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METANÁLISE DE RELAÇÕES INTERPESSOAIS NO MÉTODO DE
RORSCHACH EM PAÍSES OCIDENTAIS
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Este estudo tem por objetivo realizar uma metanálise comparando o resultado de variáveis indicadoras de
relações interpessoais (HVI, Índice de Hipervigilância, CDI, Índice de Déficit Relacional, SumT, Soma
das respostas de Textura, COP, Movimento Cooperativo, AG, Movimento Agressivo, p, Movimento
Ativo e a, Movimento Passivo) em 14 países ocidentais (Itália, Argentina, Grécia, Finlândia, Dinamarca,
Bélgica, Austrália, Estados Unidos, Espanha, Romênia, Portugal, Peru, Holanda e Brasil). Para isso,
foram analisados 16 artigos de normatização do Sistema Compreensivo de Rorschach, comparando onze
medidas diferentes entre os 14 países (HVI positivo, CDI=5, CDI=4, CDI positivo, SumT=0, SumT>1,
COP=0, COP>2, AG=0, AG>2 e p>a+1). Os resultados apontam que a amostra brasileira está acima de
01 Desvio Padrão para as seguintes medidas: CDI=5, CDI=4, CDI positivo, AG=0 e p>a+1. Além disso,
apresenta a maior medida para CDI=5, CDI=4, CDI positivo e AG=0 dentre todos os artigos analisados.
Os dados indicam que os participantes da amostra brasileira apresentariam mais dificuldade para
enfrentamento de problemas na demandas social do que os participantes das amostras dos outros países.
Palavras-chave: metanálise; relações interpessoais; Teste de Rorschach.

METANALYSIS OF INTERPERSONAL RELATIONSHIPS IN THE RORSCHACH‟S METHOD IN
WESTERN COUNTRIES
The aim of this study is to do a metanalysis of variables indicative interpersonal relationships result
(HVI, Hypervigilance Index, CDI, Coping Deficit Index, SumT, Sum of the Texture‟s answers, COP,
Cooperative Movement, AG, Aggressive Movement, p, Active Movement and, a, Passive Movement) in
14 western countries (Italy, Argentina, Greece, Finland, Denmark, Belgium, Australia, United States,
Spain, Romania, Portugal, Peru, Holland and Brazil). For that, 16 Normative‟s papers of the Rorschach
Comprehensive System were analyzed, comparing eleven different measures among the 14 countries
(HVI positive, CDI=5, CDI=4, CDI positive, SumT=0, SumT>1, COP=0, COP>2, AG=0, AG>2 e
p>a+1). The results are pointing that the Brazilian sample is above 01 standard deviation for the
following measures: CDI=5, CDI=4, CDI positive, AG=0 e p>a+1. Brazil also presents the largest
measure for: CDI=5, CDI=4, CDI positive e AG=0. The data indicate that the Brazilian sample have more
difficulty contending with the natural demands of a social world than the samples of the other countries.
Keywords: metanalysis, interpersonal relationships, Rorschach Test

INTRODUÇÃO
O Método de Rorschach é uma das formas de avaliação psicológica mais
utilizadas no mundo e, sem dúvida, é um instrumento de destaque para os profissionais
de diversas áreas da psicologia (Pasian, 2002).
Hermann Rorschach, psiquiatra suíço, em 1921 publicou o “Psicodiagnóstico”
(Rorschach, 1967), livro que trata do desenvolvimento de uma prova de interpretação de
formas fortuitas – figuras pouco estruturadas. Rorschach (1967) sugere que pacientes de
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hospitais psiquiátricos apresentavam padrões de respostas semelhantes entre si,
conforme o transtorno do qual padeciam e que, por outro lado, se diferenciavam de
grupos de pessoas não pacientes. Essa prova é denominada, atualmente, como Método
das Manchas de Tinta de Rorschach ou, apenas, Método de Rorschach, já que “permite
que seus dados sejam interpretados de acordo com o referencial teórico que se preferir”
(Weiner, 2000, p.32).
Ao longo dos anos, várias investigações foram desenvolvidas por diversos
pesquisadores no mundo, criando sistemas de classificação e interpretação diferentes do
Método de Rorschach, mas todos a partir do Psicodiagnóstico de Rorschach (1967). No
caso deste estudo, foram analisados trabalhos sobre o Método de Rorschach segundo
orientações do Sistema Compreensivo (Exner, 1999), o qual consiste em um conjunto
de técnicas para avaliação (aplicação, correção, interpretação dos resultados) de uma
pessoa pelo Método de Rorschach. Esse instrumento, apesar de ser classificado como
um teste do tipo “Projetivo” (Anastasi & Urbina, 2000; Anzieu, 1986), também
apresenta todas as propriedades de teste psicométrico, conforme Weiner (2000),
atendendo as exigências da APA (American Psychological Association), e, também, do
Conselho Federal de Psicologia (2001), conforme a Resolução 25/2001.
O Método de Rorschach segundo o Sistema Compreensivo consiste na
apresentação de 10 pranchas contendo borrões de tinta indefinidos ou pouco
estruturados (Weiner, 2000), sendo a primeira de cor preta, a segunda e a terceira de
cores preta e vermelha. A partir da quarta à sétima, novamente em preto e as três
últimas coloridas. Após a apresentação de cada prancha o participante é questionado
sobre o que as manchas poderiam ser.
Cada uma das respostas emitidas pelo avaliado é classificada segundo: a prancha
em que foi percebida, a localização dentro da prancha, a Qualidade Evolutiva (Exner,
1999) da percepção, o fator que as determinou (Determinante - Exner, 1999), a
Qualidade Formal (Exner, 1999) de percepção da mancha, o conteúdo da resposta, a
Atividade Organizativa (Exner, 1999) da resposta, a popularidade da resposta
(Respostas Populares - Exner, 1999), e as características incomuns na resposta (Códigos
Especiais - Exner, 1999), quando ocorrem.
Todas estas informações são registradas em um protocolo (Seqüência dos
Códigos, Exner, 1999) e contabilizadas no Sumário Estrutural (Exner, 1999). No
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Sumário Estrutural, são calculados diversos índices, proporções, médias, razões e
porcentagens. Estes são divididos em oito grupamentos de variáveis: 1) Processamento
da Informação; 2) Mediação Cognitiva; 3) Ideação; 4) Traços Afetivos; 5)
Autopercepção; 6) Relações Interpessoais; 7) Controle e Tolerância ao Estresse; e 8),
Estresse Situacional, sendo de nosso particular interesse as variáveis contidas no sexto
grupamento, Relações Interpessoais.
Apenas para se ter um panorama de como o Método de Rorschach tem sido
pesquisado nos últimos anos, podemos citar investigação de: pessoas com problemas de
alcoolismo e uso de drogas (Schiltz, 2008), comportamento suicida (Grava, Ceroni,
Rucci & Scudellari, 2006), retardo mental (Di Nuovo, Buono, Colucci & Pellicciotta,
2004), Transtorno de Pânico (Villemor-Amaral, Franco & Farah, 2008), insônia
(Carvalho et al., 2003), Lúpus Eritematoso Sistêmico (Santoantonio, Yazigi & Sato,
2004), portadores de HIV (Fioroni & Figueiredo, 2003). E, ainda, com motoristas
infratores que tiveram suspenso o direito de dirigir (Frasson & Souza, 2002), bem como
com estudantes de medicina (Rossetto, Skawinski, Coelho, Rossetto Júnior & Bolla,
2000). Entretanto, tais trabalhos não possuem relação direta com este projeto de
pesquisa.
No Brasil, existem pesquisas recentes envolvendo o Sistema Compreensivo de
Exner (1999) (Villemor-Amaral & Pasqualini-Casado, 2006; Santoantonio, Yazigi &
Sato, 2004), principalmente na população não-paciente2 (Nascimento, 2002, 2006,
2007), que se relacionam de forma direta com esta pesquisa. Essas pesquisas, estudando
população adulta de não-pacientes, já caminham para a normatização do sistema no
Brasil. Todavia, não há estudos de metanálise transculturais sobre estes resultados.
O estudo teve por objetivo realizar uma metanálise comparando o resultado de
sete variáveis indicadoras de relações interpessoais (HVI, Índice de Hipervigilância,
CDI, Índice de Déficit Relacional, SumT, Soma das respostas de Textura, COP,
Movimento Cooperativo, AG, Movimento Agressivo, p, Movimento Ativo e a,
Movimento Passivo) agrupadas em onze variáveis diferentes (HVI positivo, CDI=5,
CDI=4, CDI positivo, SumT=0, SumT>1, COP=0, COP>2, AG=0, AG>2 e p>a+1) em
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Entende-se aqui como “população não-paciente” pessoas sem histórico de desajuste psicológico ou
transtorno psiquiátrico e que estejam em atividade laboral e/ou estudantil, incluindo pessoas em
atividades domésticas.
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trabalhos de normatização do Método de Rorschach em 14 países ocidentais (Itália,
Argentina, Grécia, Finlândia, Dinamarca, Bélgica, Austrália, Estados Unidos, Espanha,
Romênia, Portugal, Peru, Holanda e Brasil).

1. Variáveis do Grupamento Relações Interpessoais

1.1 Índice de Déficit Relacional (CDI)

O Índice de Déficit Relacional (Coping Deficit Index - CDI) é uma medida do
Sistema Compreensivo que avalia o Déficit Relacional. Essa medida se relaciona com o
manejo da demanda das relações sociais, podendo variar de zero a cinco (Exner &
Sendín, 1999).
Exner desenvolveu esse índice a partir de um grupo de pessoas com diagnóstico
de depressão; a princípio ele acreditava que o índice se tratava de um segundo índice de
depressão. Todavia, Exner percebeu que algumas pessoas sem diagnóstico algum
também se apresentavam positivas para o índice. Ao investigar melhor o problema
Exner verificou que as pessoas com o diagnóstico de depressão respondiam melhor aos
tratamentos focados nos problemas de relacionamento interpessoal e apresentavam
menos recaída do que a outros tipos de tratamento. Ao mesmo tempo, identificou que o
grupo de pessoas de não-pacientes que apresentavam o índice positivo, relatava
dificuldades de lidar com as demandas oriundas de relacionamentos interpessoais. Com
isso, o índice estudado por Exner não se tratava de um segundo Índice de Depressão,
mas do atual CDI (Exner & Sendín, 1999).
Pessoas com CDI igual a quatro ou cinco normalmente apresentam “problemas
para enfrentar com eficiência as demandas comuns de seu meio social” (Exner &
Sendín, 1999, p. 163). Estas pessoas possuem uma “tendência a ter problemas na
interação com os que [as] rodeiam; costumam estabelecer relações pessoais mais
superficiais e pouco duradouras e podem parecer, frequentemente, mais distantes”
(Exner & Sendín, 1999, p. 163).
Por outro lado, nada podemos afirmar sobre pessoas com o índice menor ou
igual a três, já que o sistema foi dimensionado para identificar uma baixa quantidade de
falsos positivos (Exner & Sendín, 1999).
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1.2 Índice de Hipervigilância (HVI)

Pessoas com HVI positivo apresentam um contínuo estado de alerta que se
traduz em uma atitude negativa e desconfiada em relação ao meio. Tal característica
influencia nas relações interpessoais uma vez que marca um estilo peculiar nas
interações do indivíduo. Possivelmente, essas pessoas sentem-se muito vulneráveis nos
contatos próximos e, assim, agem de maneira cautelosa e são reservados em suas
relações. Tais características podem trazer sérias dificuldades na relação do indivíduo
com seu meio (Exner & Sendín, 1999).

1.3 Movimento Ativo (a) e Movimento Passivo (p)

Quando o número de Movimento Passivo é maior que número de Movimento
Ativo mais um (p>a+1), há uma indicação de que o indivíduo tende a assumir um papel
mais passivo, não necessariamente submisso, em sua relação com os demais. O
indivíduo se esquiva das responsabilidades, espera que o outro tome as decisões, se
apoia excessivamente em seu meio na espera de orientação e incentivo, e espera que os
que o rodeiam tolerem suas necessidades e ajam de acordo com elas (Exner & Sendín,
1999).

1.4 Soma das respostas de Textura (SumT ou T)

Em relação à textura, se encontrarmos SumT =0 em uma pessoa maior de dez
anos, sua necessidade de aproximação emocional será menor que o esperado, indicando
grande reserva na relação interpessoal. Tende a ser muito precavida no momento de
estabelecer ou manter vínculos estreitos. Pessoas com SumT>1 apresentam uma intensa
necessidade de proximidade. Buscam constantemente o contato com os demais, são
mais vulneráveis à manipulação, especialmente se os demais traços de passividade e
dependência são positivos (Exner & Sendín, 1999).
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1.5 Movimento Cooperativo (COP) e Movimento Agressivo (AG)

Aparecem em quase todos os protocolos de não pacientes e representam a
propensão a estabelecer vínculos positivos. Em pessoas com altas pontuações em COP,
predominam sentimentos como a amabilidade e ações de acolhida. Este é um índice que
não deve ser interpretado isoladamente, mas sempre associado ao Movimento Agressivo
que, por sua vez pode representar tendências do avaliado em manter atitudes hostis e
condutas agressivas com relação às outras pessoas. Ou seja, quanto maior o valor de AG
maior será a probabilidade de ocorrerem condutas agressivas. Os avaliados apresentam
mais frequentemente atitudes negativas em relação ao meio social, também
normalmente apresentando-se de modo agressivo (Exner & Sendín, 1999).

MÉTODO

1. Procedimentos e Fonte de Dados

A fim de investigar os artigos que estudam o Método de Rorschach, foi realizada
uma revisão da literatura sobre o uso do mesmo, em março de 2009. A recuperação das
informações se deu com a utilização do sítio da Biblioteca Virtual em Saúde
(http://www.bireme.br/php/index.php) na modalidade de pesquisa via Descritores em
Ciências da Saúde (http://www.bireme.br/php/decsws.php). Nessa busca foram
consultadas onze bases de dados, três em Ciências da Saúde em Geral (LILACS,
MEDLINE e o SciELO) e oito de Áreas Especializadas (ADOLEC, BBO, BDENF,
DESASTRES, HOMEOINDEX, LEYES, MEDCARIB, REPIDISCA).
Utilizou-se como descritores os seguintes termos: Teste de Rorschach,
Personalidade, Psicopatologia, Diagnóstico. Os termos foram escolhidos conforme
orientações de Fujita (2004) para determinação de palavra-chave de artigos científicos.
Vale ressaltar que o termo “Método de Rorschach” não existe entre os Descritores em
Ciências da Saúde. Conforme orientações de Sampaio, Rosa e Sabatini (1998), utilizouse a estratégia de busca complexa conforme descrita: "Teste de Rorschach" AND
("Personalidade" OR "Psicopatologia" OR "Diagnóstico")
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O critério de inclusão foi tratar-se de artigo empírico de periódico indexado
publicado em português, espanhol ou inglês nos últimos cinco anos (desde 2005).
Seriam excluídos dessa busca os artigos de metanálise, os estudos de caso e os artigos
teóricos, bem como os artigos publicados em outros idiomas.

ANÁLISE DE DADOS E RESULTADOS

Inicialmente, nessa busca, encontrou-se um total de 70 trabalhos: 25 no
LILACS, 39 no MEDLINE e 06 no ADOLEC. O período da publicação dos trabalhos
variava conforme a base de dados: de 1987 a 2009 na base LILACS, 1997 a 2009 na
MEDLINE e ADOLEC. Cabe uma ressalva, pois os seis trabalhos citados pela base
ADOLEC também estavam presentes em uma das outras duas bases de dados. Logo,
havia 64 trabalhos não repetidos.
Dos 64 artigos citados na busca, 32 (cinco na base LILACS e 27 na MEDLINE)
foram publicados nos últimos cinco anos. Desses, um havia sido publicado em japonês e
dois em francês. Um era artigo de conferência e um de metanálise, restando 27 artigos
empíricos de periódico indexado publicados em português, espanhol ou inglês.
Mais de 80% dos artigos (23 dos 27 artigos) estão publicados em um mesmo
número da revista Journal of Personality Assessment e tratam do mesmo tema, ou seja,
dados do Rorschach no Sistema Compreensivo (SC) em amostra de não pacientes, em
sua maioria com população adulta.
Destes 23 artigos, 21 são publicações de 16 países: Japão (Nakamura,
Fuchigami, Tsugawa, 2007), Itália (Lis, Salcuni, Parolin, 2007; Lis, Parolin, Salcuni,
Zennaro, 2007), Israel (Tibon, 2007; Berant, 2007) Argentina (Lunazzi et al., 2007;
Sanz, 2007), Grécia (Daroglou & Viglione, 2007), Finlândia (Mattlar et al., 2007),
Dinamarca (Ivanouw, 2007), Bélgica (Mormont, Thommessen & Kever, 2007),
Austrália (Greenway & Milne, 2007), Estados Unidos (Exner, 2007; Pertchik, Shaffer,
Erdberg & Margolin, 2007; Shaffer, Erdberg & Haroian, 2007), Espanha (Campo &
Vilar, 2007), Romênia (Dumitrascu, 2007), Portugal (Pires, 2007), Peru (Ráez, 2007),
Holanda (de Ruiter & Smid, 2007) e Brasil (Nascimento, 2007). Um artigo propõe uma
normatização internacional do Sistema Compreensivo (Meyer, Erdberg & Shaffer,
2007) e outro investiga os impactos das habilidades de aplicação do Rorschach no
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Sistema Compreensivo para a normatização (Lis, Parolin, Calvo, Zennaro & Meyer,
2007).
No Brasil, Nascimento já havia publicado um artigo semelhante em 2006 com os
mesmos dados do trabalho publicado em 2007 (Nascimento, 2007). Aquele analisa as
diferenças entre populações da capital do estado de São Paulo e do interior do mesmo
estado, segundo os índices das constelações3 do Sistema Compreensivo (SCZI, índice
de esquizofrenia, DEPI, índice de depressão, CDI, índice de déficit relacional, HVI,
índice de hipervigilância, S-COM, constelação de suicídio, OBS, índice de estilo
obsessivo, e PTI, perceptual-thinking index - índice de transtornos de percepção e
pensamento, que é decorrente de uma revisão do SCZI).
Dentre todos os trabalhos citados até o momento, foram analisados os dados de
16 artigos referentes a 14 países ocidentais, são eles: Itália (Lis, Salcuni & Parolin, 2007
e Lis, Parolin, Salcuni & Zennaro, 2007), Argentina (Lunazzi et al., 2007 e Sanz, 2007),
Grécia (Daroglou & Viglione, 2007), Finlândia (Mattlar, et al., 2007), Dinamarca
(Ivanouw, 2007), Bélgica (Mormont, Thommessen & Kever, 2007), Austrália
(Greenway & Milne, 2007), Estados Unidos (Exner, 2007; Pertchik, Shaffer, Erdberg &
Margolin, 2007 e Shaffer, Erdberg & Haroian, 2007), Espanha (Campo & Vilar, 2007),
Romênia (Dumitrascu, 2007), Portugal (Pires, 2007), Peru (Ráez, 2007), Holanda (de
Ruiter & Smid, 2007) e Brasil (Nascimento, 2007). A partir dos dados desses artigos
recuperados neste estudo de metanálise, podemos realizar a análise de dados com as
onze variáveis que são objeto deste estudo: HVI positivo, CDI=5, CDI=4, CDI positivo,
SumT=0, SumT>1, COP=0, COP>2, AG=0, AG>2 e p>a+1. Estas foram descritas nos
artigos originais como “porcentagem da amostra” que apresentava tal medida. Com
isso, serão expressas abaixo também em porcentagem.

3

As constelações são agrupamentos de variáveis que indicam a possibilidade de haver algum desajuste
psicológico ou sintomas de psicopatologias. Esses grupamentos também permitem uma melhor
compreensão de estruturas, traços, estilos e dinâmicas da personalidade, assim como outras características
dominantes das pessoas (Exner, 1999; Exner & Sendín, 1999).
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Tabela 1 – Média (M) e Desvio Padrão das onze variáveis nos 16 artigos analisados e no Brasil
Variáveis
HVI+
CDI=5
CDI=4
CDI+
SumT=0
SumT>1
COP=0
COP>2
AG=0
AG>2
p>a+1

M
11,31%
11,19%
26,25%
38,71%
57,81%
14,38%
43,94%
11,94%
64,25%
3,56%
20,00%

DP
7,26%
5,39%
6,77%
11,30%
16,84%
6,88%
12,93%
8,56%
9,70%
2,45%
9,03%

Brasil
6,00%
20,00%
35,00%
55,00%
70,00%
8,00%
55,00%
4,00%
78,00%
2,00%
35,00%

Os dados da Tabela 1 apontam que o Brasil está acima da média em sete das 11
variáveis: CDI=5, CDI=4, CDI positivo, SumT=0, COP=0, AG=0, e p>a+1
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Figura 1 – Dados das variáveis dos 16 artigos analisados da Média menos 1 Desvio
Padrão (M-1DP), da Média, da Média mais 1 Desvio Padrão (M+1DP), e do Brasil.
Os resultados apontam que a amostra brasileira está acima de 1 Desvio Padrão,
dentre os artigos analisados, para as seguintes medidas: CDI=5 (20,00%), CDI=4
(35,00%), CDI positivo (55,00%), AG=0 (78,00%) e p>a+1 (35,00%).
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Tabela 2 – Relação de países (números de participantes entre parênteses) que apresentam o
maior valor em cada uma das variáveis analisadas e seus respectivos valores em porcentagem.
Variáveis
HVI+
CDI=5
CDI=4
CDI+
SumT=0
SumT>1
COP=0
COP>2
AG=0
AG>2
p>a+1

Países
Belgica (100), Argentina (90), Australia (128)
Brasil (409)
Brasil (409), Grécia (98)
Brasil (409)
Grécia (98)
Finlândia (343)
Grécia (98)
Estados Unidos (450)
Brasil (409)
Romênia (111)
Argentina (90)

Porcentagem
22,0%
20,0%
35,0%
55,0%
86,0%
29,0%
66,0%
36,0%
78,0%
10,0%
41,0%

Dentre as publicações dos 14 países ocidentais, o Brasil apresenta a maior
porcentagem de CDI positivo (55,0%), CDI=5 (20,0%) e AG=0 (78,0%). Além disso,
os dados do Método de Rorschach no Brasil apresentam, juntamente com os da Grécia,
a maior porcentagem de CDI=4 (35,0%).

