por favor, que leia todas com atenção. Elas podem ser 

aplicadas a homens e mulheres, cabendo a você responder de acordo com seu sexo. 

Indique ao lado de cada uma o seu grau de acordo ou desacordo, utilizando a escala de 

resposta a seguir: 

1 2 3 4 5 

Discordo 

totalmente 
Discordo 

Nem concordo, 

nem discordo 
Concordo 

Concordo 

totalmente 

 

01.____Não há problema algum em encontrar uma foto de outro(a) homem(mulher) na 

carteira dela(dele).  

02. ____Não tem nada de mal ela(ele) ir à festa sozinha(o).  

03. ____É perfeitamente normal ela(ele) elogiar um(a) amigo(a) seu (sua). 

04. ____Fico furioso(a) quando ela(ele) conversa com um(a) amigo(a) que acha 

bonito(a).      

05. ____Você ligar para ela(ele) e uma voz masculina(feminina) não-familiar atender, 

causa-lhe raiva. 

06. ____É natural ela(ele) ter muitos(as) amigos(as). 

07. ____É aceitável ela(ele) aparecer com um perfume estranho na blusa. 

08. ____Não tem nada de mal ela(ele) freqüentar a casa de um(a) antigo(a) 

namorado(a). 

09. ____Pouco importa ela(ele) receber presentes de um(a) amigo(a). 

10. ____É perfeitamente normal ela(ele) conversar demoradamente com um(a) 

amigo(a).  

11. ____Não há nada de errado preferir fazer um passeio com os(as) amigos(as) a ficar 

com você. 

12. ____Ela(ele) ficar trancada(o) no quarto com um(uma) amigo(a) lhe causa 

desconfiança. 

13. ____Provoca irritação amigos(as) falarem dela(dele) com entusiasmo. 

14. ____É aceitável ela(ele) fazer elogios a outro(a) homem(mulher) na sua frente. 

15. ____Não tem nada demais seus(suas) amigos(amigas) freqüentarem a casa dela 

(dele). 

16. ____Você fica furioso(a) se ela(ele) começa a dançar com um(a) amigo(a) seu(sua) 

numa festa. 

17. ____É muito chato encontrar um grande número de telefones de homens(mulheres) 

na agenda dela (dele). 

18. ____Causa-lhe incômodo ela(ele) se arrumar demais para sair sem você. 

19. ____Encontrar um isqueiro no bolso dela(dele), sabendo que ela(ele) não fuma, o(a) 

deixa indignado(a). 

20. ____É aceitável ela(ele) sonhar com outro(a). 

21. ____É natural ela(ele) passar algumas horas ouvindo músicas na casa de um(a) 

amigo(a). 

22. ____É indecente ela(ele) dar olhadas para outros(as) homens(mulheres) em uma 

festa. 

23. ____É tolerável ela(ele) ficar de papo com alguém. 

24. ____Ela(ele) trabalhar num ambiente onde há predominância de homens(mulheres) 

lhe incomoda. 
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ANEXO IX – QUESTIONÁRIO DOS VALORES BÁSICOS 

INSTRUÇÕES: Por favor, leia atentamente a lista de valores descritos a seguir, 

considerando seu conteúdo. Utilizando a escala de resposta abaixo, indique com um 

número no espaço ao lado de cada valor o grau de importância que este tem como um 

princípio que guia sua vida.  

 

1 2 3 4 5 6 7 

Totalmente 

não 

importante 

Não 

importante 

Pouco 

importante 

Mais ou 

menos 

importante 

Importante 
Muito 

importante 

Totalmente 

importante 

 

01.____APOIO SOCIAL. Obter ajuda quando a necessite; sentir que não está só no 

mundo. 

02.____ÊXITO. Obter o que se propõe; ser eficiente em tudo que faz. 

03.____SEXUALIDADE. Ter relações sexuais; obter prazer sexual. 

04.____CONHECIMENTO. Procurar notícias atualizadas sobre assuntos pouco 

conhecidos; tentar descobrir coisas novas sobre o mundo. 

05.____EMOÇÃO. Desfrutar desafiando o perigo; buscar aventuras. 

06.____PODER. Ter poder para influenciar os outros e controlar decisões; ser o chefe 

de uma equipe. 

07.____AFETIVIDADE. Ter uma relação de afeto profunda e duradoura; ter alguém 

para compartilhar seus êxitos e fracassos. 