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO

Dentre as variáveis analisadas, o CDI e o AG apresentam maior destaque, pois
são as mais altas porcentagens dentre os trabalhos analisados. Com isso, podemos dizer
que os participantes da amostra brasileira, estudada por Nascimento (2007),
apresentariam mais dificuldade para enfrentamento de problemas nas demandas sociais
do que os participantes das amostras dos outros países, assim como maior tendência a
pouco contato social e a terem problemas na interação com as pessoas. Devemos
lembrar que Nascimento (2007) não discute tal resultado com relação a outros trabalhos
de normatização publicados no exterior. Na verdade, o generaliza como uma
normatização para o Brasil, sem contextualizá-lo, contudo, com o resultado em relação
ao estado de São Paulo, onde foi feita a coleta.
Com isso, os resultados também indicam a necessidade de estudos mais
aprofundados sobre o CDI e o AG na população brasileira. A partir dos resultados desta
metanálise podemos apontar algumas perguntas relevantes, principalmente sobre o CDI:
1) o Índice de Déficit Relacional está sendo mensurado corretamente no Brasil? 2) Caso
o Índice de Déficit Relacional esteja sendo medido corretamente no Brasil, como são
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descritas (e se descrevem) as pessoas com Índice de Déficit Relacional positivo no
Brasil? 3) Como estas pessoas descrevem seus relacionamentos? 4) Como estas pessoas
descrevem as dificuldades nos relacionamentos? 5) Caso o Índice de Déficit Relacional
não esteja sendo medido corretamente no Brasil, como seria possível identificar pessoas
com dificuldades para lidar com a demanda relacional com o uso do Método de
Rorschach? 6) O Movimento Agressivo igual a zero é um bom indicador para pessoas
com baixa hostilidade e poucos comportamentos agressivos no Brasil? 7) Outras
variáveis no Método de Rorschach poderiam indicar hostilidade e comportamentos
agressivos no Brasil?
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AMIZADES INTERNACIONAIS:
O CASO DE BRASILEIROS RESIDINDO NA AMÉRICA DO NORTE
Cloves Bitencourt Neto (UFES)
Agnaldo Garcia4 (UFES)
A presente pesquisa teve como objetivo a investigação das amizades de brasileiros residindo na América
do Norte (Estados Unidos da América, México e Canadá). Vinte brasileiros residindo na América do
Norte havia pelo menos seis meses responderam a um questionário sobre suas relações de amizade. Os
resultados obtidos foram organizados nos seguintes itens: (a) rede de amigos (número de amigos,
nacionalidade e idioma): 158 amigos provenientes de 25 países foram citados; (b) atividades e interesses
compartilhados com amigos: atividades de lazer e culturais foram destacadas; (c) descrição dos amigos
próximos: os aspectos positivos foram destacados; (d) histórico das amizades próximas: início e episódios
marcantes; (e) dificuldades na amizade raramente foram citadas; (e) o significado da amizade; (f) o papel
da amizade na adaptação ao país e a na percepção do país: foi reconhecido e discutido. Os dados sugerem
que as amizades de brasileiros no exterior representem um fator importante de adaptação e socialização
em um país diferente.
Palavras-chave: amizades interculturais; brasileiros; relacionamento interpessoal; amizade; relações
internacionais.

INTERNATIONAL FRIENDSHIPS: THE CASE OF BRAZILIANS LIVING IN NORTH AMERICA
This study aimed at investigating the friendships of Brazilians living in North America (USA, Mexico
and Canada). Twenty Brazilians living in North America for at least six months completed a
questionnaire about their friendships. The results were organized in the following items: (a) network of
friends (number of friends, nationality and language): 158 friends from 25 countries were mentioned, (b)
activities and shared interests with friends: leisure and cultural activities were highlighted, (c) description
of close friends: positive aspects were highlighted, (d) history of close friendships, including the
beginning and striking episodes (e) difficulties in friendship were rarely mentioned, (e) the meaning of
friendship, (f) the role of friendship in adapting to the country and the perception of the country. The data
suggest that the friendships of Brazilians living abroad represent an important factor of adaptation and
socialization in a different country.
Keywords: intercultural friendships, Brazilians, interpersonal relations, friendship, international relations.

INTRODUÇÃO
O conhecimento sobre amizades entre membros de diferentes grupos, etnias,
países ou culturas ainda é uma área pouco investigada. A existência de amizades
interculturais e internacionais é uma área de investigação com relevância científica, por
sua contribuição para os estudos sobre a amizade tendo em vista que são
relacionamentos entre pessoas com características étnicas ou culturais diferentes. Tratase de um ponto teórico importante, uma vez que a similaridade tem sido considerada
como a base para a formação de amizades. Conhecer melhor como pessoas pertencentes
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a países e culturas diferentes se tornam amigas e assim permanecem representa uma
contribuição para a compreensão dos fatores que permitem a integração social e cultural
entre habitantes de diferentes países.
Conhecer melhor as amizades interculturais e internacionais permitirá um melhor
conhecimento também das formas de integração dos brasileiros residindo no exterior em
redes sociais internacionais que, em um mundo globalizado, são importantes para uma
maior inserção do país em questões internacionais de ordem social, cultural, científica,
econômica e política. Conhecer melhor as amizades de brasileiros residindo no exterior
com representantes de outros países e culturas pode indicar fatores para indicar
caminhos para sua maior integração social, contribuindo para o desenvolvimento de
uma sociedade internacional pautada por princípios de direito, justiça e semelhança
entre os povos.
Amizades, de modo geral, são pautadas pelas semelhanças entre amigos. Contudo,
uma área importante de pesquisa vem investigando amizades entre pessoas de diferentes
raças, etnias ou culturas. Historicamente, estudos sobre a amizade têm enfatizado o
caráter de similaridade entre amigos. Todavia, amizades também existem quando há
diferenças, como aquelas entre gêneros diferentes e entre diferentes etnias e idades.
Apesar das amizades terem como base a similaridade, amizades entre diferentes grupos
sociais têm sido investigadas. Amizades inter-grupos são encontradas desde o ambiente
escolar (Mcclenahan, Cairns, Dunn & Morgan, 1996). Encontram-se pesquisas sobre
problemas sistemáticos de comunicação e distanciamento como obstáculos à formação
de amizade entre grupos diferentes (Vorauer & Sakamoto, 2006) e sobre o efeito do
contato estendido sobre as amizades e o preconceito entre grupos (Wright, Aron,
Mclaughlin-Volpe & Ropp, 1997). Além da possibilidade de amizades entre membros
de diferentes grupos (inter-grupais), ainda tem-se investigado aquelas entre classes
sociais diferentes (Wright & Cho, 1992).
Quanto às relações entre amizade e diferentes etnias ou raças, a identificação
racial e étnica tem sido considerada como um fator nas escolhas de amigos (Kao &
Vaquera, 2006; Fong & Isajiw, 2000). Por outro lado, laços de amizade servem como
um indicador de integração social entre jovens migrantes compartilhando atividades
(Kao & Joyner, 2004). Neste sentido, investigações têm sido realizadas sobre amizades
inter-raciais (Moody, 2001; Smith, 2002; Aboud, Mendelson & Purdy, 2003; Quillian &
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Campbell, 2003; Smith & Singer, 2006; Aberson, Shoemaker & Tomolillo, 2004), por
vezes associadas a sensibilidade multicultural e competência social (Hunter & Elias,
1999) incluindo seu papel nas atitudes relativas a casamentos inter-raciais (Jacobson &
Johnson, 2006). Amizades também influenciam a compreensão de atitudes
multiculturais (Verkuyten & Martinovic, 2006). Amizades entre grupos culturais
diferentes têm sido investigadas como relações interraciais, interétnicas (Smith &
Schneider, 2000) ou interculturais (Collier & Bornman, 1999; Goto & Chan, 2005).
Teoricamente, esta pesquisa se baseia na literatura específica da área de estudos
sobre a amizade. Como autores de destaque para a construção de um referencial teórico
estão Robert Hinde (1997) e Adams e Blieszner (1994). Os traços principais da obra de
Hinde sobre relacionamento interpessoal incluem a importância dada aos aspectos
descritivos e a consideração de diferentes níveis de complexidade e suas relações
mútuas. De forma semelhante, Adams e Blieszner (1994) também propõem, no caso dos
estudos sobre a amizade, a investigação de aspectos internos e externos (contexto),
incluindo estrutura e processos. Hinde (1997) propôs diferentes níveis de complexidade
incluindo processos intraindividuais, interações, relacionamentos, grupos e sociedades e
também o contexto da cultura e do ambiente físico. Todos estes níveis afetariam e
seriam afetados pelos outros, sendo cada nível um complexo de processos dialéticos.
Também propôs três fases analíticas: a descrição dos relacionamentos, a especificação
dos princípios envolvidos em sua dinâmica (processos subjacentes), e o reconhecimento
das limitações da aplicabilidade desses princípios. Finalmente, conclui que a
compreensão requer re-síntese de nossa análise para compreender o todo. Nos
relacionamentos, afirma que componentes afetivos e cognitivos são tão importantes
quanto os comportamentais.
Complementando a proposta de Hinde, o presente trabalho ainda conta com a
influência teórica dos estudos sobre amizade, especialmente de Adams e Blieszner
(1994) que, em posição semelhante e consistente com a de Hinde, também buscam um
modelo integrador para o estudo da amizade entre adultos, no qual tanto aspectos
internos ao relacionamento (como as dimensões tradicionalmente estudadas intimidade, compromisso, satisfação, entre outras) quanto aspectos externos (de
contexto, como aspectos culturais, sociais, históricos, religiosos, entre outros) são
considerados e integrados.
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O arcabouço conceitual integrativo para a pesquisa do relacionamento de Adams e
Blieszner (1994) apresenta elementos semelhantes aos propostos por Hinde e também
contribui para a construção do referencial para a presente investigação. Enquanto a
proposta de Hinde (1997) se refere aos relacionamentos em geral, a proposta de Adams
e Blieszner (1994) foi elaborada tendo em vista os estudos sobre amizade, em particular.
De um ponto de vista sincrônico, considera estrutura e processos tanto nas díades de
amigos quanto nas redes de amizade. A estrutura da amizade envolve o grau de
similaridade entre amigos (gênero, classe, idade, estado civil), sua proximidade
emocional (solidariedade), status e diferenças de poder e intimidade. Os processos
interativos da amizade são aspectos dinâmicos e incluem processos cognitivos
(pensamentos que cada membro tem sobre ele mesmo, o amigo e a amizade), afetivos
(reações emocionais aos amigos e à amizade) e comportamentais (componentes de ação
da amizade, incluindo a comunicação, auto-revelação, mostras de afeto e apoio,
atividades e interesses compartilhados assim como traição, discussão e demais
conflitos) que ocorrem quando as pessoas interagem. Finalmente, deve-se levar em
conta o contexto estrutural e cultural das interações de amizade, incluindo suas
mudanças no tempo. O esquema conceitual contempla traços estruturais e processuais
internos e externos à díade (Adams & Blieszner, 1994). Estes elementos encontram
paralelos na proposta de Hinde (1997), cujo arcabouço conceitual para os
relacionamentos em geral também leva em conta aspectos internos e externos à díade
(incluindo aqui o grupo e a sociedade como níveis de complexidade mais abrangentes
que o do relacionamento, além de fatores sociais e culturais e ambientais). O autor
(Hinde, 1997) também inclui aspectos cognitivos, afetivos e comportamentais como
elementos do relacionamento a ser investigados.
O objetivo central desta pesquisa foi identificar, descrever e analisar relações de
amizade de brasileiros residindo no exterior (entre 17 e 48 anos) com brasileiros ou
habitantes de outros países. Como objetivos específicos, foram investigados os
seguintes aspectos: a) rede de amigos (número de amigos, nacionalidade e idioma); b)
descrição dos amigos próximos; c) histórico das amizades próximas: início e episódios
marcantes; d) dificuldades na amizade; e) o significado da amizade; f) o papel da
amizade na adaptação ao país e a na percepção do país.
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MÉTODO

1. Participantes

Participaram 20 brasileiros (17 a 48 anos) residindo na América do Norte havia
pelo menos seis meses. Outras informações sobre os participantes se encontram na
Tabela 1.

2. Procedimento de Coleta e Análise de Dados

Os participantes foram identificados a partir de indicações de amigos ou parentes
de brasileiros residindo no exterior e a partir de comunidades de brasileiros no exterior.
Os possíveis participantes foram contatados via Internet (e-mail) e foram convidados a
responder um questionário com questões fechadas e abertas sobre suas relações de
amizade no exterior (com estrangeiros e/ou brasileiros) assim como preencher um termo
de consentimento informado para participação na pesquisa. Um questionário com
questões abertas e fechadas foi especialmente desenvolvido para a realização da
presente pesquisa.
Os dados foram tratados de forma qualitativa, buscando-se descrever e discutir
alguns aspectos centrais dessas amizades. O material obtido foi organizado e analisado
de acordo com os pontos abaixo, visando apresentar um quadro geral e descritivo das
amizades de brasileiros no exterior, particularmente na América do Norte. Os dados
foram discutidos à luz da literatura sobre amizades internacionais. Os seguintes pontos
foram analisados: a) rede de amigos (número de amigos, nacionalidade e idioma); b)
atividades e interesses compartilhados com amigos; c) descrição dos amigos próximos;
d) histórico das amizades próximas: início e episódios marcantes; e) dificuldades na
amizade; f) o significado da amizade; g) o papel da amizade na adaptação ao país e a na
percepção do país.
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Tabela 1. Participantes
Nome
Fictício
Ana
Bruna
Cecília
Daniela
Fernanda
Gabriel
Heloisa
Irina
João
Lúcio
Marcos
Maurício
Nadia
Paulo
Sandro
Sônia
Tadeu
Talita
Tatiana
Ulisses

Idade
35
24
25
30
28
48
24
30
24
17
21
37
25
26
29
40
18
46
22
27

Estado
Civil
casada
solteira
solteira
união livre
casada
casado
solteira
casada
solteiro
solteiro
solteiro
solteiro
solteira
solteiro
casado
casada
solteiro
casada
casada
casado

Cônjuge
americano
mexicano
americano
brasileira
americano
brasileiro
brasileiro
americano
brasileiro
brasileira

Profissão
psicóloga, doutoranda
produtora de áudio e vídeo
empresária/estudante
professora, tradutora
gerente de escritório
engenheiro e supervisor de produção
estudante superior completo
assistente
estudante
estudante
estudante e músico
arquiteto
secretária executiva trilíngüe
motorista
empresário
diarista
estudante
assistente de administração
gerente de vendas
supervisor de construção civil

País
EUA
EUA
EUA
México
EUA
Canadá
EUA
EUA
EUA
México
EUA
México
EUA
EUA
EUA
EUA
EUA
EUA
EUA
EUA

RESULTADOS

1. A Rede de Amigos

Os vinte participantes mencionaram de 3 a 17 amigos. No total, foram
mencionados 158 amigos. Esses amigos pertenciam a 25 nacionalidades diferentes. As
nacionalidades mais citadas foram: brasileiros (69), norte-americanos (38), norteamericanos/brasileiros (4), mexicanos (14), venezuelanos (5), peruanos (3), indianos
(2), portugueses (2), ingleses (2), búlgaros (2); turcos (2). Outras nacionalidades foram
citadas apenas uma vez: alemão, austríaco, canadense, colombiano, coreano, espanhol,
estoniano, finlandês, francês, húngaro, italiano, jamaicano, norueguês, porto-riquenho e
russo.
Diversos idiomas eram utilizados na comunicação com esses amigos. Os idiomas
de comunicação mais comuns foram o português (60), o inglês (56) e o espanhol (19).
Em alguns casos, dois idiomas eram usados para se comunicar com o mesmo amigo,
como português e inglês (19), inglês e espanhol (3), português e espanhol (1). A origem
de 124 amigos foi indicada, os quais eram provenientes ou foram conhecidos nos
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seguintes locais ou situações: (a) rede social pré-existente: 32 (16 por meio de amigos
em comum, 10 do círculo social, 4 da comunidade brasileira, 2 da casa de amigos); (b)
instituições ou atividades ligadas ao ensino e à pesquisa: 25 (7 da escola, 7 de
universidade no exterior e 1 no Brasil, 5 de cursos de inglês, 3 de doutorado, 2 de
congressos ou conferências); (c) atividades de intercâmbio cultural: 15 (12 da mesma
empresa de intercâmbio e 3 de intercâmbio cultural); (d) trabalho: 11 (10 no trabalho no
exterior e 1 no Brasil); (e) vizinhança: 10 (7 de vizinhança no exterior e 1 no Brasil, 2
do condomínio); (f) igreja: 9; (g) contato online: 8 (3 internet e 5 orkut); (h) por
intermédio da família: 4 (1 do marido, 2 da família e 1 da família do marido); (i) outras
atividades ou locais: 10 (2 de discoteca, 2 de academias e um de cada: clube, colega de
quarto, viagem, bar, Minnesota e Brasil).

2. Atividades e Interesses Compartilhados com Amigos

A tabela 2 resume os interesses e atividades compartilhadas pelos participantes e seus
amigos.

A partir da tabela 2, foram propostos nove grupos ou categorias de interesses e/ou
atividades relevantes para as amizades consideradas: (1) lazer (arte, literatura, cinema,
teatro, música, passeios, viagens, esportes, reuniões sociais, dança, culinária,
motocicletas, automóveis, computadores, casa, desenhos animados, revistas em
quadrinhos, animais, jogos, videogames, moda, fotografia); (2) religião; (3) cultura
(idioma, valores); (4) estudos; (5) trabalho (negócios, arquitetura); (6) apoio mútuo; (7)
família; (8) história de vida (condição de estrangeiro, história pessoal, crescimento
pessoal e profissional, viver de forma satisfatória nos EUA, prosperidade nos EUA); (9)
cidadania (ajudar imigrantes, política, saúde e passeatas).
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Tabela 2 - Atividades e Interesses Compartilhados com Amigos
ParticiN.º
Interesses e Atividades Compartilhadas
pante
amigo
s
Ana

11

Bruna
Cecília
Daniela

4
9
8

Fernanda

17

Gabriel
Heloisa

3
17

Irina
João

4
10

Lúcio
Marcos

6
5

Maurício

11

Nadia

7

Paulo

6

Sandro
Sônia
Tadeu
Talita

3
5
3
9

Tatiana

7

Ulisses

6

Estudos, família, lazer (reuniões sociais, viagens, música, esportes), casa, cidade,
trabalho
Religião, lazer (teatro, música, cinema, literatura, esportes)
Lazer (bares, boates, passeios, cinema, música, literatura, teatro, esportes, viagens)
Condição de estrangeiro, história pessoal, cultura (idiomas, valores), lazer (arte,
literatura, cinema, música, passeios, viagens), trabalho, estudo, família
Lazer (viagens, passeios, esportes, dança, música, cinema, reuniões sociais, artes e
culinária), cultura (idioma), animais.
Lazer (motocicletas, automóveis, computadores, passeios, viagens e reuniões sociais)
Estudos, idioma, crescimento pessoal e profissional, lazer (passeios, esportes,
reuniões sociais, dança, cinema, viagens)
Lazer (passeios, esportes), cultura (idioma) e saúde (dieta)
Estudos, apoio mútuo, cultura, religião e lazer (desenhos animados, livros, culinária,
passeios, cinema, reuniões sociais, cidade)
Estudos, apoio mútuo, religião e lazer (esportes, passeios, viagens, reuniões sociais)
Estudos, política e lazer (música, arte, culinária, cinema, literatura, reuniões sociais e
passeios)
Cultura (língua inglesa), religião e lazer (culinária, música, artes, dança, esporte,
reuniões sociais, carros, passeios, viagens, teatro e cinema), trabalho (arquitetura)
Trabalho, estudos, cultura (línguas) e lazer (passeios, esportes, viagens, reuniões
sociais, cinema)
Trabalho e lazer (esportes, jogos e videogames, reuniões sociais, música, teatro,
passeios e carros)
Trabalho, família, viver de forma satisfatória nos EUA e lazer
Família, religião, trabalho e lazer (passeios, reuniões sociais, viagens)
Estudos e lazer (esportes, videogames, revistas em quadrinhos)
Trabalho, cidadania (passeatas), casa, saúde, igreja e lazer (culinária, passeios,
cinema, teatro, esportes, literatura, viagens, música, moda, fotografia, reuniões
sociais)
Religião, estudos, trabalho, prosperar nos EUA, cidadania (ajuda a imigrantes) e lazer
(reuniões sociais, passeios)
Religião, computadores, carros, negócios, trabalho.

3. Descrição dos Amigos Próximos

Apesar da diversidade na descrição dos amigos próximos, estes quase sempre
foram descritos de modo positivo, com a utilização de um grande número de qualidades
e adjetivos. Abaixo, são apresentadas algumas categorias mais importantes de atributos
dos amigos.
Um primeiro grupo de qualificações determina o tipo de amigo considerado: o
amigo de todos os momentos ou horas (7 casos), companheiro (6), bom amigo, amigo
(5), melhor amigo (3), grande amigo (2), alguém que valoriza a amizade. Curiosamente,
o termo amigo pode ser visto como positivo (amigo verdadeiro) ou negativo (amigo
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falso). Neste caso, todas as qualificações para o termo amigo foram positivas. Um
segundo grupo de qualificações trata os amigos como alguém da família: irmão, mãe ou
pai. Estas qualificações também se referiram a aspectos positivos dos amigos.
Outro grupo de qualificações referia-se a humor do amigo. Assim, os amigos
foram repetidamente considerados como divertidos (6), engraçados (5), alegres (4),
felizes (2), de bem com a vida, de alto astral, de bom humor e brincalhão. Os dados
sugerem que a alegria represente uma importante base emocional para a amizade. Além
do humor, a disponibilidade para ajudar também se destacou: alguém disposto a ajudar
ou apoiar (10); preocupada com o amigo (2), que sabe ouvir e dar conselho (1), com
quem se pode contar. Outro grupo de características estava associado à proximidade,
companheirismo e comunicação. Neste sentido, o amigo era alguém que compartilhava
experiências e atividades, alguém fiel ou leal (3) e presente (2) alguém comunicativo ou
extrovertido (4).
Em alguns casos, foram apontadas características individuais ou da personalidade
do amigo: inteligente (7), sincero (4), admirável, doce, sensível, centrado, espiritualista,
sem

preconceitos,

meiga,

confiável,

interessante,

culto,

generoso,

maduro,

personalidade boa, amorosa, verdadeira, ágil, organizada, calmo, aberto a novidades,
audacioso, tranqüilo, esperto, sagaz, carente, tímido, excêntrico, louca e pirada
(possivelmente no sentido de ousadia), inocente. Raramente as características
individuais eram negativas, como preguiçoso.
Em poucos casos, os interesses e atividades do amigo serviram para descrevê-lo,
como maior bebedor que conhece ou interessado pela cultura brasileira ou trabalhador
caipira. Raramente a nacionalidade ou a cultura serviu para descrever um amigo, como
“bem aculturada”.

4. Histórico das Amizades Próximas: Início e Episódios Marcantes

O início das amizades próximas foi apresentado de diferentes formas. Geralmente
os participantes se referiram mais a um contexto social ou institucional onde encontrou
os amigos que a um período específico. Neste sentido, tanto os contextos institucionais
ou formais quanto os informais foram importantes. Do ponto de vista institucional,
pode-se apontar o trabalho, a escola/universidade e a igreja. Como momentos especiais
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em que amizades foram formadas referiram-se à infância (2 casos) e à chegada ao país
(3). Os próprios amigos representaram uma importante fonte de novas amizades. Novas
amizades ainda foram intermediadas por parentes. Outras situações que foram indicadas
como dando origem aos amigos foram o intercâmbio, viagens, orkut, internet, evento na
faculdade, festas, banda de jazz e condomínio onde mora ou vizinhança.
Os episódios marcantes foram de natureza diversa. A maior parte dos episódios
relatados estava relacionada ao recebimento de alguma forma de apoio social
(emocional ou instrumental), a experiências de companheirismo marcantes vividas com
esses amigos e a momentos de lazer vividos com esses amigos.
Vários episódios relatados envolviam lembranças de alguma forma de apoio
social (recebido ou fornecido). Esse apoio parece se destacar em torno de três temas: o
apoio relativo à adaptação ao novo país, o apoio emocional frente a dificuldades e o
apoio instrumental diante de algum problema grave. O apoio para a adaptação ao país
foi citado por quatro participantes como episódios marcantes. O apoio emocional
envolveu consolar uma amiga quando esta mudou de família, quando o pai do amigo
morreu, em relação a problemas no casamento, no fim de um namoro, na faculdade, em
alguma forma de crise (como cometer um erro grave), em uma situação difícil, ao estar
grávida, quando a ex-esposa do amigo fugiu com a filha, em mudanças de emprego e
acidente de trabalho do amigo, apoio para dirigir. O apoio informacional também foi
inserido entre os episódios marcantes, como o fato do amigo ter explicado como os
nativos pensavam e agiam e ter ensinado português a um amigo. O apoio instrumental
também foi citado. Exemplos deste apoio se referem a um amigo ter levado o outro para
morar com ele quando se separou da esposa. Em outro caso, o amigo avisou a família e
o socorreu em um acidente ao escalar uma montanha.
Um segundo grupo de episódios marcantes estava ligado a experiências
compartilhadas. Entre estas foram relatados episódios de gravidez no mesmo período;
de rir juntas dos filhos; de terem sido madrinhas no casamento uma da outra; por
partilharem a experiência de ser estrangeiras, mulheres e ter um companheiro nativo;
por compartilharem a falta de seus parceiros românticos que moravam em países
diferentes; por ter compartilhado o nascimento da filha da amiga e ser sua madrinha;
pela conversão da amiga à sua religião graças a seu apoio. E ainda por aventuras
culinárias compartilhadas, por trabalharem juntas, pelas caronas compartilhadas; pela
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convivência diária e acolhimento. Por vezes, estas experiências compartilhadas estavam
mais relacionadas ao lazer e à diversão, como terem passado férias na fazenda e na praia
juntos, festas, aventuras na noite, por divertirem-se juntos, jogar videogame, por
refeições compartilhadas, viagens, passeios, prática de esportes, até piadas e jogos. Um
terceiro grupo de episódios marcantes refere-se a conversas com os amigos, sobre
diversos assuntos, como a história do país, família, conversas íntimas, conversas sobre
experiência de vida, filmes, livros, pessoas, discussão por diferenças culturais,
dificuldades no país.
Finalmente, o último contato que mantiveram com esses amigos variou bastante.
Alguns haviam entrado em contato com o amigo havia poucas horas (pela internet) e
outros não se comunicavam havia cerca de um ano.

5. Dificuldades na Amizade

Em 24 amizades, nenhuma dificuldade foi apontada. Em dois casos, os
participantes se referiram a dificuldades de comunicação, especialmente quanto ao
idioma. Uma segunda dificuldade apontada estava relacionada a traços individuais, de
personalidade ou temperamento do amigo, como mudar de um momento para o outro,
ser preguiçoso ou muito ativo, diferenças pessoais ou de opinião. Uma terceira
dificuldade foi atribuída às diferenças culturais: quanto a ser mais independente e
exigente; apresentar tradições e costumes diferentes; quanto à forma de se pensar; ao
que considerava politicamente correto ou incorreto; o nível de higiene e a religião.
Outras dificuldades incluíam a distância geográfica, a falta de tempo para se
encontrarem e o ciúme. De forma geral, as dificuldades ocuparam um lugar secundário
na descrição das amizades. Do ponto de vista psicossocial, essas dificuldades parecem
estar ligadas a fatores individuais e a fatores culturais. Neste caso, os participantes
atribuíram características individuais (como ser mais independente e exigente) à cultura.

6. O Significado da Amizade

O significado da amizade para os participantes foi bastante diversificado, mas a
amizade sempre foi considerada algo positivo. Para alguns, a amizade significava tudo
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ou muito, ou era indispensável, importante. Alguns destacaram a amizade verdadeira,
forte, genuína e apontaram a importância dos melhores amigos ou dos bons amigos. A
dimensão do companheirismo esteve presente em expressões como “alguém sempre
presente” ou com quem se pode contar. Esse companheirismo estava associado a apoio,
confiança, segurança, bem-estar, carinho, amor, proteção, conforto e união. Significados
específicos do apoio do amigo em um país estranho referiram-se à ajuda com o idioma
ou para conhecer ou aproximar-se de outras culturas. Amigos também foram
importantes no processo de ensino-aprendizagem, envolvendo ainda sabedoria,
conselho e crescimento individual. O significado da amizade também estava associado a
diversão e alegria. A comparação com uma figura familiar também foi utilizada para
indicar o significado de um amigo, especialmente ao comparar o amigo com um irmão
(sete casos) e com a mãe. De forma geral, os participantes apontaram a importância da
amizade em si e destacaram algumas dimensões específicas das amizades,
especialmente o companheirismo e o apoio, centrais para o significado das amizades.

7. O Papel da Amizade na Adaptação ao País e a na Percepção do País

Dois pontos investigados estavam ligados ao papel dos amigos na adaptação ao
país estrangeiro e como esses amigos afetaram a percepção do país por parte dos
participantes.
Vários participantes reconheceram o papel dos amigos na adaptação ao país em
que viviam. Dezesseis amizades foram reconhecidas como ajudando diretamente na
adaptação ao país. Esse papel podia ser exercido de forma direta ou indireta. A forma
direta deu-se quando o amigo atuava como um “guia” em relação ao novo ambiente.
Neste caso, os amigos exerceram um papel de “guia” ao dar instruções de como
comportar-se no país, explicando o funcionamento da sociedade, a cultura, os costumes,
leis e regras do país, a forma de ser das pessoas, ajudando na aprendizagem do idioma
(e das gírias), os comportamentos adequados e ajudando a encontrar as coisas que
precisava, mostrando lugares. Assim, os amigos contribuíram para a aprendizagem de
novos hábitos e princípios.
Vários participantes reconheceram o papel de guia (para o aprendizado e para
novas experiências) desempenhado pelos amigos. Talita reconheceu o papel dos amigos
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no treinamento quanto a hábitos e costumes, aprendendo que independentemente do
país, encontra-se amizade, alegria, tristeza, sacrifício, pobreza. Ana aprendeu muito com
todas as críticas e coisas boas que o país tem, tendo os amigos ajudado-a a entender
melhor a cultura americana. Maurício reconheceu o papel do amigo de ensinar a cultura
e os costumes mexicanos, contribuindo muito para sua adaptação ao país. Com os
amigos, Lúcio pôde aprender mais a história do país, gostando mais da sua estadia,
tendo seus amigos ajudado a ver os pontos negativos de seu pensamento. Para Nádia, os
amigos mostraram lugares e pessoas diferentes, sempre de forma positiva e divertida.
Heloisa e as amigas descobriram muitas coisas juntas. Segundo Daniela, quase todas
suas percepções (positivas ou negativas) sobre a cultura eram confirmadas ou não pelo
amigo, incluindo como se comportava, pensava e expressava para depois estender-se
aos outros e compreender a cultura de maneira mais ampla e precisa. Para Cecília, o fato
de o amigo ser americano ajudou bastante com as gírias e costumes do país. Para
Tatiana, o fato de a amiga gostar muito dos EUA, a influenciou positivamente em
relação ao país. Em outros casos, o amigo ajudou a entender melhor a cultura
americana. Outra conheceu americanos “super gentis, calorosos e dispostos a ensinar
tudo sobre os EUA”.
Outra influência direta deu-se na socialização do participante, apresentando o
amigo a seu círculo social. De forma indireta, os amigos prestaram diferentes formas de
apoio, incluindo o apoio emocional (por exemplo, para seguir em frente nas
adversidades, para ver um futuro melhor, para superar as saudades do Brasil) ou
possibilitando diversão ou distração.
Um dos pontos investigados foi como os participantes percebiam a influência dos
amigos em relação à percepção que tinham do país em que viviam (EUA, Canadá e
México). Em 22 das amizades mais próximas, os participantes informaram que essas
amizades não tinham afetado ou tinham afetado pouco a percepção do país. Por outro
lado, vários reconheceram a influência direta na percepção do país, especialmente no
sentido de perceberem o país de forma mais positiva (ou menos negativa).
Assim, os amigos contribuíram para uma percepção mais positiva do país. Dois
participantes se referiram ao papel dos amigos fazendo-os apreciar mais o que o país
oferecia. Em outros casos, os amigos foram reconhecidos como alguém que os ensinou
a amar o país, mostrando a cultura, a culinária, as festas, que o México era um país de
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pessoas sérias e legais. Outra participante destacou o papel da amiga ao ajudá-la a
entender as diferenças culturais, mostrando que os americanos eram pessoas como os
brasileiros, nem melhores nem piores, mas diferentes, com uma cultura diferente e que
os EUA era um país de oportunidades, tranqüilo para um imigrante morar. Em outro
caso, o amigo mostrou um Canadá mais light, liberal, que não era só trabalho, que os
canadenses também podiam ser amigos e leais, ajudando-o a se adaptar ao Canadá.
Outra participante achava muito difícil aproximar-se de americanos, mas a amiga
provou ser possível o mesmo tipo de intimidade que se têm entre brasileiros, ensinandoa ser possível adaptar-se e sentir-se feliz no país. Outra amiga mostrou que morar nos
EUA era uma oportunidade melhor, aconselhando que fosse grata pelo privilégio de
morar nesse país. Outro apontou uma redução da percepção negativa do país, de modo
que o amigo o fez tolerar os defeitos que via nos norte-americanos.
Em suma, os amigos exerceram um papel importante nas relações entre o
brasileiro residente no exterior e o país. Esse papel pode ser traduzir pela participação
direta como um tipo de guia para a nova realidade. Associado a esse papel mais
objetivo, percebe-se a influência positiva dos amigos quanto à percepção do novo país.
Dessa forma, pode-ser propor que os amigos exerçam um papel direto na adaptação ao
país estrangeiro (como guia) e uma papel indireto, aos melhorar a forma de perceber o
país no qual vive.

DISCUSSÃO

Um dos pontos que se destaca na rede de amigos de brasileiros vivendo na
América do Norte é sua grande diversidade quanto à nacionalidade desses amigos. Os
158 amigos citados pertenciam a 25 nacionalidades (principalmente brasileiros, norteamericanos e mexicanos), o que significa que esses brasileiros viviam, de fato, em um
ambiente multicultural, com maior contato com outros brasileiros, ao lado dos cidadãos
do país hospedeiro (norte-americanos e mexicanos). Quase a metade dos amigos citados
era de brasileiros, indicando, possivelmente, a importância das semelhanças culturais
facilitando as amizades. Este claro predomínio de amigos brasileiros, mesmo vivendo
no exterior, possivelmente indica como as populações brasileiras estão se adaptando à
vida social em outros países, tendo em outros brasileiros um importante fator de
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socialização, contribuindo para a formação de comunidades brasileiras no exterior,
neste caso, na América do Norte. A literatura tem indicado a identificação racial e étnica
como um fator nas escolhas de amigos (Kao & Vaquera, 2006; Fong & Isajiw, 2000).
Possivelmente, a identificação cultural seja outro fator decisivo para a escolha de
amigos.
A diversificação dos amigos também se reflete no uso de diferentes idiomas para
a comunicação. O português e o inglês foram os idiomas mais empregados, seguidos
pelo espanhol. A ampla utilização do português em países como EUA, Canadá e
México indica que compartilhar o mesmo idioma de origem (no caso o português) e,
possivelmente, a mesma cultura exerça uma atração entre os brasileiros que se
encontram no exterior.
As principais fontes de amigos foram a rede social pré-existente, instituições ou
atividades ligadas ao ensino e à pesquisa e atividades de intercâmbio cultural, além do
trabalho, vizinhança e igreja. Possivelmente, o afastamento da família seja responsável
pelo pequeno número de amizades com origem no meio familiar. As instituições de
ensino, aparentemente, desempenham um papel relevante para possibilitar amizades de
brasileiros no exterior. Amizades inter-grupos são encontradas desde o ambiente escolar
(Mcclenahan, Cairns, Dunn & Morgan, 1996).
Quanto às atividades e interesses compartilhados com amigos, nove grupos foram
considerados. Nitidamente, as atividades de lazer representaram o maior elemento
mediador das amizades. Outros fatores tiveram uma importância menor, como a
religião, a cultura (idioma), os estudos, o trabalho, o apoio mútuo, a família, a história
de vida e a cidadania. As atividades de lazer, contudo, estão intimamente relacionadas a
atividades culturais, de modo que possivelmente semelhanças por atividades de lazer
estejam ligadas ao compartilhamento de aspectos culturais.
Houve diversidade na descrição dos amigos próximos (predominantemente
mantendo o caráter positivo). Sete grupos de qualificações foram propostos: (a)
características da própria amizade (como o fato de ser o melhor amigo); (b) o amigo
como alguém da família, especialmente um irmão; (c) referências ao humor do amigo
(como divertido e engraçado); (d) características individuais do amigo (como inteligente
e sincero); (e) interesses e atividades do amigo; (f) apoio (alguém disposto a ajudar ou
apoiar); (g) proximidade, companheirismo e comunicação (alguém que compartilhava
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experiências e atividades). Os itens (a) e (b) referem-se à natureza do laço, como uma
boa amizade ou uma relação familiar. Os itens (c), (d) e (e) referem-se a características
individuais do amigo. Os itens (f) e (g) referem-se a processos interpessoais vividos
com esses amigos. Os dados ainda sugerem que a alegria represente uma importante
base emocional para a amizade. Raramente a nacionalidade ou a cultura serviu para
descrever um amigo, como um “típico americano” ou “bem aculturada”.
Quanto ao histórico das amizades próximas, seu início geralmente foi indicado
por um contexto social ou institucional formal ou informal, como o trabalho, a
escola/universidade ou a igreja. Os próprios amigos representaram uma importante
fonte de novas amizades. Outras situações que foram indicadas como dando origem aos
amigos foram o intercâmbio, viagens, orkut, internet, evento na faculdade, festas, banda
de jazz e condomínio onde mora ou vizinhança. Os episódios marcantes também foram
de natureza diversa, a maior parte relacionada a (a) lembranças de alguma forma de
apoio social (recebido ou fornecido) relativo à adaptação ao novo país – especialmente
apoio informacional, apoio emocional frente a dificuldades e apoio instrumental diante
de algum problema grave; (b) experiências de companheirismo marcantes incluindo
momentos de lazer vividos com esses amigos, experiências compartilhadas, incluindo
lazer e conversas com amigos.
Poucas dificuldades foram apontadas nas amizades. Estas estavam relacionadas a:
(a) dificuldades de comunicação (idioma); (b) características individuais do amigo; (c)
diferenças culturais (várias vezes refletidas no comportamento individual, como um
traço de personalidade devido a pertencer a uma nacionalidade); (d) distância
geográfica; (e) falta de tempo para se encontrarem. De forma geral, as dificuldades
ocuparam um lugar secundário na descrição das amizades. Do ponto de vista
psicossocial, essas dificuldades parecem estar ligadas a fatores individuais e a fatores
culturais. Neste caso, os participantes atribuíram características individuais (como ser
mais independente e exigente) à cultura. Problemas de comunicação têm sido
reconhecidos como obstáculos à formação de amizade entre grupos diferentes (Vorauer
& Sakamoto, 2006).
Apesar de o significado da amizade ser bastante diversificado, ele geralmente foi
positivo. Ao se referirem ao significado da amizade, vários pontos foram enfatizados:
(a) a amizade como algo importante; (b) a autenticidade da amizade; (c) o
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companheirismo (associado a apoio, confiança, segurança, bem-estar, carinho, amor,
proteção, conforto e união); (d) lazer e alegria; (e) ensino e aprendizagem; (f) o amigo
como irmão. Significados específicos do apoio do amigo em um país estranho
referiram-se à ajuda com o idioma ou para conhecer ou aproximar-se de outras culturas.
Amigos também foram importantes no processo de ensino-aprendizagem. De forma
geral, os participantes apontaram a importância da amizade em si e destacaram algumas
dimensões específicas das amizades, especialmente o companheirismo e o apoio,
centrais para o significado das amizades.
O papel da amizade na adaptação ao país e a na percepção do país foi um fator
exclusivo para amizades de pessoas vivendo em outro país. A partir dos dados, pode-se
propor três papéis desempenhados pelos amigos quanto à adaptação ao país: (a) o amigo
como guia em relação ao novo ambiente: instruindo como comportar-se no país,
explicando o funcionamento da sociedade, a cultura, os costumes, leis e regras do país,
ajudando na aprendizagem do idioma, mostrando lugares; (b) o papel de aproximar o
participante afetivamente do país, mostrando seu lado humano ou positivo (amizade,
alegria, tristeza, sacrifício, pobreza) ou por empatia pela forma do amigo se comportar
ou gostar do país; (c) o amigo como agente socializador – ao apresentar o participante a
seu círculo social. De forma indireta, o apoio emocional (por exemplo, para seguir em
frente nas adversidades, para ver um futuro melhor, para superar as saudades do Brasil)
ou possibilitando diversão ou distração também contribuíram para a adaptação ao país.
A análise do papel dos amigos na adaptação ao país já indicou indícios de que
essa adaptação estava associada a uma relação afetiva mais próxima com o país em
questão. Em vários momentos, foi possível identificar o papel positivo dos amigos em
relação à percepção do país no qual os participantes viviam (EUA, Canadá e México).
Vários reconheceram a influência direta na percepção do país, especialmente no sentido
de perceberem o país de forma mais positiva (ou menos negativa). Os amigos, assim,
seriam, ao menos parcialmente, responsáveis por fazê-los apreciar mais o que o país
oferecia; ensinando-os a amar o país (México), mostrando o país (México) como um
país de pessoas sérias e legais; ajudando a entender as diferenças culturais, mostrando
que os americanos eram pessoas como os brasileiros, com uma cultura diferente; e que
os EUA eram um país de oportunidades. Em outro caso, o amigo mostrou um outro lado
do Canadá e que os canadenses também podiam ser amigos e leais. A amiga de outra
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participante provou ser possível ter o mesmo tipo de intimidade com brasileiros e norteamericanos. Outro apontou uma redução da percepção negativa do país, pois o amigo o
fez tolerar os defeitos que via nos norte-americanos.
Em suma, os amigos exerceram um papel importante na adaptação dos brasileiros
residindo no exterior afetando, inclusive, a percepção do país em questão e,
principalmente, dos seus habitantes, comumente alvo de preconceitos. Neste sentido, os
dados estão de acordo com a literatura que tem indicado que amizades também
influenciam a compreensão de atitudes multiculturais (Verkuyten & Martinovic, 2006),
a sensibilidade multicultural e a competência social (Hunter & Elias, 1999). A amizade
(em decorrência do contato estendido) também afeta a existência de preconceito entre
grupos (Wright, Aron, Mclaughlin-Volpe & Ropp, 1997). Finalmente, laços de amizade
servem como um indicador de integração social entre estrangeiros e habitantes do país
(Kao & Joyner, 2004).
De acordo com a proposta de Hinde (1997), a presente pesquisa partiu de dados
descritivos sobre as amizades, incluindo aspectos comportamentais, cognitivos e
afetivos (também proposto por Adams & Blieszner, 1994) e ainda indicou a importância
das estruturas sócio-culturais na consideração de amizades interculturais. Neste
trabalho, investigamos os processos interativos da amizade (aspectos internos à díade e
externos ou contextuais) assim como a estrutura (das díades e das redes, com ênfase nos
aspectos culturais) (Adams & Blieszner, 1994).
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AMIZADES INTERNACIONAIS:
O CASO DE BRASILEIROS RESIDINDO NA EUROPA
Cloves Bitencourt Neto (UFES)
Agnaldo Garcia5 (UFES)
A presente pesquisa teve como objetivo a investigação das amizades de brasileiros residindo na Europa
(Itália, França, Inglaterra, Espanha, Portugal, Dinamarca, Áustria, Alemanha e Hungria). Vinte brasileiros
residindo na Europa havia pelo menos seis meses responderam a um questionário sobre suas relações de
amizade. Os resultados obtidos foram organizados nos seguintes itens: (a) rede de amigos (número de
amigos, nacionalidade e idioma): 139 amigos provenientes de 28 países foram citados; (b) atividades e
interesses compartilhados com amigos: atividades de lazer e culturais foram destacadas; (c) descrição dos
amigos próximos: os aspectos positivos foram destacados; (d) histórico das amizades próximas: início e
episódios marcantes; (e) dificuldades na amizade: raramente citadas; (e) o significado da amizade; (f) o
papel da amizade na adaptação ao país e a na percepção do país: foi reconhecido e discutido. Os dados
sugerem que as amizades de brasileiros no exterior representem um fator importante de adaptação e
socialização em um país diferente.
Palavras-chave: amizades interculturais, brasileiros, relacionamento interpessoal, amizade, relações
internacionais.

INTERNATIONAL FRIENDSHIPS: THE CASE OF BRAZILIANS LIVING IN NORTH AMERICA
This study aimed at investigating the friendships of Brazilians living in Europe (Italy, France, England,
Spain, Portugal, Denmark, Austria, Germany and Hungary). Twenty Brazilians living in Europe for at
least six months completed a questionnaire about their friendships. The results were organized in the
following items: (a) friends network (number of friends, nationality and language): 139 friends from 28
countries were mentioned, (b) activities and shared interests with friends: leisure and cultural activities
were outstanding, (c) description of close friends: the positive aspects were highlighted, (d) history of
close friendships, including the beginning and striking episodes, (e) difficulties in friendship: rarely
mentioned, (e) the meaning of friendship, (f) the role of friendship in the adaptation to the country and the
perception of the country. The data suggest that the friendships of Brazilians abroad represent an
important factor of adaptation and socialization in a different country.
Keywords: intercultural friendships, Brazilians, interpersonal relationships, friendship, international
relations.