08.____RELIGIOSIDADE. Crer em Deus como o salvador da humanidade; cumprir a 

vontade de Deus. 

09.____SAÚDE. Preocupar-se com sua saúde antes de ficar doente; não estar enfermo. 

10.____PRAZER. Desfrutar da vida; satisfazer todos os seus desejos. 

11.____PRESTÍGIO. Saber que muita gente lhe conhece e admira; quando velho 

receber uma homenagem por suas contribuições. 

12.____OBEDIÊNCIA. Cumprir seus deveres e obrigações do dia a dia; respeitar aos 

seus pais e aos mais velhos. 

13.____ESTABILIDADE PESSOAL. Ter certeza de que amanhã terá tudo o que tem 

hoje; ter uma vida organizada e planificada. 

14.____CONVIVÊNCIA. Conviver diariamente com os vizinhos; fazer parte de algum 

grupo, como social e esportivo. 

15.____BELEZA. Ser capaz de apreciar o melhor da arte, música e literatura; ir a 

museus ou exposições onde possa ver coisas belas. 

16.____TRADIÇÃO. Seguir as normas sociais de seu país; respeitar as tradições da sua 

sociedade. 

17.____SOBREVIVÊNCIA. Ter água, comida e poder dormir bem todos os dias; viver 

em um lugar com abundância de alimentos. 

18.____MATURIDADE. Sentir que conseguiu alcançar seus propósitos na vida; 

desenvolver todas as suas capacidades. 
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ANEXO X – TAI – MONOGAMIA/POLIAMOR QUESTIONÁRIO TIPO 1 

Poliamor Monogamia  Poliamor Monogamia 

poliamor monogamia  poliamor monogamia 

vivências casamento  vivências casamento 

amores exclusividade  amores exclusividade 

     

Negativo Positivo  Negativo Positivo 

desprazeroso honesto  desprazeroso honesto 

ruim decente  ruim decente 

reprovável desejável  reprovável  desejável 

 

Poliamor Monogamia  Poliamor               Monogamia 

Negativo    Positivo  Negativo     Positivo 

 vivências    honesto  

 desejável    casamento  

 monogamia    desprazeroso  

 reprovável    poliamor  

 amores    decente  

 decente    monogamia  

 poliamor    reprovável  

 ruim    amores  

 casamento    desejável  

 desprazeroso    vivências  

 exclusividade    ruim  

 honesto    exclusividade  

 vivências    desejável  

 desejável    poliamor  

 monogamia    ruim  

 ruim    monogamia  

 casamento    decente  

 honesto    vivências  

 exclusividade    desprazeroso  

 reprovável    exclusividade  

 amores    reprovável  

 decente    amores  

 poliamor    honesto  

 desprazeroso    casamento  
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ANEXO X – TAI – MONOGAMIA/POLIAMOR QUESTIONÁRIO TIPO 2 

Poliamor Monogamia  Poliamor Monogamia 

poliamor monogamia  poliamor monogamia 

vivências casamento  vivências casamento 

amores exclusividade 
 

amores exclusividade 

Anti-convencional Normativo  Anti-convencional Normativo 

moderno tradicional  moderno tradicional 

inovador convencional  inovador convencional 

incomum comum  incomum comum 

 

Poliamor Monogamia  Poliamor               Monogamia 

Anti-convencional   Normativo  Anti-convencional Normativo 

 vivências    moderno  

 incomum    casamento  

 monogamia    tradicional  

 comum    poliamor  

 amores    inovador  

 inovador    monogamia  

 poliamor    comum  

 convencional    amores  

 casamento    incomum  

  tradicional    vivências  

 exclusividade    convencional  

 moderno    exclusividade  

 vivências    incomum  

 incomum    poliamor  

 monogamia    convencional  

 convencional    monogamia  

 casamento    inovador  

 moderno    vivências  

 exclusividade    tradicional  

 comum    exclusividade  

 amores    comum  

 inovador    amores  

 poliamor    moderno  

 tradicional    casamento  
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ANEXO XI_TAI MONOGAMIA/POLIAMOR_COMPUTADORIZADO PALAVRAS  

 

TESTE 1  

 

 

 

TESTE 2 
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ANEXO XI_TAI MONOGAMIA/POLIAMOR_COMPUTADORIZADO IMAGENS  

 

TESTE 1  

 

 

TESTE 2  

 