INTRODUÇÃO

Amizades entre membros de diferentes grupos, etnias, países ou culturas ainda é
uma área pouco investigada. Amizades interculturais e internacionais representam uma
área de investigação com relevância científica para os estudos sobre a amizade, tendo
em vista que são relacionamentos entre pessoas com características étnicas ou culturais
diferentes. Trata-se de um ponto teórico importante, uma vez que a similaridade tem
sido considerada como a base para a formação de amizades. Conhecer melhor como
pessoas de países e culturas diferentes se tornam amigas e assim permanecem
5
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representa uma contribuição para a compreensão dos fatores que permitem a integração
social e cultural entre habitantes de diferentes países.
Conhecer melhor as amizades interculturais e internacionais permitirá um melhor
conhecimento também das formas de integração dos brasileiros residindo no exterior em
redes sociais internacionais que, em um mundo globalizado, são importantes para uma
maior inserção do país em questões internacionais de ordem social, cultural, científica,
econômica e política. Conhecer melhor as amizades de brasileiros residindo no exterior
com representantes de outros países e culturas pode indicar fatores ou caminhos para
sua maior integração social, contribuindo para o desenvolvimento de uma sociedade
internacional pautada por princípios de direito, justiça e semelhança entre os povos.
Amizades, de modo geral, são pautadas pelas semelhanças entre amigos. Contudo,
uma área importante de pesquisa vem investigando amizades entre pessoas de diferentes
raças, etnias ou culturas. Historicamente, estudos sobre a amizade têm enfatizado o
caráter de similaridade entre amigos. Todavia, amizades também existem quando há
diferenças, como aquelas entre gêneros diferentes e entre diferentes etnias e idades.
Neste caso, amizades entre diferentes grupos sociais também têm sido investigadas.
Amizades intergrupos são encontradas desde o ambiente escolar (Mcclenahan, Cairns,
Dunn & Morgan, 1996). Há pesquisas sobre problemas de comunicação e
distanciamento como obstáculos à formação de amizade entre grupos diferentes
(Vorauer & Sakamoto, 2006) e sobre o efeito do contato estendido sobre as amizades e
o preconceito entre grupos (Wright, Aron, Mclaughlin-Volpe & Ropp, 1997). Além da
possibilidade de amizades entre membros de diferentes grupos (intergrupais), ainda
tem-se investigado aquelas entre classes sociais diferentes (Wright & Cho, 1992).
Quanto às relações entre amizade e diferentes etnias ou raças, a identificação
racial e étnica tem sido considerada como um fator nas escolhas de amigos (Kao &
Vaquera, 2006; Fong & Isajiw, 2000). Por outro lado, laços de amizade servem como
um indicador de integração social entre jovens migrantes compartilhando atividades
(Kao & Joyner, 2004). Neste sentido, investigações têm sido realizadas sobre amizades
inter-raciais (Moody, 2001; Smith, 2002; Aboud, Mendelson & Purdy, 2003; Quillian &
Campbell, 2003; Smith & Singer, 2006; Aberson, Shoemaker & Tomolillo, 2004), por
vezes associadas à sensibilidade multicultural e competência social (Hunter & Elias,
1999) incluindo seu papel nas atitudes relativas a casamentos inter-raciais (Jacobson &
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Johnson, 2006). Amizades também influenciam a compreensão de atitudes
multiculturais (Verkuyten & Martinovic, 2006). Amizades entre grupos culturais
diferentes têm sido investigadas como relações interraciais, interétnicas (Smith &
Schneider, 2000) ou interculturais (Collier & Bornman, 1999; Goto & Chan, 2005).
Teoricamente, esta pesquisa se baseia na literatura específica da área de estudos
sobre a amizade. Como autores de destaque para a construção de um referencial teórico
estão Robert Hinde (1997) e Adams e Blieszner (1994). Os traços principais da obra de
Hinde sobre relacionamento interpessoal incluem a importância dada aos aspectos
descritivos e a consideração de diferentes níveis de complexidade e suas relações
mútuas. De forma semelhante, Adams e Blieszner (1994) também propõem, no caso dos
estudos sobre a amizade, a investigação de aspectos internos e externos (contexto),
incluindo estrutura e processos. Hinde (1997) propôs diferentes níveis de complexidade
incluindo processos intraindividuais, interações, relacionamentos, grupos e sociedades e
também o contexto da cultura e do ambiente físico. Todos estes níveis afetariam e
seriam afetados pelos outros, sendo cada nível um complexo de processos dialéticos.
Também propôs três fases analíticas: a descrição dos relacionamentos, a especificação
dos princípios envolvidos em sua dinâmica (processos subjacentes), e o reconhecimento
das limitações da aplicabilidade desses princípios. Finalmente, conclui que a
compreensão requer re-síntese de nossa análise para compreender o todo. Nos
relacionamentos, afirma que componentes afetivos e cognitivos são tão importantes
quanto os comportamentais.
Complementando a proposta de Hinde, o presente trabalho ainda conta com a
influência teórica dos estudos sobre amizade, especialmente de Adams e Blieszner
(1994) que, em posição semelhante e consistente com a de Hinde, também buscam um
modelo integrador para o estudo da amizade entre adultos, no qual tanto aspectos
internos ao relacionamento (como as dimensões tradicionalmente estudadas intimidade, compromisso, satisfação, entre outras) quanto aspectos externos (de
contexto, como aspectos culturais, sociais, históricos, religiosos, entre outros) são
considerados e integrados.
O arcabouço conceitual integrativo para a pesquisa do relacionamento de Adams e
Blieszner (1994) apresenta elementos semelhantes aos propostos por Hinde e também
contribui para a construção do referencial para a presente investigação. Enquanto a
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proposta de Hinde (1997) se refere aos relacionamentos em geral, a proposta de Adams
e Blieszner (1994) foi elaborada tendo em vista os estudos sobre amizade, em particular.
De um ponto de vista sincrônico, considera estrutura e processos tanto nas díades de
amigos quanto nas redes de amizade. A estrutura da amizade envolve o grau de
similaridade entre amigos (gênero, classe, idade, estado civil), sua proximidade
emocional (solidariedade), status e diferenças de poder e intimidade. Os processos
interativos da amizade são aspectos dinâmicos e incluem processos cognitivos
(pensamentos que cada membro tem sobre ele mesmo, o amigo e a amizade), afetivos
(reações emocionais aos amigos e à amizade) e comportamentais (componentes de ação
da amizade, incluindo a comunicação, auto-revelação, mostras de afeto e apoio,
atividades e interesses compartilhados assim como traição, discussão e demais
conflitos) que ocorrem quando as pessoas interagem. Finalmente, deve-se levar em
conta o contexto estrutural e cultural das interações de amizade, incluindo suas
mudanças no tempo. O esquema conceitual contempla traços estruturais e processuais
internos e externos à díade (Adams & Blieszner, 1994). Estes elementos encontram
paralelos na proposta de Hinde (1997), cujo arcabouço conceitual para os
relacionamentos em geral também leva em conta aspectos internos e externos à díade
(incluindo aqui o grupo e a sociedade como níveis de complexidade mais abrangentes
que o do relacionamento, além de fatores sociais e culturais e ambientais). O autor
(Hinde, 1997) também inclui aspectos cognitivos, afetivos e comportamentais como
elementos do relacionamento a ser investigados. O presente subprojeto analisa amizades
de brasileiros na Europa, como parte do projeto que analisa amizades de brasileiros no
exterior.
O objetivo central desta pesquisa foi identificar, descrever e analisar relações de
amizade de brasileiros residindo no exterior com brasileiros ou habitantes de outros
países. Como objetivos específicos, foram investigados os seguintes aspectos: a) rede de
amigos (número de amigos, nacionalidade e idioma); b) descrição dos amigos
próximos; c) histórico das amizades próximas: início e episódios marcantes; d)
dificuldades na amizade; e) o significado da amizade; f) o papel da amizade na
adaptação ao país e a na percepção do país.
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MÉTODO

1. Participantes

Participaram 20 brasileiros (17 a 52anos) residindo na Europa havia pelo menos
seis meses. Outros dados dos participantes são apresentados na Tabela 1.

2. Procedimento de Coleta e Análise de Dados

Os participantes foram identificados a partir de indicações de amigos ou parentes
de brasileiros residindo no exterior e a partir de comunidades de brasileiros no exterior.
Os possíveis participantes foram contatados via Internet (e-mail) e foram convidados a
responder um questionário com questões fechadas e abertas sobre suas relações de
amizade no exterior (com estrangeiros e/ou brasileiros) assim como preencher um termo
de consentimento informado para participação na pesquisa. Um questionário com
questões abertas e fechadas foi especialmente desenvolvido para a realização da
presente pesquisa.
Os dados foram tratados de forma qualitativa, buscando-se descrever e discutir
alguns aspectos centrais dessas amizades. O material obtido foi organizado e analisado
de acordo com os pontos abaixo, visando apresentar um quadro geral e descritivo das
amizades de brasileiros no exterior, particularmente na Europa. Os dados foram
discutidos à luz da literatura sobre amizades internacionais. Os seguintes pontos foram
analisados: a) rede de amigos (número de amigos, nacionalidade e idioma); b)
atividades e interesses compartilhados com amigos; c) descrição dos amigos próximos;
d) histórico das amizades próximas: início e episódios marcantes; e) dificuldades na
amizade; f) o significado da amizade; g) o papel da amizade na adaptação ao país e na
percepção do país.
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Tabela 1. Participantes
Nome
Fictício

Idade

Local de
Nascimento

Fátima
Aparecida
Conceição
Rita
Lourdes

30
26
24
25
36

Rio de Janeiro/RJ
São Paulo/SP
Rio de Janeiro/ RJ
Curitiba/PR
Porto Alegre/ RS

José
Inês
Vicente
Mônica
Bárbara

18
31
30
30
24

Gabriela
Micaela
Rafaela
Graça
Antônio

25
23
34
52
17

Benedito
Sebastião
Anastácia
Francisca
Joana

34
22
32
28
38

Vitória/ ES
São Paulo/SP
Piracicaba/SP
São Paulo/SP
Júlio de
Castilho/RS
Caxias do Sul/RS
Cascavel/PR
Rio de Janeiro/RJ
São Luiz/MA
Campo
Grande/MS
Rio de Janeiro/RJ
São Paulo/RJ
Porto Alegre/RS
Rio de Janeiro/RJ
Sertaneja/PR

Reside no
exterior
desde
11/1999
09/2007
04/ 2007
08/ 2006
07/ 2006

Estado
civil

Cônjuge

Profissão

País
de
residência

casada
solteira
casada
solteira
solteira

francês
francês
-

França
Inglaterra
França
França
Hungria

03/2006
1998
01/2007
02/2007
2004

solteiro
casada
solteiro
casada
casada

Italiano
brasileiro
brasileiro

Secretária
Não tem
Jornalista
Estudante
Analista de
sistemas
Estudante
Dona casa
Pintor
Assist. Adm.
Não tem

01/ 2006
09/ 2006
2005
06/ 2006
02/ 2007

casada
Solteira
casada
casada
solteiro

italiano
dinamarq
francês
-

Itália
Espanha
Dinamarca
França
Alemanha

07/ 2004
09/ 2004
09/2005
01/ 2003
2003

solteiro
solteiro
casada
solteira
casada

austríaco
português

Professora
Professora
Professora
Doutoranda
Estudante
Gymnasium
Padre
Professor
arquiteta
Estudante
Operadora
marketing

Itália
Itália
Espanha
Inglaterra
Espanha

Itália
Áustria
Áustria
Espanha
Portugal

RESULTADOS

1. A Rede de Amigos

Os vinte participantes mencionaram de 3 a 12 amigos. No total, foram
mencionados 139 amigos pertencendo a 28 nacionalidades. As mais citadas foram:
brasileiros (45), italianos (18), espanhóis (15), franceses (7), dinamarqueses (7), norteamericanos (5), húngaros (5), alemães (4), chilenos (4), austríacos (4), ingleses (2),
romenos (2), marroquinos (2), argentinos (2), japoneses (2), austríaco-brasileiros (2).
Outras nacionalidades foram citadas apenas uma vez: vietnamita, sul-africano,
neozelandês, cipriota, guatemalteco, coreano, mexicano, jamaicano, israelense,
colombiano, uruguaio, canadense e português.
Diversos idiomas eram utilizados na comunicação com esses amigos. Os mais
comuns foram o português (43), inglês (27), espanhol (19), italiano (16), alemão (7) e
francês (7). Em alguns casos, mais de um idioma era usado para a comunicação, como
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francês e inglês (3), português e espanhol (3), português, espanhol e inglês (2), espanhol
e italiano (2). Outras combinações foram citadas uma vez: inglês e espanhol; inglês e
português; inglês, português e alemão; inglês e italiano; espanhol e francês; espanhol,
português e francês; português e espanhol; alemão e espanhol; alemão e português;
alemão e italiano; japonês, inglês e alemão; hebraico e inglês. Um participante afirmou
que se comunica com o amigo em seis idiomas: espanhol, francês, italiano, inglês,
português e alemão.
A origem de parte das amizades foi indicada, as quais eram provenientes ou os
amigos foram conhecidos nos seguintes locais ou situações: (a) rede social préexistente: 14 (10 por meio de amigos em comum, um do círculo social, um amigo do
Brasil, um no encontro de brasileiros, um companheiro sentimental); (b) instituições ou
atividades ligadas ao ensino e à pesquisa: 15 (quatro na escola, oito na universidade,
dois na escola de idiomas, um na pesquisa em Israel); (c) trabalho: 15; (d) vizinhança:
oito; (e) igreja: três; (f) contato online: quatro (três na internet e um no
Orkut/Messenger); (g) por intermédio da família: dez (nove do marido, um do
namorado); (h) outras atividades ou locais: (sete no trem, dois na Austrália, dois no pub,
dois na festa e um de cada: viagem, aulas de dança, tango, ócio e esportes).

2. Atividades e Interesses Compartilhados com Amigos

A tabela 2 resume os interesses e atividades compartilhadas pelos participantes e
seus amigos.
A partir dos dados da tabela 2 foram propostos nove grupos ou categorias de
interesses e/ou atividades: (1) lazer (passeios, viagens, música, dança, esportes, bares,
restaurantes, compras, culinária, conversas, shows, encontros em casa, boates, praia,
festas, sorveteria, baladas, cinema, museus, pizzarias, sinuca); (2) religião (exegese,
Igreja na América Latina); (3) cultura (cultura francesa e brasileira; idiomas, valores,
sociedade, América Latina, intercâmbio de culturas, cultura e história de Berlim); (4)
estudos (arqueologia, jornalismo, psicologia, história, educação infantil); (5) trabalho;
(6) apoio mútuo (fazer amizades, criação dos filhos, projetos em comum); (7) família;
(8) história de vida (vontade de ser feliz no país, vontade de viver confortavelmente no
país, adaptação no país, como se manter no país); (9) cidadania (política).
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Tabela 2 - Atividades e Interesses Compartilhados com Amigos
Participante
Fátima

N.º
amigos
9

Aparecida
Conceição

5
6

Rita

3

Lourdes
José
Inês
Vicente

12
7
4
12

Mônica

5

Bárbara
Gabriela

12
4

Micaela
Rafaela

9
12

Graça

5

Antônio
Anastácia
Sebastião
Francisca
Joana
Benedito

8
2
7
8
2
7

Interesses e Atividades Compartilhadas
Lazer (passeios, viagens, música, dança, esportes, bares, restaurantes, compras,
culinária, conversas)
Lazer (música, shows, viagens, conversas, passeios), trabalho
Política, sociedade, América Latina, lazer (bares, restaurantes, passeios, viagens,
encontros em casa, conversas)
Estudos, cultura francesa e brasileira (idiomas, valores), lazer (música, passeios,
viagens, culinária, bares, restaurantes, boates, praia).
Lazer (viagens, festas, dança, bares, restaurantes, conversas)
Lazer (passeios, conversas, sorveteria)
Educação infantil, saudade do Brasil, lazer (passeios, restaurantes, conversas)
Lazer (baladas), trabalho, intercâmbio de culturas, amizade, vontade de ser feliz no
país
Cultura (idiomas, valores), lazer (conversas), trabalho e vontade de viver
confortavelmente no país
Lazer (conversas, restaurantes, compras), trabalho, família, cultura brasileira
Estudos, família, trabalho, cultura brasileira, lazer (passeios, conversas,
restaurantes, compras) e adaptação no país
História, política, lazer (cinema, festas, sinuca, conversas)
Cultura (línguas), política, psicologia, jornalismo, família e lazer (viagens,
restaurantes, encontros, conversas, cinema, festas, compras)
Lazer (museus, bares, cinema, festas, viagens, festas), fazer amizades, projetos em
comum.
Família, amigos, cultura e história de Berlim, lazer (passeios).
Lazer (dança)
Como se manter no país, idioma, lazer (conversas)
Estudos, trabalho, política, religião, lazer (música, shows, cinema, restaurantes)
Criação dos filhos, lazer (passeios, compras)
Estudos, exegese, arqueologia, religião (Igreja na América Latina), lazer
(conversas, pizzarias)

3. Descrição dos Amigos Próximos

Geralmente, o amigo mais próximo foi descrito por diversos adjetivos positivos.
O amigo mais próximo foi considerado: companheiro (3), amiga (3), boa amiga,
primeiro amigo, amigo mais marcante, amizade que continuará quando voltar ao Brasil,
grande amiga, amigo para tudo, melhor amigo, o colega com o maior potencial para
transformar-se em amigo.
O humor do amigo também foi descrito. O amigo foi considerado engraçado (4),
divertido (4), animado (3), bem-humorado (2), alegre (2), sempre contente, sempre
feliz, sempre rodeado de amigos, alto astral. Outro destaque foi a disponibilidade para
ajudar: preocupa-se comigo (2), me dá apoio (2), com quem aprendo muito, ensinou as
primeiras palavras em alemão, disposto a ajudar, ajuda em relação ao trabalho, sempre
disposta a ouvir.
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Outro grupo de características foi a proximidade do amigo, o companheirismo, a
comunicação: compartilhamos alegrias de estar em outro lugar e tristezas de estar longe
da família e dos amigos, do choque cultural, o colega com quem que mais conversa e
que os assuntos são menos burocráticos.
Características individuais ou da personalidade do amigo foram bastante
utilizadas: inteligente (9), carinhosa (5), simpática (4), pessoa ótima (3), sensível (3),
tranqüila (3), batalhadora (3), de confiança (3), interessante (3), determinada (3), firme
em suas decisões (3), livre (2), culto (2), agradável (2), sério (2), jovial (2), presente (2),
muito especial (2), calma (2), com muita energia (2), gosta de coisas sofisticadas (2),
acolhedor, humana, concentrado, coloca seus interesses em primeiro lugar, tímida,
fechada, desapegado, responsável, de ótima convivência, aberta a novas coisas, aberta a
novas culturas, atencioso, nervosa, teimosa, autoritária, forte, carismática, educada,
sincera, comprometida, amor de pessoa, doce, calorosa, generosa, irônica, bonita, gentil,
meiga, extrovertida, compreensiva, medroso, aventureira, paciente, simples, gentleman.
Alguns apontaram similaridades entre os amigos: a gente se identifica muito,
ritmo quase semelhante ao meu, é o colega que tem o gosto musical mais parecido com
o meu. Também foi pontuada uma vez a diferença entre os amigos: um pouco diferente
de mim
Raras vezes a nacionalidade e a cultura serviram para descrever o amigo:
húngaro um pouco diferente dos outros, a melhor representante da cultura americana
que poderia ter conhecido.

4. Histórico das Amizades Próximas: Início e Episódios Marcantes

O início das amizades foi descrito de formas diferentes. Na maioria das vezes, os
participantes referiram-se ao contexto social ou institucional, citando o trabalho (sete
vezes) e a escola (cinco vezes) e a universidade (cinco vezes) para o início das
amizades. Os amigos desempenharam um importante papel na origem de novas
amizades. Em seis amizades, um amigo apresentou o participante para outros amigos.
Ainda conheceram os novos amigos na casa de um amigo em comum, no exterior
(quatro casos) ou no Brasil (um caso). Parentes também intermediaram o surgimento de
novas amizades (seis casos).
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Outras situações também foram relacionadas ao surgimento de novas amizades: o
trem para a escola, o parquinho onde a filha brincava, bar, festas, viagens, aulas de
dança, orkut, encontro de brasileiros organizado pelo orkut, site de troca de
conhecimentos lingüísticos português-inglês, curso de dinamarquês para estrangeiros.
Os episódios marcantes foram bem diversos, mas a maioria referiu-se a apoio social
(emocional ou instrumental), experiências compartilhadas, lazer e diversão, conversas
sobre diversos assuntos. Vários episódios de maior importância eram lembranças de
alguma forma de apoio social recebido ou fornecido, especialmente apoio relativo à
adaptação ao novo país, apoio emocional frente às dificuldades e apoio instrumental
diante dos problemas. O apoio para a adaptação ao país foi marcante para quatro
pessoas: acolhimento nas festas de família, disposição a viajar com ela quando percebeu
que estava com os finais de semana livres, carinho mesmo quando mal se conheciam, o
pai da amiga ensinou a esquiar e convidou para que fossem passar o inverno na casa da
família na Áustria. O apoio emocional frente às dificuldades incluiu ajuda quando a
participante teve o bebê, visita da amiga no hospital, disposição total do namorado em
ajudar, visita e apoio à amiga com uma gravidez de risco, cuidados prestados à
participante quando foi atropelada, a participante deu suporte emocional à amiga
quando soube que estava grávida. Episódios nos quais se pôde perceber apoio
instrumental diante dos problemas foram: apoio nos momentos mais difíceis no país
(dois); ajudou oferecendo moradia, pois estava ilegal no país, disponibilidade para ser
testemunha nos documentos para a compra do apartamento, ao escrever uma carta para
informar que a amiga moraria na casa dela para a renovação do visto, conserto do
computador, ajuda na pintura da casa.
O compartilhamento de experiências também foi considerado importante: dividir
a mesma moradia; os apuros passados juntos, reencontros; ajuda mútua nos estudos e
viagem de pesquisa, passeio na praia depois de uma prova muito difícil. Algumas vezes
as experiências compartilhadas referiam-se ao lazer e à diversão: compras, churrascos,
jantares um na casa do outro, viagens, ir a lugares onde o amigo é dj, festas, visitas a
pontos turísticos, farras no Rio de Janeiro e na França, concertos de piano,
comemoração de aniversário num bar e lá conheceu pessoalmente os conhecidos do
orkut, passou a sair com os novos amigos quase todos os dias.

Outro grupo de

episódios marcantes estava relacionado a conversas sobre diversos assuntos como:
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acontecimentos marcantes da vida, trabalho, relacionamentos, perspectivas futuras,
perda de uma pessoa querida, expectativas familiares.
O último contato mantido entre os amigos variou bastante. Alguns se
comunicaram havia poucas horas, pessoalmente ou por telefone enquanto para outros o
último contato havia cerca de seis meses.

5. Dificuldades na Amizade

Em 23 amizades não foram apontadas nenhuma dificuldade. A dificuldade de
comunicação foi citada quatro vezes, especialmente o idioma. Diferenças culturais
foram citadas três vezes, como o jeito caloroso das brasileiras, que poderia ser mal
interpretado pelo amigo estrangeiro; o senso de humor francês difícil de ser entendido;
que não há intimidade como entre amizades entre brasileiros. Diferenças de
personalidade ou individuais também foram citadas, como a amiga sempre quer ter
razão, a amiga é mais sofisticada e evitam viajar juntas, a amiga é fechada e precisa-se
insistir para que consigam conversar, diferenças de pensamento em relação a questões
concretas, interesses diferentes, teimosia. A distância geográfica foi lembrada cinco
vezes, a falta de tempo duas vezes e não se encontram fora do ambiente de trabalho
duas vezes. A proximidade também foi citada como dificuldade e compartilhar a mesma
moradia. Outras situações incluíram conversar com os filhos por perto, diferença de
idade, marcar encontros.

6. O Significado da Amizade

Os participantes descreveram o significado da amizade de modo bem
diversificado, geralmente de modo positivo. Para alguns, a amizade significava muito
(cinco), é algo importante (dois), especial. Alguns destacaram a importância do amigo
(quatro), da amizade, que o amigo completa em vários aspectos, que o amigo é pessoa
para não esquecer, que a amizade continua mesmo morando longe. O companheirismo
também foi citado: ponto de apoio (sete), companheirismo (quatro), carinho (dois),
união, atenção, sinceridade. O apoio específico do amigo em um país estrangeiro foi
citado como: o primeiro contato na nova cultura (dois), vida social (dois),

47

compartilharam a dificuldade de morar em outro país, compartilharam a dificuldade do
idioma e treinaram juntas a nova língua, apoio nas questões burocráticas, tutor no
mundo desconhecido, quem apresentou os amigos estrangeiros, a melhor companhia
que encontrou no país, por um longo período foi o único amigo, uma forma de
conversar sobre assuntos sérios, integração familiar, alguém que sabe que pode contar
sempre. O apoio no processo de ensino-aprendizagem também foi citado: ajuda a
crescer, oportunidade de crescimento, a afinidade natural além de agradável pode ser
produtiva. O amigo também foi comparado com figura familiar (dois), como um irmão,
um pouco do contato com o Brasil e a família, raiz brasileira. O significado da amizade
também foi associado à diversão (dois). Em poucos casos, amizades foram consideradas
como pouco significativas: não significa muito (quatro), não espera muito das amizades
estrangeiras.

7. O Papel da Amizade na Adaptação ao País e a na Percepção do País

O papel do amigo na adaptação ao país estrangeiro e como os amigos afetam a
percepção do país por parte dos participantes foram investigados. Dezenove amizades
foram reconhecidas como ajudando diretamente na adaptação ao país. O papel do amigo
na adaptação ao país em que viviam foi amplamente reconhecido pelos participantes.
Esse papel podia ser exercido direta ou indiretamente. A forma direta deu-se quando o
amigo atuava como um “guia” em relação ao novo ambiente, dando instruções de
adequação comportamental no país, explicando como a sociedade, a cultura, as leis,
costumes do país funcionam; ajudando na aprendizagem do idioma e a encontrar as
coisas que precisava. Assim, os amigos contribuíram para a aprendizagem de novos
hábitos e a compreender melhor a cultura do país.
Vários participantes reconheceram a importância do amigo como um guia (para o
aprendizado e para novas experiências). Gabriela salientou a ajuda do amigo no
entendimento da cultura e a orientação nas coisas mais básicas. Vicente enfatizou a
ajuda para encontrar um trabalho. Bárbara pontuou as orientações comportamentais e a
explicação sobre a cultura e as leis do país. Sebastião apontou que o amigo sempre está
ensinando expressões idiomáticas e corrige os erros concernentes à língua. Vicente e
Inês reconheceram que através do amigo conheceram melhor a cultura do país. Rita
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descreveu um fato curioso, para entender a sua forma de agir o amigo francês procurou
conhecer a cultura brasileira.
Em alguns casos, o amigo também estrangeiro, compartilhava da condição de
estranho no país, das dificuldades de entender a cultura diferente e, por isso, poderia
conduzir o participante nesse processo de adaptação, de compreensão da nova cultura.
Para Antônio, o compartilhar de dificuldades e choques culturais foi motivo para
tornarem-se grandes amigos. Para Benedito, o fato de compartilharem a condição de
estrangeiros tornou-os solidários nos momentos difíceis. Rita afirmou que o amigo
passou pelas mesmas dificuldades para compreender a cultura estranha. Graça entendeu
melhor a situação que passava ao entrar em contato com experiências similares à sua.
Outra influência direta deu-se na socialização do participante, apresentando o
amigo a seu círculo social. Segundo Micaela, o amigo a ajudou a ser mais sociável.
Graça afirmou que o amigo a apresentou para outros amigos franceses menos
preconceituosos com os imigrantes. Francisca afirmou que o amigo a fez sair do “gueto
brasileiro” para se relacionar com outras pessoas.
De forma indireta, os amigos prestaram diferentes formas de apoio, incluindo o
apoio emocional. Lourdes afirmou que o amigo ajudou-a a não se sentir sozinha. José
afirmou ter sentido segurança. Para Antônio, o amigo foi tão imprescindível que sem
sua ajuda teria voltado para o Brasil. Benedito e Mônica enfatizaram a acolhida, o calor
humano, a receptividade por parte do amigo. Gabriela e Antônio pontuaram que o
amigo foi um ponto de apoio. Para Bárbara, o amigo ajudou a aceitar a distância do
país, dos familiares. Segundo Francisca, o amigo dá a sensação de ter um pedaço do
Brasil. Outra forma de apoio foi possibilitar distração, diversão. Para Aparecida, o amor
era a companhia do almoço e para Ângela, descontração no trabalho. Em um caso, o
amigo compartilhava pensamentos semelhantes aos da participante (Graça). Em outro, o
amigo compartilhava críticas sobre o país e seus habitantes (Francisca).
Para oito pessoas a convivência com o amigo não interferiu em nada na
adaptação no país. Uma pessoa não soube responder.
Outro ponto de investigação foi tentar entender como os participantes percebiam a
influência dos amigos em relação à percepção que tinham do país em que viviam (Itália,
Inglaterra, França, Hungria, Espanha, Dinamarca, Alemanha, Áustria e Portugal). Em
16 amizades mais próximas, os participantes relataram que essas amizades afetam
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pouco ou nada a percepção do país. Por outro lado, vários reconheceram a influência
direta na percepção do país, especialmente no sentido de perceberem o país de forma
mais positiva (ou menos negativa).
Assim, os amigos contribuíram para que o país fosse percebido mais
positivamente. Cinco participantes fizeram referência ao papel do amigo dizendo que
passaram a apreciar mais o país: Para José, a Itália ficou mais bonita; segundo Benedito,
o amigo fez com que visse a Itália como um país acolhedor; para Vicente, através do
amigo conheceu mais a Espanha; Inês conheceu melhor a cultura de Veneza e passou a
apreciar mais a vida na Itália.
Vários participantes destacaram o papel do amigo como alguém que ajuda a
entender as diferenças culturais: para Rita, o amigo ajudou a entender melhor os
franceses e a se adaptar aos costumes do país; outro amigo de Rita ajudou-a a perceber
que a cultura brasileira é mais próxima da americana, se comparada à francesa e que a
cultura alemã é ainda mais diferente da nossa, comparando-a a francesa, a amiga alemã
achava os francês abertos, enquanto Rita os achava fechados. Segundo Paulo, antes
todos eram frios e grossos, agora percebe que é uma questão cultural; para Bárbara, a
percepção do país não mudou, mas a forma de perceber os estrangeiros num país
diferente, a cultura e a escolaridade não tem valor, pois o marido da amiga é arquiteto e
trabalha como garçom, pedreiro. Para Lourdes, mudou a forma de perceber os húngaros,
ela pensou que todos eram descontraídos no vestuário e no comportamento, mas há
pessoas de todo tipo. Outro amigo de Lourdes ajudou-a a reforçar a idéia de os húngaros
em se tratando de relacionamento afetivo são indecisos e sem iniciativa, mas além disso
podem ser bem humorados e uma boa companhia. Segundo Rafaela, o amigo a ajudou a
entender que os estrangeiros são diferentes e tratados diferentemente de acordo com o
país de onde vieram. Mônica é casada com um inglês e a convivência, a proximidade
com ele foi a forma de conhecer de perto a cultura e a forma de vida no país. Micaela já
estava socializada, mas na convivência diária com o amigo mudou a forma de pensar
sobre o estrangeiro, inicialmente distanciou-se pelo medo de ser discriminada, mas o
amigo mostrou-lhe que nem todos fazem isso.
Em suma, os amigos exerceram um papel importante nas relações entre o
brasileiro residente no exterior e o país. Esse papel pode ser traduzido pela participação
direta como um tipo de guia para a nova realidade. Associado a esse papel mais
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objetivo, percebe-se a influência positiva dos amigos quanto à percepção do novo país.
Dessa forma, pode-se propor que os amigos exerçam um papel direto na adaptação ao
país estrangeiro (como guia) e um papel indireto, ao melhorar a forma de perceber o
país no qual vive.

DISCUSSÃO

Um dos pontos que se destaca na rede de amigos de brasileiros vivendo na Europa
é sua grande diversidade quanto à nacionalidade desses amigos. Os 139 amigos citados
pertenciam a 28 nacionalidades (principalmente brasileiros, italianos e espanhóis), o que
significa que esses brasileiros viviam, de fato, em um ambiente multicultural, com
maior contato com outros brasileiros, ao lado dos cidadãos do país hospedeiro
(italianos, espanhóis, franceses, dinamarqueses, etc). Um terço dos amigos citados era
de brasileiros, indicando, possivelmente, a importância das semelhanças culturais
facilitando as amizades. Este predomínio de amigos brasileiros, mesmo vivendo no
exterior, possivelmente indica como as populações brasileiras estão se adaptando à vida
social em outros países, tendo em outros brasileiros um importante fator de
socialização, contribuindo para a formação de comunidades brasileiras no exterior,
neste caso, na Europa. A literatura tem indicado a identificação racial e étnica como um
fator nas escolhas de amigos (Kao & Vaquera, 2006; Fong & Isajiw, 2000).
Possivelmente, a identificação cultural seja outro fator decisivo para a escolha de
amigos.
A diversificação dos amigos também se reflete no uso de diferentes idiomas para
a comunicação. O português, o inglês, o italiano e o espanhol foram os idiomas mais
empregados, seguidos pelo alemão, francês e espanhol. A ampla utilização do português
em países como Inglaterra, Espanha, Itália, Áustria, Dinamarca, França, Hungria,
Alemanha, entre outros, indica que compartilhar o mesmo idioma de origem (no caso o
português) e, possivelmente, a mesma cultura exerça uma atração entre os brasileiros
que se encontram no exterior.
As principais fontes de amigos foram a rede social pré-existente, instituições ou
atividades ligadas ao ensino e à pesquisa, além do trabalho, vizinhança, da mediação do
companheiro (marido ou namorado), contato online e igreja. Possivelmente, o
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afastamento da família seja responsável pelo pequeno número de amizades com origem
no meio familiar. As instituições de ensino, aparentemente, desempenham um papel
relevante para possibilitar amizades de brasileiros no exterior. Amizades inter-grupos
são encontradas desde o ambiente escolar (, 1996). Quanto às atividades e interesses
compartilhados com amigos, nove grupos foram considerados. As atividades de lazer
representaram o maior elemento mediador das amizades. Outros fatores tiveram uma
importância menor, como a religião, a cultura (idioma), os estudos, o trabalho, o apoio
mútuo, a família, a história de vida e a cidadania. As atividades de lazer, contudo, estão
intimamente relacionadas a atividades culturais, de modo que possivelmente
semelhanças em atividades de lazer estejam ligadas a semelhanças culturais.
Houve diversidade na descrição dos amigos próximos, predominando o caráter
positivo. Sete grupos de qualificações foram propostos: (a) características da própria
amizade (como ser o melhor amigo); (b) o amigo como alguém da família,
especialmente um irmão; (c) referências ao humor do amigo (como divertido e
engraçado); (d) características individuais do amigo (como inteligente e carinhoso); (e)
interesses e atividades do amigo; (f) apoio (alguém disposto a ajudar ou apoiar); (g)
proximidade, companheirismo e comunicação (alguém que compartilhava experiências
e atividades). Os itens (a) e (b) referem-se à natureza do laço, como uma boa amizade
ou uma relação familiar. Os itens (c), (d) e (e) referem-se a características individuais do
amigo. Os itens (f) e (g) referem-se a processos interpessoais vividos com esses amigos.
Os dados ainda sugerem que a alegria represente uma importante base emocional para a
amizade. Raramente a nacionalidade ou a cultura serviu para descrever um amigo, como
“húngaro um pouco diferente”, “a melhor representante da cultura americana”.
Quanto ao histórico das amizades próximas, seu início geralmente foi indicado
por um contexto social ou institucional formal ou informal, como o trabalho, a
escola/universidade. Os próprios amigos representaram uma importante fonte de novas
amizades. Outras situações que foram indicadas como dando origem aos amigos foram
o trem para a escola, o parquinho onde a filha brincava, bar, festas, viagens, aulas de
dança, orkut, encontros de brasileiros, sites ou cursos de idiomas. Os episódios
marcantes também foram de natureza diversa, a maior parte relacionada a (a)
lembranças de alguma forma de apoio social (recebido ou fornecido) relativo à
adaptação ao novo país – especialmente apoio informacional, apoio emocional frente a
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dificuldades e apoio instrumental diante de algum problema grave; (b) experiências de
companheirismo marcantes incluindo momentos de lazer vividos com esses amigos,
experiências compartilhadas, incluindo lazer e conversas com amigos.
Poucas dificuldades foram apontadas nas amizades, relacionadas a: (a)
dificuldades de comunicação (idioma); (b) características individuais do amigo; (c)
diferenças culturais (várias vezes refletidas no comportamento individual, como um
traço de personalidade devido a pertencer a uma nacionalidade); (d) distância
geográfica; (e) falta de tempo para se encontrarem. De forma geral, as dificuldades
ocuparam um lugar secundário nas amizades. Essas dificuldades parecem estar ligadas a
fatores individuais e culturais. Neste caso, os participantes atribuíram características
individuais (como ser mais independente e exigente) à cultura. Problemas de
comunicação têm sido reconhecidos como obstáculos à formação de amizade entre
grupos diferentes (Vorauer & Sakamoto, 2006).
Apesar de o significado da amizade ser bastante diversificado, geralmente foi
positivo. Ao se referirem ao significado da amizade, vários pontos foram enfatizados:
(a) a amizade como algo importante; (b) a autenticidade da amizade; (c) o
companheirismo (associado a apoio, carinho, união, atenção e sinceridade); (d) lazer e
alegria; (e) ensino e aprendizagem; (f) o amigo como irmão. Significados específicos do
apoio do amigo em um país estranho referiram-se à ajuda com o idioma ou para
conhecer ou aproximar-se de outras culturas. Amigos também foram importantes no
processo de ensino-aprendizagem. De forma geral, os participantes apontaram a
importância da amizade em si e destacaram algumas dimensões específicas das
amizades, especialmente o companheirismo e o apoio, centrais para o significado das
amizades.
O papel da amizade na adaptação ao país e a na percepção do país foi um fator
exclusivo para amizades de pessoas vivendo em outro país. A partir dos dados, pode-se
propor três papéis desempenhados pelos amigos na adaptação ao país: (a) o amigo como
guia em relação ao novo ambiente: instruindo como comportar-se no país, explicando o
funcionamento da sociedade, a cultura, os costumes, leis e regras do país, ajudando na
aprendizagem do idioma, mostrando lugares; (b) o papel de aproximar o participante
afetivamente do país, mostrando seu lado humano ou positivo (muitas vezes através do
fato do amigo também ser um estrangeiro e compartilhar as experiências de dificuldade

53

no entendimento e adaptação à nova cultura); (c) o amigo como agente socializador – ao
apresentar o participante a seu círculo social. De forma indireta, o apoio emocional ou
possibilitando diversão ou distração também contribuíram para a adaptação ao país.
A análise do papel dos amigos na adaptação ao país já indicou indícios de que
essa adaptação estava associada a uma relação afetiva mais próxima com o país em
questão. Em vários momentos, foi possível identificar o papel positivo dos amigos em
relação à percepção do país no qual os participantes viviam (Inglaterra, Itália, França,
Alemanha, Espanha, Áustria, Dinamarca, Hungria e Portugal). Vários reconheceram a
influência direta na percepção do país, especialmente no sentido de perceberem o país
de forma mais positiva (ou menos negativa).
Os amigos, assim, seriam, ao menos parcialmente, responsáveis por fazê-los
apreciar mais o que o país oferecia. Em outro caso, o amigo ajudou a entender as
diferenças culturais e a se adaptar melhor ao país. Outro participante apontou uma
redução da percepção negativa do país, pois a partir da convivência diária com o amigo
mudou a forma de pensar sobre o estrangeiro, antes distanciava-se por medo de
discriminação, mas o amigo mostrou-lhe que nem todos fazem assim.
Em suma, os amigos exerceram um papel importante na adaptação dos brasileiros
residindo no exterior afetando, inclusive, a percepção do país em questão e,
principalmente, dos seus habitantes, comumente alvo de preconceitos. Neste sentido, os
dados estão de acordo com a literatura que tem indicado que amizades também
influenciam a compreensão de atitudes multiculturais (Verkuyten & Martinovic, 2006),
a sensibilidade multicultural e a competência social (Hunter & Elias, 1999). A amizade
(em decorrência do contato estendido) também afeta a existência de preconceito entre
grupos (Wright, Aron, Mclaughlin-Volpe & Ropp, 1997). Finalmente, laços de amizade
servem como um indicador de integração social entre estrangeiros e habitantes do país
(Kao & Joyner, 2004).
De acordo com a proposta de Hinde (1997), a presente pesquisa partiu de dados
descritivos sobre as amizades, incluindo aspectos comportamentais, cognitivos e
afetivos (também proposto por Adams & Blieszner, 1994) e ainda indicou a importância
das estruturas sócio-culturais na consideração de amizades interculturais. Neste
trabalho, investigamos os processos interativos da amizade (aspectos internos à díade e
externos ou contextuais) assim como a estrutura (das díades e das redes, com ênfase nos
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aspectos culturais) (Adams & Blieszner, 1994). Entre as dificuldades encontradas para a
realização desta pesquisa estão a identificação e o acesso a brasileiros residindo no
exterior. Estudos futuros devem buscar uma ampliação no número de participantes.
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A SELEÇÃO PROFISSIONAL AMENIZANDO CONFLITOS NO AMBIENTE
DE TRABALHO: CONTRIBUIÇÕES DO PSICODRAMA
Angela Cristina de Andrade Figueira6 (UNIVIÇOSA/MG)
Thatiana de Andrade Figueira (UFV/MG)
O objetivo deste trabalho é mostrar o psicodrama como uma técnica que também pode ser usada na
seleção de pessoal, capaz de revelar o potencial de atuação de uma pessoa. Na seleção de pessoal, a
pesquisa se destinou a avaliar vantagens e limites da utilização do Psicodrama, objetivando-se a
contratação de empregados capazes de manter boas interações no ambiente de trabalho e boa participação
em equipes de trabalho. Caracterizou-se por ser empírico de campo e o tipo de abordagem foi tanto
qualitativa quanto quantitativa. Os instrumentos de coleta de dados foram a observação direta e
questionários com funcionários e supervisora do Call Center de uma empresa, ressaltando que este é um
setor fechado com vários problemas de relacionamentos e alta rotatividade. Sobre os resultados da
pesquisa obtivemos dados: 82% dos empregados analisados conservaram a mesma impressão inicial após
3 meses de contratação; a motivação, o interesse, o “brilho no olhar” percebidos no momento das
avaliações iniciais têm permanecido. Detectou-se que o índice de acerto nas escolhas de pessoal que teve
o jogo dramático como instrumento auxiliar na decisão foi satisfatório.
Palavras-chave: psicodrama, relacionamentos, espontâneidade e criatividade.

PROFESSIONAL SELECTION MITIGATING CONFLICTS IN WORK ENVIRONMENT:
CONTRIBUTIONS OF PSYCHODRAMA
The objective of this work is to show the psychodrama as a technique, which can also be used in the
selection of staff, able to reveal the potential performance of a person. In personnel selection, the survey
was intended to assess the advantages and limitations on the use of psychodrama, aiming to hire
employees capable of maintaining good interaction in the workplace and good participation in work
teams. Characterized by being empirical field and the approach was both qualitative and quantitative. The
instruments of data collection were direct observation and questionnaires with staff and supervisor of the
Call Center of a company, noting that this is a closed sector with many relationship problems and high
turnover. About the results of research were investigated: 82% of employees analyzed retained the same
initial impression after 3 months of recruitment, motivation, interest, the "shining eyes" perceived at the
time of initial assessments have remained. It turned out that the hit rate on personal choices that had
dramatic play as an aid in the decision, was satisfactory.
Keywords: psychodrama, relationships, spontaneity, creativity.

INTRODUÇÃO
Em tempos de modernidade ou alta modernidade como pensam alguns ou, ainda,
pós- modernidade, para outros, um fato é certo, a sociedade enfrenta alguns problemas
conseqüentes de toda essa “evolução” a que está submetida, afetando a constituição
física, psíquica, moral e espiritual das pessoas. Estas se deparam com novas demandas
que lhes exigem, algumas vezes, a revisão e mudanças em seu repertório de
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comportamento. Dentre tantas demandas, uma delas é a questão dos relacionamentos
interpessoais, dentro das organizações.
As empresas, hoje, têm-se voltado para as questões humanas, em certa medida,
discursando sobre a valorização do “colaborador”, procurando manter o clima
organizacional tranqüilo, com boas relações de trabalho, com pessoas trabalhando de
forma complementar e integrativa, oferecendo oportunidades de expressão, além de,
políticas de recursos humanos mais “humanas”.
Investimentos têm sido feitos em treinamentos e desenvolvimento de pessoal
com o propósito de se ter qualificação tanto na técnica, quanto nos relacionamentos
dentro da empresa. Algumas preferem contratar pessoas que tenham alguma deficiência
técnica, pois podem oferecer treinamentos, do que àquelas que têm dificuldades nas
habilidades sociais e humanas, considerando ser uma área de difícil acesso quando se
trata de pessoas resistentes à auto-reflexão, com temperamentos rígidos diante das
propostas de mudanças.
O objetivo deste trabalho consiste em destacar o psicodrama como uma técnica,
podendo ser utilizada tanto na seleção quanto nos treinamentos de desenvolvimentos,
capaz de revelar o potencial de atuação de uma pessoa, e/ou promover mudanças na
forma como essa pessoa se articula com a coletividade a que se expõe. O momento da
seleção de um novo empregado deve ter um destaque especial porque é possível a
contratação de alguém com potencialidades em se adequar à filosofia da empresa, sendo
mais fácil o processo de adaptação e identificação.
Berrien citado por Santos afirma,
Os processos de empregos transformaram-se nas últimas
décadas. Entre as razões dessa mudança, está o fato da
direção das empresas ter passado a perceber que um
grande número de seus problemas eram problemas
humanos, que poderiam de algum modo ser evitados se
tivessem em conta a personalidade do empregado em
relação ao trabalho (1963, p. 155 - 183)
O objetivo de uma contratação é permanência do novo empregado evitando-se
assim o turnover, que gera custos adicionais e afeta o processo produtivo da
organização.
Neste trabalho, a finalidade é observar o candidato em uma atividade de
seleção com a técnica psicodramática, buscando perceber a

sua habilidade nos
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relacionamentos e a sua capacidade de ser espontâneo e criativo em determinadas
situações. O mercado se apresenta cada vez mais seletivo e as relações interpessoais
ganham destaque e fazem o diferencial.
Sem desmerecer outros métodos utilizados em seleção de pessoal, lembrando
que nenhum deles tem a proposta total de acerto e sim, com o intuito de apresentar as
melhores possibilidades num determinado momento, tem-se como ponto de reflexão a
observação do desenvolvimento de um grupo de funcionários contratados de uma
empresa, tendo como norteador da decisão de contratação, o resultado da participação
do candidato na técnica psicodramática, denominada “jogo dramático”. Outros recursos
também foram utilizados tais como entrevistas pessoais, testes situacionais e testes de
personalidade, todos se complementando. Segundo Super (1949), temos boa visão de
uma pessoa quando ela está diante da execução de certas tarefas previamente
escolhidas.
Daí, surgiram as seguintes indagações que foram investigadas: (1) Aproxima-se
do real a imagem que se tem do candidato na ação do jogo dramático? Considerando-se
que se quer, no momento da seleção, observar a habilidade em manter boas relações no
ambiente de trabalho. (2) O empregado realmente apresenta boas relações interpessoais
no seu ambiente de trabalho? (3) Qual o índice de acerto constatado nas contratações?

MÉTODO

A presente pesquisa caracterizou-se por ser empírica de campo e o tipo de
abordagem foi

tanto qualitativa quanto quantitativa. Foram utilizados como

instrumentos para a coleta de dados a observação direta e questionários. A amostra foi
composta de 28 empregados de um setor que conta com 60 funcionários selecionados
por meio do método do jogo dramático. Esses empregados são em sua maioria,
mulheres, média da faixa etária de 30 anos; entre casados e solteiros, a maioria possue
curso superior.
Os candidatos também foram avaliados por outros métodos como entrevistas
pessoais e telefônicas, redação sobre questões pessoais, solução de casos apresentados
e checagem de referências profissionais. Diante dos resultados favoráveis nessas etapas
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preliminares, os candidatos participaram de uma atividade psicodramática para a
confirmação ou não das impressões iniciais percebidas pelos avaliadores.
Ao se escolher determinado jogo dramático é importante levar em conta os
objetivos a que se propõe. O objetivo foi a seleção de pessoas para ocuparem uma
função no setor do Call Center da empresa. Caracteriza-se por ser um setor fechado,
relativamente isolado dos demais da empresa e exige do funcionário a permanência
durante todo o tempo de serviço, com raras saídas ao banheiro e descanso para o café
programado. Vários problemas de relacionamentos são encontrados no setor e a
rotatividade é alta. Essa função que se caracteriza com atividades de vendas por telefone
e requer do candidado algumas habilidades tais como boa comunicação, simpatia ao
falar, boa fluência verbal, firmeza e ao mesmo tempo flexibilidade em negociações,
capacidade de bons relacionamentos, iniciativa, saber vender ou, pelo menos, ter
potencial para tal, coerência de pensamento e boa articulação das idéias.
Os jogos aplicados ofereceram oportunidade aos candidatos para expressarem
algumas de suas características. Em cada encontro havia em torno de sete a dez
pessoas. Participou, também, do processo seletivo a supervisora do setor e a psicóloga
que escreve o trabalho.

APORTES TEÓRICOS

1. Moreno e o Psicodrama
A palavra drama significa ação ou uma coisa feita. “É uma transliteração de uma
coisa feita à psique e com a psique – a psique em ação” (Moreno, 1975). Então,
Psicodrama pode ser definido como a ciência que explora a “verdade” por métodos
dramáticos. Aborda tanto os relacionamentos interpessoais como o intrapessoal.
Drama é uma apresentação onde o cômico mistura-se com o trágico. Dramatizar
tem o sentido de dar a forma de drama ao discurso. A dramatização é o ápice do
Psicodrama. Foi elaborado por Jacob Levy Moreno, médico psiquiatra apaixonado por
teologia e filosofia que buscava a essência do ser humano e sua conexão com o
universo.
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Moreno não entendia o homem a parte de suas micro e macrorrelações
situacionais. Grande interessado em teatro buscou aí elementos para desenvolver sua
técnica psicodramática. A base da filosofia de Moreno é permitir ao indivíduo a
oportunidade para que ele se expresse e se utilize de seus recursos espontâneos e
criativos, considerando que ele sempre está inserido em algum grupo social.
O Psicodrama nasceu do teatro e dele se utiliza com uma grande diferença, que
as pessoas acreditem que a fantasia por ele representada pode ser vivida como se fosse
uma realidade, em tempo e local determinado. Só assim poderá haver um envolvimento
e comprometimento emocional, tanto entre atores quanto platéia. É a idéia da catarse
que foi desenvolvida pelo Psicodrama, ele redescobriu e fez a sua relação com a
psicoterapia.

2. As Três Fases do Psicodrama

Geralmente o psicodrama passa por três fases:
a) Aquecimento: é um momento inicial onde o diretor procura envolver o grupo,
trazê-lo para o aqui e agora, despertando seu interesse através de atividades, conversas,
exercícios com o corpo, relatos espontâneos, entre outros, até que o tema a ser
trabalhado venha à tona e se identifique o protagonista (s).
b) Ação: nesta fase, o diretor cria o clima, prepara o ambiente para que o(s)
protagonista(s) entre(m) em ação. A partir daí, o diretor se retira e deixa a cena correr,
entram os egos-auxiliares e o diretor, na verdade, se torna um observador, interferindo
quando julgar necessário. O ambiente fica tão envolvente que, ao final da cena, é que as
pessoas participantes da encenação se dão conta de que se revelaram ao grupo.
c) Compartilhar ou Feedback: enquanto a cena transcorre o protagonista faz sua
catarse, são emoções e sentimentos que, ao mesmo tempo, alcançam o grupo em maior
ou menor intensidade. Ao final, o grupo precisa compartilhar os sentimentos
vivenciados em toda a encenação. É a hora da catarse do grupo.
Ao expor os seus problemas semelhantes ao do
protagonista, cada participante preenche uma dupla
função: a de fazer a sua própria catarse e a de fazer sentir
ao protagonista o quanto ele foi compreendido e sentido
(Moreno, 1975, p. 11)
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Nessa hora, a habilidade do diretor é importante para aproveitar os debates, as
percepções do grupo, os sentimentos de forma que tudo contribua para o
desenvolvimento do grupo.

3. Conceitos Básicos do Psicodrama (segundo Moreno)

3.1 Espontaneidade e Criatividade

O momento, a ação imediata, a espontaneidade e criatividade se interrelacionam
sempre e geram o processo criador de qualquer conserva cultural. A etimologia da
palavra espontaneidade foi derivada do latim sponte, de “livre vontade”. É uma
condição do indivíduo em responder o que lhe foi solicitado, onde há a prontidão para a
ação. É possível desenvolver a espontaneidade pelo treino, o que favorece o aumento
gradual da espontaneidade. À medida que a espontaneidade aumenta, o sujeito torna-se
mais livre das conservas culturais, o que demonstra tanto o valor biológico quanto
social das conservas.
Parece que se apresenta uma contradição ao ser citado a espontaneidade criativa
e a conserva cultural. A primeira propicia a segunda, ao mesmo tempo que, quanto
mais espontâneo e criativo for o sujeito mais livre de conservas ele se encontra, ou seja,
essa é uma das vias abertas à evolução histórica da criatividade. Moreno explica que a
espontaneidade funciona como uma ponte que, por um lado desencadeia a criatividade e
por outro, produz as conservas.

3.2 Conserva Cultural

São teorias que foram produzidas e aceitas por uma sociedade (cultura),
tornando-se parte do repertório de ações. É um produto acabado e aceito como algo
sagrado, pois é o que de mais alto valor foi possível produzir. É fruto de material
espontâneo e criador, moldado de forma permanente, que se converte em propriedade
pública, ou seja, aquilo que todos podem compartilhar. Elas atendem a dois propósitos:
a continuidade da herança cultural e transmitem segurança em situações de perigo.
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Quanto mais as pessoas se apegam às conservas mais raramente sentem a
nececessidade de inspiração momentânea. Elas são essenciais mas de certa forma
abalam a sensibilidade criadora do homem.

3.3 Matriz de Identidade

Para Moreno, o desenvolvimento é composto de várias fases e a primeira delas é
a matriz de identidade. A partir do nascimento a criança está imersa em um sincretismo
absoluto, ou seja, não diferencia o interno do externo, o antes do depois, o próximo do
distante. De acordo com seu desenvolvimento neurológico, a criança aos poucos terá
capacidade da fazer as primeiras diferenciações entre o interno e o externo, o próximo e
o distante, o antes e o depois.
A segunda fase da matriz ou fase diferenciada vai identificar os novos papéis, e
os contra-papéis começam a se distinguir como funções familiares, como figuras
fisionômicas que aos poucos vão se distinguindo do eu (o eu, a mãe, o pai, etc.).
Paulatinamente, vai se desenvolvendo uma capacidade que Moreno denominou de
télica, que permite a criança iniciar seu relacionamento a distância com o não-eu. É a
fase da magia e do poder e a criança está ávida de satisfações imediatas.

3.4 Tele e Encontro

São as relações que se desenvolvem nos diversos contextos, por exemplo, entre
os membros de um grupo e entre terapeuta e paciente e possui enorme potencial de cura
no Psicodrama. A teoria do desenvolvimento de Moreno encara a interação entre
indivíduo e meio como essencial para o desenvolvimento de seu mundo interno. Os
seres nascem em uma rede social que continua a afetá-los durante toda a vida e vão lhes
conferindo as preferências, inclusive nos relacionamentos.
Uma pessoa é atraída para uma outra pessoa por um complexo de sentimentos
estimulados pelos atributos reais da outra pessoa, que podem ser individuais ou
coletivo. É o que Moreno denomina de tele-relação. É a capacidade do ser de perceber
intuitivamente o outro, se é uma pessoa sensata, amável, caráter forte, capaz na
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profissão, confiável. A realidade física e mental ou outras que facilitam ou não o
encontro - isso é tele. É um sistema objetivo de relações interpessoais.

3.5 Jogo Dramático
Moreno, aos quatro anos de idade, ao brincar de “ser Deus”, já utilizava o “jogo
dramático”. Ao ser questionado pelos coleguinhas por que não voava, ele voou, e se
esborrachou no chão. Além desse fato marcante, houve o trabalho que ele desenvolveu
com as crianças nos jardins de Viena, e outros, que falaram grandemente ao coração de
Moreno, ao fazê-lo refletir sobre a espontaneidade natural, sem censuras e sem
referências sociais próprias das crianças.
Em seus estudos, verificou que a maioria das pessoas estão presas a valores e
regras sociais que lhes roubam a espontaneidade e criatividade, tão importantes no
decorrer da vida. Por isso assinala que, “a espontaneidade é o fator primordial para uma
existência saudável e o indivíduo espontâneo amplia a sua capacidade criadora”
(Moreno, 1975).
Constata-se que o jogo é um instrumento que favorece o lúdico e a
espontaneidade e, como consequência, a criatividade. Castanho (1990) afirma que “o
jogo dramático, portanto, difere de outros jogos por acontecer no contexto dramático e,
além disso, por envolver os participantes emocionalmente na atividade de expressar as
criações de seu mundo interno” (p.3).
O jogo dramático está inserido no Psicodrama e baseia-se em seus princípios. O
jogo dramático se utiliza das três fases do Psicodrama, já citadas anteriormente neste
trabalho. Em relação às etapas, acrescenta-se o processamento teórico, utilizado em
empresas e escolas, quando ao final do trabalho faz-se a associação da vivência, do que
foi produzido pelo grupo com os conceitos ou objetivos propostos.
O jogo dramático pode ser aplicado em vários contextos e, neste trabalho, temse como proposta enfatizar o ambiente organizacional, especificamente, o processo
seletivo para suprimento de pessoal. Através do lúdico, uma de suas características,
trabalha os conflitos e dramas que surgem em relação ao ambiente profissional, o foco
deste trabalho.
O jogo dramático leva o indivíduo a soltar-se, liberar sua
espontaneidade e criatividade, ou seja, „é um meio de
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desentorpecer o corpo e a mente dos condicionamentos da
vida atual‟, não permitindo a massificação dentro das
conservas culturais. (Yozo,1996, p. 18)
Para que o indivíduo se solte ele precisa estar num campo relaxado e aí sim,
poder jogar. Ao se utilizar o jogo dramático em processo de seleção de pessoas esperase que, através desse campo relaxado, o que difere do processo tradicional que se
compõe de entrevistas, aplicação de testes, etc, os candidatos atuem de maneira que seja
possível verificar níveis de espontaneidade e criatividade, influenciando na prontidão
das respostas.
Ainda, o jogo dramático favorece a utilização de linguagem não verbal, uma
forma de comunicação não racional à qual não se está habituado e, portanto, propicia
uma leitura mais precisa do candidato.

4. Seleção

Santos (1963) define seleção como um processo pelo qual são escolhidas
pessoas adaptadas a determinada ocupação ou esquema operacional. As escolhidas nem
sempre são as mais talentosas, as que apresentam resultados excelentes no processo
avaliativo, e sim aquelas que revelam afinidades de expectativas e potencialidades a
uma determinada função em uma situação predeterminada.
Considerando que os recursos humanos são tão importantes quanto os técnicos e
financeiros, eles precisam ser selecionados de forma cautelosa, criteriosa e por pessoas
que possuam a devida habilidade para tal.
De acordo com França e Arellano (2002), vivemos em um mundo competitivo e
nas organizações isso se reflete na busca de profissionais que “agreguem condições
determinantes no diferencial de qualidade das empresas”.
Segundo Prates (2007), atualmente existe grande necessidade por parte dos
contratantes de se encontrar o instrumento mais adequado que ofereça maiores
condições de se fazer uma escolha mais próxima daquilo que se procura. Principalmente
porque entre os instrumentos de avaliação até então utilizados em seleção de pessoal,
alguns passaram por reformas e outros foram eliminados.
Muitas pessoas foram reprovadas ou tiveram seus rumos modificados por
resultados de avaliações que lhes desqualificavam para um cargo. E hoje, esses mesmos
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testes não são mais válidos!!! Será que a pessoa não tinha a qualificação necessária ou o
instrumento de avaliação não era competente? Como avaliar com “segurança”? Qual o
melhor método? Basear um processo seletivo em apenas uma entrevista é temerário,
pois o candidato tem chancer de “controlar ou manipular” as suas informações (Yozo,
1996, p.37).
Muitas empresas hoje recorrem aos avanços tecnológicos utilizando-se dos
processos seletivos virtuais pois acreditam ganharem tempo, dinheiro e a garantia de
uma escolha “certa”. Em geral são utilizados testes escritos, práticos, psicológicos,
entrevistas pessoais ou telefônicas e técnicas vivenciais – provas situacionais, dinâmica
de grupo e Psicodrama.
As técnicas vivenciais favorecem a interação e a participação. Envolvem a
atuação e simulação de situações que permitem ao candidato expressar pensamentos e
comportamentos mais autênticos. De acordo com Gil (1994), a dinâmica de grupo
permite observar traços como liderança, sociabilidade, iniciativa, comunicabilidade,
criatividade, espontaneidade, capacidade de análise, de julgamento, argumentação, para
atuar sob pressão, controle das tensões e da ansiedade, tomada de decisões, habilidade
para lidar com situações de conflito, etc. O que pode ser atribuído, também, ao jogo
dramático.
Segundo Prates (2007), um processo seletivo adequado deve propiciar situações
que permitam ver, tocar, perceber, sentir, compartilhar e analisar as características do
profissional em questão. No jogo dramático, o próprio jogo cria uma atmosfera
permissiva o que ameniza as angústias ou ansiedades comuns quando se é avaliado.
Isso facilita o surgimento de comportamentos espontâneos e criativos no
indivíduo que permitem ao observador uma percepção mais próxima do real, em relação
às verdadeiras características da pessoa. Segundo Moreno (citado por Gonçalves, 1988,
p. 47), espontaneidade “ é a capacidade de agir de modo „adequado‟ diante de situações
novas, criando uma resposta inédita ou renovadora ou, ainda,

transformadora de

situações preestabelecidas”.
O jogo dramático se origina do Psicodrama e facilita ao indivíduo a expressão
das criações de seu mundo interno, através da representação de um papel. Na verdade o
que se espera de um profissional é que mesmo respeitando a dinâmica da empresa em
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que trabalha, ele consiga imprimir sua personalidade sendo capaz de gerar respostas
novas em seu ambiente de trabalho por meio de sua postura adequada.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A supervisora do Call Center tem acompanhado as contratações considerando
que a escolha final deve ser feita por ela. Assim, lhe foram feitas perguntas com o
objetivo de avaliar os sentimentos e a postura diante da atividade do jogo dramático e o
acompanhamento dos contratados.
A supervisora reconhece o momento do jogo dramático como uma oportunidade
de se conhecer melhor o candidato, pois o mesmo sente-se mais solto, até se esquecendo
que está sendo avaliado. Ele age com mais naturalidade e pode se mostrar mais. Ela
disse sentir-se ansiosa durante a atividade porque quer captar tudo que acontece com o
candidato, como a fala, o comportamento, a integração no grupo e as atitudes.
Geralmente, na fase inicial de aquecimento, a supervisora demonstra certa ansiedade.
Em sua opinião, considera difícil quando ainda não conseguiu perceber melhor
determinado candidato, então é preciso trazê-lo mais para o jogo com o propósito de
fazê-lo participar mais. O momento que se sente mais à vontade é quando, durante o
processo, consegue captar, com tranquilidade, o candidato com o perfil desejado. A
supervisora deseja continuar mantendo as suas contratrações utilizando o jogo
dramático pois o vê como um bom instrumento para suas decisões.
Sobre os resultados das respostas dos funcionários obtivemos os seguintes
resultados: 82% dos empregados analisados conservaram a mesma impressão inicial
após três meses de contratação. O potencial para aprendizagem observado no processo
seletivo se confirmou durante e após os três primeiros meses. O tempo gasto pela
empresa no ensino das atividades foi consideravelmente rápido. Os funcionários
apresentaram criatividade, poder de argumentação, boa comunicação, facilidade de
integração no setor e pró-atividade em seu dia-a-dia. A motivação, o interesse, o “brilho
no olhar” percebidos no momento das avaliações iniciais têm permanecido. 7% diferiu
no item que se refere a motivação e interesses iniciais. Em geral, o setor tem
apresentado rotatividade considerável, mas foi observado que menos de 50% das
pessoas contratadas pelo método do jogo dramático têm deixado o setor.
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Foram detectados como motivos de saídas do setor as transferências para outros
setores da empresa, outras oportunidades de empregos e a abertura de negócio próprio.
As saídas referentes às seleções sem o jogo dramático, em geral, se deram por
inadequação de perfil.
Um fato observado, em relação à supervisora, é que nem todos os gestores da
mesma empresa têm condições de avaliarem um candidato através do jogo dramático.
Alguns acham perda de tempo, sentem-se impacientes ou preferem que a decisão venha
por parte do selecionador. Pode-se pensar em conserva de papéis?
De acordo com Gil (1994), as atividades de seleção de pessoal vêm sendo
confiadas não a um órgão específico, mas às próprias chefias imediatas. Deve-se
considerar que, se todas as chefias passam a ter as atribuições referentes à seleção do
seu pessoal, deverá haver a competência técnica nessa área.
Daí pode-se pensar na necessidade do treinamento para a espontaneidade e
criatividade por parte das chefias. A supervisora em questão foi treinada no que diz
respeito à importância do instrumento, sobre o que observar, quando interferir e como
analisar os comportamentos apresentados.
Destacamos que essa pessoa tem grande habilidade para lidar com pessoas e está
sempre preocupada em adquirir mais conhecimentos na área. O que pode ser destacado
como uma das características fundamentais do diretor/ selecionador: a Tele e o
Encontro.
Segundo Prates (2007), as percepções que se obtêm no momento do jogo
dramático sinalizam as possibilidades de reações de comportamento e atitudes no dia-adia dos candidatos. Dado que foi confirmado nesta pesquisa.
Analisando as causas de saídas do setor constata-se, também, a confirmação das
primeiras características observadas no processo seletivo, ou seja, os funcionários têm
sido transferidos para outros setores da empresa, ficando caracterizada a boa capacidade
de aprendizagem, de interações, motivação e interesse. Outras oportunidades de
emprego mostram a não acomodação, assim como a busca de algo novo e melhor
(conforme o julgamento pessoal). A abertura de negócio próprio revela as mesmas
características já apresentadas e, ainda mais, a ousadia, a pró-atividade do funcionário.
Talvez, o setor não esteja oferecendo a alguns

funcionários condições

adequadas às suas características. É importante cuidado para não se exigir de um
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profissional, no momento da seleção, possibilidades que não serão experimentadas em
seu trabalho diário.
O jogo dramático por sua capacidade lúdica tem o poder de deixar os
participantes num campo relaxado ao ponto dos mesmos, num determinado momento,
se esquecerem que estão sendo avaliados. Dessa maneira, foi possível presenciar alguns
momentos de desavenças entre os candidatos que deixaram extravasar algumas nuanças
de seus aspectos íntimos. E tudo serviu de material para a análise dos candidatos.
Um bom candidato, em geral, consegue se mostrar numa situação de entrevista.
Quando isso acontece e a pessoa é submetida ao jogo dramático, as impressões são
confirmadas e transmitem segurança na contratação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa se destinou a avaliar vantagens e limites da utilização do
Psicodrama na seleção de pessoal, objetivando-se a contratação de empregados capazes
de manter boas interações no ambiente de trabalho e boa participação em equipes de
trabalho. Para tal, nos reportamos à uma síntese das perguntas iniciais: O Psicodrama na
seleção intimida ou revela potencialidades?
Em geral, o ser humano sente temor ao ser submetido a qualquer tipo de
avaliação e a situação de seleção normalmente intimida seus participantes. A grande
concorrência e a falta de mais oportunidades no mercado colaboram para esse fato, sem
levar em consideração aspectos da personalidade dos participantes.
Quando se pensa em seleção vem à mente a situação de entrevistas e testes.
Alguns candidatos se preparam para responder certas perguntas e o Psicodrama é uma
surpresa e em muitos casos, uma novidade. Pessoas mais rígidas, muito presas às
conservas culturais, podem sentir-se intimidadas quando, diante de outros, lhes são
requeridos alguns comportamentos. O Psicodrama apela para que a espontaneidade e a
criatividade venham à tona.
O mercado de hoje procura profissionais capazes de diferenciar o seu modo de
atuação, de levar inovações à sua função, mas como fazê-lo se, aos poucos, em nossso
desenvolvimento vamos “abafando” a nossa espontaneidade? A criatividade e
espontaneidade se fazem úteis mesmo diante de problemas comuns de relacionamentos
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vivenciados nas empresas/instituições, pois é a condição que a pessoa encontra em criar
uma nova resposta para a questão.
Sem sombras de dúvida, o jogo dramático na seleção de pessoal

pode, a

princípio, intimidar, daí a importância do diretor conduzir com habilidade para que as
pessoas se soltem e se mostrem. Alguns participantes (em torno de 5%) ficaram
intimidados até o final das atividades e isso tem muito a ver com suas características
pessoais.
É correta a imagem que temos do candidato através da sua atuação no jogo
dramático? Como já foi mencionado, participando do jogo dramático, a pessoa não
controla alguns de seus comportamentos que são mais facilmente simulados numa
situação de entrevista. O jogo dramático tem sido uma oportunidade clara, objetiva e
descontraída de se conhecer as pessoas. Talvez seja forte a expressão “imagem correta”.
Nenhum instrumento de seleção oferece a imagem correta ou perfeita, mas podemos
nos aproximar, ter uma visão melhor da pessoa.
O candidato fala, se expressa, cria, interage, se coloca, emite opiniões e, em
todos os grupos de seleção na fase do compartilhar, o grupo estava bem integrado,
parecia que as pessoas já se conheciam havia muito, daí a liberdade que elas
experimentavam até de se desentenderem e revelarem algumas intolerâncias em seus
contatos.
Citando o embotamento da criatividade e espontaneidade de Moreno, alguns
candidatos retratam claramente o “engessamento”, a falta de energia para sair do seu
papel, muitas vezes, de expectador e ir ao encontro da ação. Posteriormente, constatouse a presença desse comportamento no dia-a-dia do funcionário, no caso de ter sido
contratado, por fatores independentes a nós.
Na empresa pesquisada, requer-se do candidato envolvimento nas tarefas, fácil
adaptação às normas de trabalho, estar disponível para as necessidades da empresa,
além de cumprir as tarefas designadas e a contribuição para um bom clima de trabalho.
Por esse motivo, aquele “brilho” no olhar percebido nos momentos de avalição eram
indicadores importantes e, na maioria, permaneceu.
Qual o índice de acerto das contratações que foram realizadas através do
Psicodrama? Como foi revelado na presente pesquisa, o índice de acerto nas escolhas
profissionais que teve o jogo dramático como método de definição, foi satisfatório. E as
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saídas registradas confirmam os perfis cabendo, talvez, à empresa buscar elementos que
contribuam com a permanência desses profissionais em sua função.
Destacando-se que, em geral, o setor de Call Center é caracterizado pelo alto
turnover nas empresas e constantes dificuldades de relacionamentos entre colegas e
supervisor. Isso demanda por ações que mantenham a motivação dos seus funcionários
e a sua permanência por um tempo maior. Daí a importância de se contratar alguém
naturalmente mais acessível ao outro, para que se torne mais fácil administrar a sua
motivação.
O momento do compartilhar foi muito significativo com a participação dos
grupos e insights interessantes a respeito da vida organizacional, que se traduziram por
boa descontração dando a impressão de se estar num processo terapêutico. Os resultados
desse setor têm sido muito positivos e, cada vez mais, se zela pela boa qualidade nas
contratações e considera-se que o jogo dramático é um instrumento valioso nas tomadas
de decisão.
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AMIZADES INTERNACIONAIS: ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS
GUINEENSES E SANTOMENSES RESIDINDO NO BRASIL
Dominique Costa Goes (UFES)
Agnaldo Garcia7 (UFES)

O presente trabalho investigou amizades de universitários de Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe
estudando e residindo no Brasil visando melhorar sua integração sócio-cultural e acadêmica no país.
Participaram 12 alunos de graduação ou pós-graduação da UFES que foram entrevistados. Foram citados
116 amigos, incluindo 64 guineenses, 32 brasileiros e 17 de outros países africanos. Os idiomas mais
utilizados com amigos foram o português e o crioulo. A maioria dos amigos residia na Grande Vitória e
foram conhecidos no Brasil. Os principais interesses comuns foram estudo, lazer, cultura e
relacionamentos e as principais atividades compartilhadas foram conversas, lazer, esportes e estudar
juntos. Intimidade, confiança, satisfação, apoio e compromisso foram altos (e ainda maiores para os
amigos próximos), ocorrendo o oposto com conflito. Os amigos mais próximos foram descritos com base
em características pessoais, seu significado e o relacionamento com o participante, destacando o valor da
amizade e a ajuda recebida. Quando dificuldades foram citadas, estas se referiam a características
pessoais, dificuldades de comunicação e diferenças culturais. Os episódios marcantes estavam ligados a
lazer e ajuda do amigo. A maioria das amizades foi relevante para a adaptação ao Brasil, mas apenas parte
delas influenciou a forma de ver o Brasil.
Palavras-chave: relações interpessoais; amizades internacionais; universitários

INTERNATIONAL FRIENDSHIPS OF COLLEGE STUDENTS FROM GUINEA-BISSAU AND SAO
TOME AND PRINCIPE LIVING IN BRAZIL
This study focuses on friendships of college students from Guinea-Bissau and Sao Tome and Principe
studying and living in Brazil in order to improve their socio-cultural and academic integration in the
country. Participants were 12 undergraduate or graduate students from UFES who were interviewed. 116
friends were cited, including 64 Guinean, 32 Brazilians and 17 other African countries. The most widely
used languages with friends were the Portuguese and Creole. Most of his friends resided in Greater
Victoria and have been known in Brazil. The main study were common interests, leisure, culture and
relationships and shared activities were the main conversation, leisure, sports and study together.
Intimacy, trust, satisfaction, support and commitment were high (and even higher for close friends),
conflict with the opposite occurring. His closest friends were described based on personal characteristics,
their significance and relationship with the participant, highlighting the value of friendship and assistance
received. When difficulties were mentioned, they relate to personal characteristics, communication
difficulties and cultural differences. The episodes were linked to outstanding recreation and help his
friend. Most friendships was related to adaptation to Brazil, but only part of them influences the way to
see Brazil.
Keywords: interpersonal relations, international friendships, university
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INTRODUÇÃO

As amizades entre pessoas de diferentes etnias, países ou culturas são pouco
investigadas. Estas, contudo, podem criar oportunidades para cooperação internacional.
Apesar da amizade, de modo geral, ter como base a similaridade entre amigos, ela
também ocorre entre pessoas de diferentes raças, etnias ou culturas e questões raciais e
étnicas afetam as amizades. A identificação racial, por exemplo, favorece a escolha de
amigos (Kao & Vaquera, 2006), os laços de amizade e as atividades compartilhadas
(Kao & Joyner, 2004). Amizades interculturais também estão associadas à sensibilidade
multicultural e à competência social (Hunter & Elias, 1999), levando a atitudes mais
favoráveis em relação a outras raças, como no caso da aprovação de casamentos
interraciais (Jacobson & Johnson, 2006).
Alguns autores têm investigado amizades de universitários estudando no exterior,
incluindo as relações entre amizade, etnia e atitudes diante de culturas diferentes
(Yamazaki, Taira, Nakamura & Yokoyama, 1997; Levin, Van-Laar & Sidanius, 2003),
a formação de seus relacionamentos interculturais (Ying, 2002) e de amizades (Kudo &
Simkin, 2003), a influência da raça e etnia nestas (Antonio, 2004) e o ajustamento à
universidade (Kenny & Stryker, 1996). Este tema ainda carece de investigações no
Brasil.
A amizade é um importante fator para o desenvolvimento afetivo, cognitivo e
social. Possivelmente, as amizades, além desses fatores, também representem um fator
para o desenvolvimento da cooperação social, cultural e científica entre cidadãos de
diferentes países. O presente estudo é teoricamente importante por tratar de amizades
entre pessoas com diferenças culturais, apresentando relevância científica, uma vez que
a similaridade tem sido considerada como a base para as amizades. Do ponto de vista
empírico, faltam pesquisas sobre amizades internacionais e interculturais, especialmente
no contexto latino-americano. Do ponto de vista social, visa contribuir para a integração
social e a cooperação científica e cultural envolvendo universitários estrangeiros em
nosso país. Os resultados auxiliarão a desenvolver programas de inserção social desses
universitários, abrindo novas possibilidades de interação e cooperação internacional,
contribuindo para a formação de uma sociedade internacional pautada por princípios de
direito, justiça e igualdade entre os povos.
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Entre os autores que têm contribuído para a construção de uma “ciência do
relacionamento interpessoal” destaca-se Robert Hinde (Hinde, 1997), que enfatizou a
importância de uma base descritiva, a busca de processos subjacentes à dinâmica dos
relacionamentos e a consideração de diversos níveis de complexidade. Adams e
Blieszner (1994) propuseram um modelo teórico para a amizade de adultos incluindo a
investigação de aspectos internos e externos, ao lado de aspectos estruturais e processos,
integrando a perspectiva sociológica e a psicológica. As propostas destes autores
servirão de referencial teórico mais amplo para a presente investigação.
Adams e Blieszner (1994) caracterizam as amizades como relacionamentos
íntimos que possuem a voluntariedade como característica peculiar, isto é, ao contrário
dos familiares e dos colegas trabalho, os amigos são escolhidos. Segundo as autoras,
esse relacionamento também sofre uma coerção menor em relação aos padrões de
rituais, normas e nomenclatura que guiam os amigos.
Adams e Blieszner (1994) compararam modelos de amizade em díades e em redes
de amigos, definindo redes de amigos como uma “coleção de pessoas que o sujeito
considera como amigos” (Adams & Blieszner, 1994, p. 171). Elas ainda apontaram a
possibilidade de mudança e sobreposição dentro das redes assim, como de as pessoas
poderem saber ou não que um indivíduo as considera como parte de sua rede de amigos.
As amizades internacionais são um assunto ainda pouco explorado. Elas são
consideradas aqui como amizades entre pessoas de diferentes nacionalidades,
usualmente vinculadas ao seu país de origem que, apesar de sua presença em país
estrangeiro, o fazem de modo temporário. Garcia e Miranda (no prelo) destacam a
relevância das amizades internacionais para a promoção de uma maior integração e
cooperação social e cultural entre diferentes nações e culturas. Este subprojeto busca
estudar as amizades de estudantes de Guiné Bissau e São Tomé e Príncipe no Brasil
como parte de um projeto mais amplo que visa investigar universitários de qualquer
origem residindo e estudando no Brasil.
Esta pesquisa teve como objetivo geral identificar, descrever e analisar alguns
aspectos das amizades de universitários estrangeiros de Guiné-Bissau e São Tomé e
Príncipe, de graduação e pós-graduação, residindo no Brasil visando contribuir para a
integração social e cultural destes estudantes. São propostos como objetivos específicos
a investigação de: (a) a rede de amigos e suas propriedades (participantes, atividades
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compartilhadas, interesses comuns, comunicação e percepção de propriedades do
relacionamento,

como

satisfação,

intimidade,

confiança,

apoio,

conflito

e

compromisso); (b) o relacionamento com os três amigos mais próximos (histórico da
amizade e percepção do amigo, dificuldades e o significado dessa amizade, seu papel
para a adaptação ao Brasil e a percepção do país). Atingir estes objetivos contribuirá
para integrar esses universitários e fomentar a cooperação cultural e científica.

MÉTODO

Com base em trabalhos preliminares e na literatura sobre o tema, o presente
trabalho visa investigar alguns aspectos das amizades de universitários estrangeiros
residindo e estudando no Brasil.

1. Participantes

Participaram da pesquisa dez universitários de Guiné-Bissau e dois de São Tomé
e Príncipe, com idades entre 20 e 33 anos, regularmente matriculados em cursos da
UFES, sendo 11 graduandos e um mestrando. Havia seis homens e seis mulheres e o
tempo de estadia no Brasil variou entre um e sete anos. Quanto à religião professada,
havia nove católicos, um muçulmano, um protestante, e um declarou não professar
nenhuma religião. Todos falavam português. Dez também falavam crioulo, oito francês
e cinco inglês. Apenas dois possuíam parentes no Brasil e três possuíam filhos. Os
estudantes participavam do Programa de Estudantes Convênio de Graduação (PEC-G)
que oferece oportunidades de formação superior a alunos de países em desenvolvimento
que mantêm acordos educacionais e culturais com o Brasil, como Guiné Bissau e São
Tomé e Príncipe. Esse programa é desenvolvido pelos Ministérios das Relações
Exteriores e da Educação em parceria com universidades públicas e particulares.
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2. Procedimento de Coleta de Dados

Os dados foram obtidos por meio de entrevistas semi-estruturadas, com base em
um roteiro pré-estabelecido, contendo perguntas fechadas e abertas. Os participantes
foram entrevistados individualmente e os dados foram gravados e transcritos.

3. Procedimento de Análise de Dados

Os dados transcritos das entrevistas foram organizados em categorias de análise
pré-estabelecidas, de acordo com a literatura sobre o tema. Dentro de cada categoria de
análise foram propostas subcategorias, de modo indutivo.

4. Instrumento de Pesquisa

O roteiro de entrevista utilizado constava de três partes: (A) Dados sóciodemográficos do participante (nacionalidade, local de nascimento, idade, tempo de
residência no Brasil, curso e período que está matriculado, religião, idiomas, familiares
no Brasil, estado civil); (B) A Rede de Amigos: (a) identificação dos amigos: gênero,
idade, país de origem e breve histórico da amizade; (b) atividades compartilhadas e
interesses comuns; (c) a comunicação com amigos (idiomas e meios de comunicação);
(d) a percepção de propriedades do relacionamento (intimidade, satisfação, conflito,
compromisso, apoio social dado e recebido, confiança). (C) O relacionamento com os
amigos mais próximos (até três) quanto à percepção desse amigo (descrição do amigo),
ao histórico da amizade (incluindo os episódios mais marcantes e o último contato),
onde reside (Brasil ou exterior), dificuldades e o significado dessa amizade e seu papel
na adaptação ao Brasil e na forma como vê o Brasil.

RESULTADOS

Os resultados são apresentados em duas partes. Inicialmente, são apresentados
dados para as amizades em geral dos participantes. A segunda parte, de modo mais
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aprofundado, concentra-se nas amizades mais próximas, considerando o relacionamento
com até três amigos mais próximos.

1. Rede de Amigos em Geral

Os doze participantes citaram de 3 a 14 amigos cada, totalizando 116 amigos,
sendo 60 homens e 56 mulheres. A idade dos amigos variou de 17 a 43 anos. Em mais
de 40 amizades descritas, os participantes citaram mais de um idioma utilizado para a
comunicação com o amigo citado. O português era utilizado em 98 desses
relacionamentos (85%) e o crioulo em 55 (48%). A Tabela 1 indica os país de origem
dos amigos citados.
Tabela 1. País de origem dos amigos citados.
País de origem
Guiné Bissau
Brasil
Cabo Verde

Número de participantes
que citaram
11
10
4

Número de amigos
citados
64
32
8

Amigos citados
[%]
56,0
28,0
7,0

Entre os 116 amigos citados, havia 64 guineenses, 32 brasileiros, oito caboverdianos, cinco santomenses, quatro angolanos, dois portugueses e um hondurenho. Os
dados indicam que a maioria dos amigos dos guineenses era de sua própria
nacionalidade, seguidos por brasileiros. Os dez guineenses citaram 61 amigos
guineenses, 26 brasileiros e 17 de outras nacionalidades. Os dois santomenses citaram 1
amigo santomense, 6 brasileiros e 5 de outras nacionalidades.
A Tabela 2 indica o local de residência dos amigos citados.
Tabela 2. Local de residência dos amigos
Local da residência
Grande Vitória
Outras cidades brasileiras
Guiné Bissau

Número de participantes
que citaram
12
6
4

Número de amigos
citados
78
15
10

Amigos citados
[%]
68,0
13,0
9,0
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De acordo com a Tabela 2, todos os participantes tinham pelo menos um amigo
que residia na Grande Vitória, totalizando 78 amigos. Assim, a maioria dos amigos
reside na mesma área que os participantes. Seis dos 12 participantes citaram 15 amigos
residindo em outras cidades brasileiras. Quatro citaram dez amigos residindo em Guiné
Bissau e três citaram cinco amigos residindo em Portugal. Outros amigos ainda residiam
em Portugal (quatro), Inglaterra (dois), Senegal (dois), São Tomé e Príncipe (um),
Espanha (um) e Rússia (um).
A Tabela 3 resume o local de origem dos amigos citados.
Tabela 3. Local de origem dos amigos
Local
Universidade
Vizinhança
Escola primária ou secundária

Número de participantes
que citaram
12
6
4

Número de
amigos citados
65
10
24

Amigos citados
[%]
56,0
9,0
21,0

A Tabela 3 indica que a maior parte dos amigos era proveniente da UFES,
seguidos por aqueles conhecidos na escola primária ou secundária e na vizinhança, além
da igreja, através de outra pessoa e da república onde moravam. Na universidade, as
entrevistas indicaram um importante papel mediador de outros alunos estrangeiros.
A Tabela 4 apresenta um resumo dos interesses em comuns.

Tabela 4. Interesses em comum com amigos
Interesses
Estudo
Cultura
Lazer
Relacionamentos

Número de participantes
que citaram
11
7
5
3

Número de amigos
citados
60
20
28
16

Amigos citados
[%]
52,0
17,0
24,0
14,0

De acordo com a Tabela 4, o estudo é um interesse compartilhado em 60
amizades de 11 participantes. O lazer representa um interesse comum em 28 amizades
de cinco participantes. A cultura apareceu como interesse compartilhado em 20
amizades de sete participantes. Ainda, o interesse compartilhado se referia a
relacionamentos com outras pessoas em 16 amizades de três participantes. Como lazer,
foram incluídas viagens, citadas em quatro amizades de três participantes. No caso dos
relacionamentos, todos os homens se referiram a relacionamentos românticos com
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mulheres e as mulheres se referiram a vários tipos de relacionamentos, como familiares
e com amigos.
A tabela 5 indica as principais atividades compartilhadas.

Tabela 5. Atividades compartilhadas com amigos
Atividades

Número de participantes
que citaram
7
7
4
3

Conversar
Atividades de Lazer
Estudar junto
Atividades esportivas

Número de amigos
citados
38
31
14
15

Amigos citados
[%]
33,0
27,0
12,0
13,0

Segundo a Tabela 5, as atividades compartilhadas mais citadas foram conversas,
atividades de lazer (incluindo beber, brincar e ir a festas e boates), atividades esportivas
e estudar juntos. As atividades esportivas citadas por homens (em dez amizades) se
referiram a jogar futebol e a categoria “estudar junto” incluiu os vários contextos em
que essa atividade ocorreu, como em sala de aula, em casa e na biblioteca. Outras
atividades foram ir à igreja (quatro participantes e sete amizades), atividades cotidianas
na UFES e morar juntos (quatro participantes e cinco amizades) e ainda todas as
atividades. Enquanto os interesses em comum destacam o estudo, as atividades se dão
principalmente em torno do conversar e de atividades de lazer. Uma breve avaliação de
sete dimensões das amizades foi feita para cada amizade citada. Uma síntese desses
resultados está indicada na Tabela 6.

Tabela 6. Avaliação de aspectos da amizade.
Níveis

Média

Intimidade
Confiança
Satisfação
Apoio recebido
Apoio dado
Compromisso
Conflito

5,5
5,3
5,6
5,4
5,2
4,8
1,6

Na Tabela 6, a avaliação atribuiu 1 para níveis muito baixos e 7 para níveis muito
altos de cada dimensão da amizade. A média foi calculada levando-se em conta as
avaliações de cada item para todos os amigos citados. Os valores de intimidade,
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confiança, satisfação, apoio recebido e dado e compromisso podem ser considerados
altos, ocorrendo o oposto com conflito.

2. Relacionamento com Amigos mais Próximos

O relacionamento com os três amigos mais próximos foi examinado em maior
detalhe, contemplando a rede de amigos próximos, o histórico da amizade, a percepção
do amigo, dificuldades e o significado dessa amizade, seu papel para a adaptação ao
Brasil e a percepção do país.
Cada participante podia citar até três amigos mais próximos. No total, os doze
participantes citaram 35 amigos mais próximos. Apenas um participante se limitou a
citar dois amigos. Nove participantes citaram 15 guineenses entre os amigos mais
próximos e oito participantes citaram 13 brasileiros entre os amigos mais próximos.
Entre os amigos mais próximos, os dez guineenses citaram 14 amigos guineenses, nove
brasileiros e seis de outras nacionalidades. Os dois santomenses citaram um amigo
santomense, quatro brasileiros e um de outra nacionalidade. No total, entre os amigos
mais próximos, havia 15 guineenses, 13 brasileiros, dois angolanos, dois santomenses,
dois cabo-verdianos e um português. Esses dados indicam a preferência por amigos da
própria nacionalidade (no caso guineense), seguida por amigos brasileiros. Também é
significativo o número de amigos de outros países africanos.
A maioria dos amigos mais próximos residia no Brasil. Dez participantes citaram
25 amigos residindo na Grande Vitória. Dois ainda citaram três amigos residindo em
outras cidades brasileiras. Três residiam em Guiné Bissau, dois em Portugal, um em São
Tomé e Príncipe e um na Rússia. Assim, os amigos mais próximos do ponto de vista
afetivo também estão, em sua maioria, mais próximos fisicamente. Contudo, também
citam amigos do país de origem ou em outros países.
Os interesses comuns entre os amigos são indicados na Tabela 7.
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Tabela 7. Interesses em comum entre os participantes e seus amigos mais próximos.
Interesses
Estudo
Cultura
Lazer
Relacionamentos
Música
Religião

Número de participantes
que citaram
12
7
8
6
5
3

Número de amigos
citados
22
14
12
7
5
4

Amigos citados
[%]
63,0
40,0
34,0
20,0
14,0
11,0

A maioria das amizades (66%) estava baseada em mais de um interesse em
comum. Dos 35 relacionamentos estudados, 22 tinham os estudos como interesse em
comum, 14 tinham assuntos relacionados à cultura e 12 o lazer (incluindo esportes e
viagens). Sete ainda citaram os relacionamentos, cinco citaram a música e quatro
citaram a religião. Quanto ao relacionamento, as mulheres se referiram a familiares e
amigos e os homens citaram relações românticas com mulheres. Três citaram planos
como interesses em comum, dois citaram a adaptação ao país, um citou trabalho e outro
vestuário. Um ainda tinha todos os interesses em comum em relação ao amigo mais
próximo citado.
A Tabela 8 apresenta uma síntese das atividades compartilhadas com os amigos
próximos.
Tabela 8. Atividades compartilhadas entre os participantes e seus amigos mais
próximos.
Atividades
Atividades de Lazer
Conversar
Estudar junto
Atividades esportivas
Atividades religiosas
Todas
Morar junto

Número de participantes
que citaram
8
9
8
6
3
3
2

Número de amigos
citados
18
15
12
6
5
4
2

Amigos citados
[%]
51,0
43,0
34,0
17,0
14,0
11,0
6,0

Conforme indicado na Tabela 8, as principais atividades compartilhadas com os
amigos estão ligadas a lazer ou diversão (como festas e churrascos), conversas e o
estudar junto, além de praticar esportes. Outras foram menos citadas, como ir à igreja ou
praticar atividades religiosas. Quanto aos esportes, todas as respostas envolvendo
somente homens se referiam a futebol. Em quatro relacionamentos, faziam todas as
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atividades junto com o amigo. Embora em menor proporção, também foram
encontradas respostas referentes a morar junto.
A Tabela 9 indica um resumo da descrição dos amigos.

Tabela 9. Aspectos dos amigos e/ou das amizades mais próximas.
Aspecto
Características
Significado
Relacionamento
Nacionalidade
Semelhança

Número de participantes
que citaram
12
10
9
5
2

Número de amigos
citados
29
26
13
7
2

Amigos citados
[%]
83,0
74,0
37,0
20,0
6,0

Onze participantes, ao descreverem 24 amigos, citaram mais de um aspecto para
descrever a amizade. Os amigos mais próximos foram descritos de várias formas: 29
foram descritos a partir de suas características pessoais, 26 a partir de seu significado
para o participante, 13 a partir de aspectos de seu relacionamento com o participante
(como histórias e aspectos da amizade), sete a partir de sua nacionalidade e dois com
base em semelhanças que possuíam. Dos amigos que foram descritos a partir de suas
características, 28 foram descritos com base em características positivas (ou neutras) e
apenas quatro com base em características negativas ou defeitos. Dos significados
atribuídos ao amigo, 19 enfatizaram a condição de amigo da pessoa mencionada
(destacando o significado da amizade), nove mencionaram a ajuda, sete consideraram o
amigo como um irmão, dois como uma mãe e outros seis como colega de sala, de
república ou pessoa a quem o participante ajuda. Das descrições baseadas em
nacionalidade, duas se referiam a uma nacionalidade igual e cinco a uma nacionalidade
diferente. Três aspectos que se referem à percepção das amizades pelos participantes
dizem respeito ao significado da amizade, às dificuldades nelas percebidas e à avaliação
de algumas de suas dimensões.

Tabela 10. Significado atribuído aos amigos mais próximos
Significado
Amigo
Ajuda
Importante
Irmão ou quase irmão
Inesquecível
Outros

Número de participantes
que citaram
10
12
9
9
8
5

Número de amigos
citados
23
21
17
14
11
5

Amigos citados
[%]
66,0
60,0
49,0
40,0
31,0
15,0

84

Em trinta amizades, mais de um significado foi atribuído ao amigo em questão.
Em 23 casos, a presença da amizade é reafirmada (em seis casos, foi atribuída maior
intensidade e/ou intimidade a uma amizade). Em 21 amizades, destacou-se a ajuda
recebida do amigo (em três casos, esta ajuda foi vista como um ato impagável). Todos
os participantes se referiram à ajuda na amizade. Em 17 amizades, a importância do
relacionamento foi destacada. Onze foram descritas como inesquecíveis. Quatorze
compararam o amigo a um irmão ou quase irmão. Outros ainda compararam o amigo a
uma mãe (dois casos) ou se referiram a triunfo, filho e companheiro.
Em quinze relacionamentos não foram apontadas dificuldades. Quanto à origem
das dificuldades no relacionamento com os amigos mais próximos, sete participantes
mencionaram características pessoais em dez amigos e quatro citaram dificuldades de
comunicação em cinco amizades, devido à distância, à discussões ou à diferença de
idiomas ou sotaques. Em alguns relacionamentos, a dificuldade enfrentada foi atribuída
a diferenças culturais (três casos), brigas (dois casos), traições e distância (um caso
cada). Nove atribuíram a responsabilidade pela dificuldade a ambos os envolvidos. Seis
atribuíram a responsabilidade ao amigo e três atribuíram a responsabilidade a si
mesmos.
A Tabela 11 indica alguns índices referentes à avaliação de algumas dimensões da
amizade.

Tabela 11. Avaliação de aspectos da amizade.
Níveis

Média por amigos

Intimidade
Confiança
Satisfação
Apoio recebido
Apoio dado
Compromisso
Conflito

6,1
6,1
6,2
6,4
5,9
5,6
1,6

Para a avaliação de amigos próximos, foi utilizada uma escala tipo Likert, indo
de 1 ( muito baixo) a 7 (muito alto). Os dados da Tabela 11 representam a média da
avaliação de cada item em todos os amigos citados. Os dados sugerem que os índices de
intimidade, confiança, satisfação, apoio recebido e dado e compromisso tendem a ser
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maiores para os amigos próximos do que para os amigos de forma geral. O mesmo
parece não se aplicarão caso do conflito.
Informações sobre o início das amizades são indicadas na Tabela 12.
Tabela 12. Origem dos amigos mais próximos
Origem
Amigos no Brasil
UFES
Outra pessoa deu o contato do amigo
antes do participante chegar ao Brasil

Número de participantes
que citaram
7
8

Número de
amigos citados
10
9

Amigos citados
[%]
29,0
26,0

5

5

14,0

Sete dos 12 participantes conheceram dez amigos através de outros amigos no
Brasil (em oito casos, este amigo foi outro estudante internacional). Oito conheceram
nove amigos próximos através da UFES. Além disso, cinco citaram cinco amigos
próximos que foram conhecidos por intermédio de outras pessoas, que lhes havia
fornecido o contato de um amigo quando um dos dois estava ainda no país de origem.
Nesse caso, apenas um amigo que forneceu contato era brasileiro e os outros eram da
mesma nacionalidade do entrevistado. Outras fontes de origem dos amigos foram: a
vizinhança (três casos), a igreja (três casos), a escola primária ou secundária (dois
casos) e república (dois casos).
Dos amigos conhecidos na UFES, três foram por intermédio de funcionários da
PROGRAD e seis por freqüentarem a mesma sala de aula. Oito participantes apontaram
que o aprofundamento da amizade se deu pelo fato de o amigo passar a morar junto com
ele e cinco por começarem a estudar juntos. Outros meios de aprofundamento da
amizade foram festas promovidas pelos estudantes de países africanos na UFES (dois
casos) e atividades compartilhadas com o amigo (dois casos). Alguns participantes que
falavam sobre um amigo próximo brasileiro atribuíram a iniciativa para o contato inicial
ao amigo brasileiro (três casos) e que o contato inicial causou estranhamento (dois
casos).
A Tabela 13 indica os episódios marcantes da amizade.
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Tabela 13. Episódios marcantes da amizade.
Episódios
Lazer
Ajuda recebida
Acolhimento
Ajuda dada
Eventos cotidianos

Número de participantes
que citaram
7
5
3
3
4

Número de amigos
citados
15
10
5
4
4

Amigos citados
[%]
43,0
29,0
14,0
11,0
11,0

Quanto aos episódios marcantes, alguns participantes se referiram a mais de um
tipo. Conforme indicado na Tabela 13, sete participantes citaram 15 episódios de lazer e
outros cinco citaram dez situações em que receberam ajuda de um amigo, incluindo a
recepção ao chegar em Vitória. Outros episódios incluíram o acolhimento (como três
surpresas de aniversário, um presente de natal e um almoço assim que a pessoa tinha
voltado do seu país nas férias, três participantes referindo-se a cinco amigos), ajuda
dada (três participantes ajudaram quatro amigos); eventos cotidianos em quatro
amizades citadas por quatro participantes. Ainda foram citadas visitas (três casos),
período de férias escolares (dois casos), brigas (dois casos) e reencontros (um caso).
Somente dois participantes afirmaram não haver nenhum momento marcante na
amizade.
Quanto ao último contato com o amigo próximo, 20 foram pessoais, sete por
telefone e seis pela Internet. Quanto ao tempo em que esse contato se deu, 18 haviam
feito contato havia menos de 24 horas, seis entre um dia e uma semana, cinco entre uma
semana e um mês. Em três casos, que esse tempo foi maior.
A Tabela 14 indica as principais formas de influência da amizade em relação à
adaptação ao Brasil.

Tabela 14. Aspectos da influência positiva dos amigos na adaptação ao Brasil
Aspectos
Sociedade capixaba
Sistema de ensino da UFES
Rede de amigos
Momentos difíceis
Documentação
Motivação inicial

Número de participantes
que citaram
8
6
5
5
5
3

Número de
amigos citados
12
7
7
5
5
4

Amigos citados
[%]
34,0
20,0
20,0
14,0
14,0
11,0
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Oito participantes não reconheceram a influência de onze amizades na sua
adaptação ao Brasil. Em quatro amizades citadas por três participantes, justificou-se a
não influência pelo fato de o amigo ter chegado ao Brasil depois do participante. Em
outras duas, justificou-se essa não influência pelo fato de o amigo não ter vivido a
experiência de adaptação a outro país, não tendo condições de ajudar. Outro disse que
um de seus amigos não influenciou porque acredita que a adaptação dependeu muito
mais de si mesmo e de sua própria disposição em se abrir para uma nova cultura.
Por outro lado, 24 amizades foram vistas como influenciando a adaptação do
participante ao Brasil. Em 17 casos, foram citados mais de um aspecto em que o amigo
influenciou a adaptação. Todos apontaram o lado positivo dessa influência, ajudando-os
a se adaptar à sociedade capixaba (34%), ao sistema de ensino da UFES (20%), a
aumentar sua rede de amigos (20%), a enfrentar momentos difíceis (14%), a adquirir a
documentação que necessitam assim que chegam ao Brasil (14%) e a ter mais
motivação para enfrentar desafios assim que chegam (11%). Ainda apontaram ajuda na
recepção (9%) e ajuda financeira (6%). Em dois casos, a amizade exerceu uma
influência negativa em relação à adaptação ao Brasil: o ciúme da companheira ainda em
sua terra natal e a companhia do amigo ter prejudicado seu desempenho acadêmico.
Em relação à influência dos amigos sobre a forma como eles viam o Brasil, os
participantes reconheceram tal influência em 12 amizades, mas não o fizeram em outras
22, deixando de responder em uma. Em apenas sete casos procuraram justificar a
resposta afirmando que sua experiência pessoal valia mais que a experiência de um
amigo. Outros dois indicaram a formação de uma visão do Brasil antes de chegar
através do contato com um brasileiro no país de origem ou do contato com a mídia
brasileira no país de origem. Nos 12 casos nos quais o amigo influenciou a forma do
participante ver o Brasil, quatro foram através das conversas que tinham com os
mesmos e sete pela convivência com o amigo brasileiro citado. Dessas últimas, a
influência se deu no sentido de aprender (ou desaprender) algo da cultura brasileira com
o amigo, ao ver que ele era uma exceção à forma que o participante via o Brasil através
de sua própria experiência.
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DISCUSSÃO

As redes de amigos, tanto em seu sentido mais amplo, quanto as redes de amigos
mais próximos, incluem principalmente outros estudantes africanos e brasileiros. Nas
amizades em geral, há uma grande participação de amigos de mesma nacionalidade ou
de outros países africanos. Dos amigos citados, 81 eram africanos e 32 eram brasileiros,
com o predomínio de amigos da própria nacionalidade. Dos 35 amigos mais próximos,
21 eram africanos e 13 brasileiros. A maioria dos amigos residia na Grande Vitória (78)
ou no Brasil (93). 25 dos 35 amigos mais próximos residiam na Grande Vitória e 28 no
Brasil. Esses dados indicam que a maioria dos amigos é composta por africanos
residindo no Brasil. Também indicam a preferência por amigos da própria
nacionalidade. Possivelmente, a identificação étnica e racial seja um fator importante na
escolha de amigos, o que tem sido proposto na literatura sobre o tema (Kao & Vaquera,
2006; Antonio, 2004). Outro fator relevante é que a maior parte dos amigos (65) foi
conhecida na UFES. Outros amigos eram provenientes da escola primária ou secundária
(24) ou da vizinhança (24). Neste caso, as entrevistas indicam que os alunos
estrangeiros que já estudavam na universidade não apenas se tornaram amigos desses
novos estudantes como participaram ativamente na mediação das novas amizades
desses universitários chegando ao Brasil. Isto aponta o papel central do ambiente
universitário para a formação da rede de amigos desses estudantes no Brasil, servindo
de elo de comunicação com brasileiros e outros africanos no Brasil.
Os interesses em comum com amigos em geral foram o estudo, o lazer, a cultura e
os relacionamentos. O mesmo foi observado nos 35 relacionamentos mais próximos. As
atividades compartilhadas com amigos em geral foram conversas, atividades de lazer,
atividades esportivas e estudar junto. O mesmo também foi observado nos 35
relacionamentos mais próximos. Segundo Kao e Joyner (2004), a identificação racial
afeta os laços de amizade e as atividades compartilhadas. A presença de estudo e cultura
como interesses compartilhados possivelmente é devida ao fato de compartilharem com
a maior parte dos amigos a situação de estudantes internacionais.
Os valores de intimidade, confiança, satisfação, apoio recebido e dado e
compromisso podem ser considerados altos, ocorrendo o oposto com conflito. Os dados
sugerem que esses índices tendem a ser ainda maiores para os amigos mais próximos do
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que para os amigos de forma geral. O mesmo parece não se aplicar ao caso do conflito,
que apresentou valores igualmente baixos para os amigos em geral e para os amigos
mais próximos. Estudos futuros poderiam verificar em maior profundidade estas
dimensões.
Alguns aspectos foram investigados somente com relação aos amigos mais
próximos. Estes foram descritos principalmente com base em suas características
pessoais, no seu significado para o participante, em aspectos do relacionamento com o
participante. Os significados atribuídos ao amigo incluíram a consideração da amizade
como um valor de destaque, o papel do amigo como alguém que ajuda nos momentos
de necessidade e mesmo a consideração do amigo como um irmão, indicando uma
grande proximidade. Esta valorização da amizade pelos estudantes africanos coincide
com os valores reconhecidos por brasileiros, que incluem a amizade verdadeira,
referindo-se a amigos próximos e apoiadores, entre seus valores supremos, ao lado da
harmonia interior, da liberdade e do trabalho (Tamayo, 2007).
Em relação às dificuldades nas amizades, estas estavam ausentes em quase metade
(15) das amizades citadas. Quando ocorriam, foram atribuídas a características pessoais
(dez casos), a dificuldades de comunicação (cinco amizades) ou diferenças culturais
(três amizades).
A maior parte das amizades mais próximas teve início no Brasil, mesmo quando
se tratava de amizades com outros estudantes estrangeiros. Estes dados indicam uma
importante reorganização da rede de amigos com a mudança de país. Entre os episódios
marcantes, destacam-se episódios de lazer e de ajuda, sugerindo que os amigos
contribuem efetivamente para o seu bem estar no país.
A maioria das amizades próximas (25) foi reconhecida como afetando a adaptação
ao Brasil, geralmente de forma positiva, ajudando-os a se adaptar a sociedade capixaba,
ao sistema de ensino da UFES, a aumentar sua rede de amigos, a enfrentar momentos
difíceis, a adquirir a documentação que necessitam assim que chegam ao Brasil, ter
mais motivação para enfrentar desafios. Entre os fatores possíveis, estas amizades
poderiam estar associadas ao desenvolvimento de uma maior sensibilidade multicultural
e maior competência social para enfrentar essa nova situação (Hunter & Elias, 1999).
Estas amizades também foram consideradas importantes para o ajustamento à
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universidade, fato já observado por Kenny e Stryker (1996) em relação a estudantes
internacionais.
Por outro lado, a maioria das amizades próximas não foi reconhecida como
afetando a forma como viam o Brasil. Contudo, isto poderia ser atribuído ao fato de
apenas um terço das amizades citadas serem com brasileiros. Como essa influência foi
reconhecida por meio da convivência com amigos brasileiros, este aspecto merece ser
estudado em maior profundidade.
Como apontado na literatura, as amizades destes universitários estudando no
exterior estão relacionadas a questões étnicas e a atitudes diante de culturas diferentes
(Yamazaki, Taira, Nakamura & Yokoyama, 1997; Levin, Van-Laar & Sidanius, 2003) e
à formação de relacionamentos interculturais (Ying, 2002; Kudo & Simkin, 2003). A
integração social, cultural e científica destes universitários possivelmente contribuirá
para o aumento da cooperação cultural e científica entre o Brasil e o país de origem
destes estudantes.
Conforme proposto por Hinde (1997), diversos níveis de complexidade se
manifestam nas amizades internacionais dos universitários estrangeiros no Brasil. Os
grupos dos quais participam, as estruturas sócio-culturais e o próprio ambiente físico
exercem um papel em suas amizades. Em concordância com Adams e Blieszner (1994),
a investigação de amizades interculturais e internacionais deve incluir não somente
aspectos internos, mas também externos, ao lado de aspectos estruturais e processuais.
Pode-se concluir que as amizades de universitários estrangeiros representam um
fator de relevância não apenas para a qualidade de vida destes estudantes no Brasil, mas
afetam sua integração social, cultural e acadêmica, sendo um aspecto que deveria ser
levado em conta nos programas que envolvem estudantes estrangeiros. Estudos futuros
poderiam aprofundar alguns temas investigados neste trabalho assim como buscar a
participação de um número maior de universitários estrangeiros, inclusive de origem
latino-americana. Para isso, é necessário contornar dificuldades encontradas na presente
pesquisa, especialmente quanto à dificuldade de contato com esses estudantes.
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A SOLIDÃO NA CONTEMPORANEIDADE
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O presente estudo bibliográfico objetivou investigar o desenvolvimento histórico do sentimento da
solidão no Brasil, chegando à forma como ela é vivenciada pela população brasileira na
contemporaneidade. Para tanto, foram pesquisados apenas artigos brasileiros indexados na base de dados
Scielo. Utilizou-se para busca a palavra solidão. Foram encontrados 44 artigos publicados entre os anos
de 1984 e 2009. Destes, oito são de Psicologia, 10 de saúde – subdividindo-se em saúde coletiva, geral e
pública, 14 de enfermagem e 12 dividiam-se em outras áreas. A solidão, na maioria dos trabalhos, era
abordada como parte de um contexto e/ou como sintoma, sendo abordada como foco da investigação em
apenas três artigos. Não foi possível apontar para o desenvolvimento histórico do sentimento de solidão
no Brasil a partir desses dados, mas foi interessante perceber que este sentimento é vivenciado pela
população brasileira em diferentes segmentos (crianças, adolescentes, adultos, idosos, mães, portadores
de HIV, familiares de pacientes psiquiátricos, fumantes e psicólogos). Partindo destes dados preliminares,
é possível perceber que várias áreas se apropriam da solidão como um dentre os fatores
investigados/encontrados no grupo em questão, mas o conceito de solidão e como ela tem participado do
cotidiano das pessoas, merece um aprofundamento e maiores investigações.
Palavras-chave: solidão, contemporaneidade, sentimento.

LONELINESS IN CONTEMPORARY WORLD
This study intended to make a literature review in order to investigate the historical development of the
loneliness feeling in Brazil until the way it is lived by the Brazilian population on the contemporaneity.
Brazilian articles indexed on Scielo were researched by the word Loneliness. There were found 44
articles published between 1984 and 2009. Among those, nine were Psychology based; 21 were
considered healthcare based, what includes nursery, public health and psychiatry; and eight were based on
other areas. Loneliness on most of the articles was considered as a part of a context and/or as a symptom;
on only three articles it was considered as the focus of the investigation. The historical development of
the loneliness feeling in Brazil was not found, but it was possible to realize that this feeling is lived by the
Brazilian population on various sectors (children, teenagers, adults, elders, HIV porters, relatives of
psychiatric patients, smokers). From these preliminary data, it is possible to realize that many areas take
loneliness as one among the factors investigated/ found on the group studied, but the concept of
loneliness and how it has been participating of the quotidian of people deserve a deeper look and larger
investigations.
Keywords: loneliness, contemporaneity, feeling.
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INTRODUÇÃO

Sempre existiram muitos motivos para se viver em grupo, como a necessidade
de perpetuar a espécie, caçar, conquistar territórios e muitas outras vantagens obtidas
quando se está em maior número. Por isso, formam-se vínculos entre pessoas, o homem
aprende que viver com seu semelhante é necessário e essencial à sua espécie.
O comportamento humano de buscar agrupar-se e, em seguida identificar-se com
um determinado grupo, proporciona ao homem um sentimento de "pertença". Este
modo de ser é alvo de diversos estudos de variados campos, como Biologia,
Antropologia, Sociologia e Psicologia. Pesquisadores, curiosos em entender porque a
ideia de "ser só" é tão inconveniente a essa espécie, desenvolveram teorias que, de certa
forma complementam-se e muito auxiliam na busca por respostas (Pinheiro & Tamayo,
1984).

1. As Percepções Sobre Solidão

Na perspectiva de Pinheiro e Tamayo (1984), a solidão pode ser vista sob seis
diferentes dimensões. A primeira é a falta de objetivo e significado de vida. Segue-se a
linha do existencialismo, que enxerga a solidão como um sentimento de separação ou
união com um poder maior. Outra dimensão é a reação emocional que conceitua
solidão como a ausência de relacionamentos satisfatórios, íntimos. Implica a
necessidade de componentes emocionais dolorosos a quem experiencia a solidão. Outra
forma de se entender a solidão nessa perspectiva é como sentimento indesejado e
desagradáve. Neste caso, a solidão pode ser desagradável quando se refere às
desolações e agonias humanas, ou agradável, que se chama solitude, a qual remete a um
sentimento de prazer ao estar só, permitindo estar em contato consigo mesmo, por
exemplo. A quarta dimensão proposta por Pinheiro e Tamayo é o sentimento de
isolamento e separação. A solidão é vivida de forma intensa e profunda a ponto de nada
mais ser percebido pelo indivíduo que a sente. Pode-se ainda entendê-la como
deficiência nos relacionamentos. A deficiência nos relacionamentos interpessoais
caracteriza-se sumariamente pela falta de intimidade e pouca comunicação. A solidão
pode ser um sentimento de privação causado pela carência de certos tipos de contato
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humano como relacionamentos sociais íntimos. Por último, segundo esta perspectiva,
tem-se a sexta dimensão da solidão ou unattachment, que pode ser traduzido por
"desligado". Trata-se da ausência de um relacionamento satisfatório e significativo que
proporciona ao indivíduo um estado de “desligamento”, tornando a pessoa em questão
incapaz de obter satisfação psicológica de suas interações consideradas importantes.
Portanto, a solidão não seria sinônimo de estar só, ou sentir-se só e sim de sentir-se
"desligado", com um constante sentimento de insatisfação quanto às suas relações.
Através destas definições é interessante perceber que a solidão pode estar
relacionada a algo negativo, pois trata-se de um estar “desligado” dos outros ou
deficitário no que diz respeito ao relacionamento interpessoal e ainda vemos na solidão
o sentido de “solitude”, estado agradável em que o estar só se liga a uma espécie de
cuidado consigo que pode proporcionar por isso mesmo uma melhor relação com o
outro.

2. Desenvolvimento Histórico da Solidão

Pensando na força em que os momentos históricos exercem na composição dos
nossos valores, hábitos e modos de se fazer indivíduo traçaremos inicialmente uma
linha histórica sobre a solidão, objetivando perceber como se deu o desenvolvimento da
mesma e por quais alterações ela passou.
Tomaremos, então, como ponto de partida as sociedades primitivas e gregas.
Nestas, a solidão era utilizada em ritos de passagem, nos quais se isolava o indivíduo de
seus conhecidos. Logo após o fim do rito, ocorria a reintegração do indivíduo às suas
origens. Um caso típico é o dos espartanos. Um de seus princípios era a educação para
ser bom soldado: com sete anos de idade o menino era enviado pelos pais ao exército
para começar a preparação militar. Em torno dos 30 anos se tornava um oficial e
conquistava os direitos políticos. Neste rito, havia o isolamento da criança durante sua
educação no exército. Esta solidão é caracterizada como processo de inserção do sujeito
na sociedade em que vive (Castro, 1994).
Se na idade antiga, a solidão estava relacionada a lugares como prisões,
masmorras, ilhas e desertos, na idade moderna, com o advento do Iluminismo e o
desenvolvimento do pensamento antropocêntrico, caiu por terra o teocentrismo (Deus
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como centro de todas as coisas). Ocorreu então uma super valorização do homem em
detrimento do divino. As relações passaram a ser baseadas no que é pessoal, o que se
tornou o germe da individualização (Ferraz, 2006).
Com a Reforma Protestante (séc. XVI) surgiu um rumo diferente do que estava
sendo empregado até então. O estabelecimento de ideais de que "a salvação é
individual" (cada pessoa tem livre arbítrio e alcança a salvação a partir de seu
relacionamento pessoal com Deus) promoveu um pensamento de “cada um por si”. O
sujeito passou a ser pensado em termos de resolução de seus problemas pessoais, não
mais precisava realizar "boas ações". Seu pertencimento e cuidado com o grupo não
estavam na vida terrena, mas numa vida celestial e num encontro com Deus. Desta
forma, os indivíduos poderiam se sentir solitários desde o momento em que buscam
uma vida após a morte enquanto vivem aqui na terra (Lima, 2001).
Estes períodos trouxeram a solidão como a ausência de outra pessoa, isolamento
físico do indivíduo, exclusão do mesmo de um determinado grupo. No entanto, com o
advento da Revolução Industrial (séc. XVIII) foi possível perceber grande mudança na
perspectiva da solidão, que se deslocou de lugares ou de uma situação específica para
um sentimento de estar só, mesmo no meio de milhares de pessoas.
Segundo Machado (2003), a subjetividade como modo de ser e estar é um
processo de produção histórica que não possui um caráter invariante, por mais
reconfortante que isso possa ser. Ela é produzida e reproduzida, transformada de acordo
com o momento histórico que se vive, constantemente mutável.
O que acreditamos ser nossa personalidade, nosso mais
íntimo desejo, são expressões-em-nós da história de nossa
época. A própria necessidade de acreditarmos que temos
coisas que nos são particulares e que nos diferenciam do
resto do mundo é uma produção própria do momento que
vivemos hoje (Machado, 2003, p. 214).

A Revolução Industrial foi um grande marco da Idade Moderna e proporcionou
importantes consequências na estrutura da sociedade, tendo como destaque o modo de
produção capitalista. Esse sistema de produção econômico-social – caracterizado
primordialmente pelo mercado livre, propriedade privada, uso de meios de produção em
massa visando acúmulo de capital e geração de lucro – propiciou a criação de ideologias
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como o Liberalismo, proposto por John Locke, que ganhou força e representatividade
com Adam Smith (Tizio, citado por Ferrari, 2008)
Segundo Tizio (citado por Ferrari, 2008), Adam Smith acreditava que se o
indivíduo focasse seus esforços na conquista de seus próprios interesses e ambições,
acabaria também proporcionando o bem da comunidade como um todo. Pois para ele, o
bem estar comum poderia ser alcançado através do bem estar individual. No entanto,
esse mesmo autor cita que essa teoria só funcionaria em uma sociedade ideal, na qual
todos seriam iguais e possuidores dos mesmos direitos. Adam Smith formulou suas
ideias de acordo com o crescente domínio do capitalismo. Neste sistema econômico e
político, o direito à felicidade foi substituído por um objeto disponível para consumo,
uma felicidade “comprada” ao invés de construída, tornando o homem ganancioso,
competitivo e solitário, temente que o outro possa ter algo que ele não tem.
Tizio (citado por Ferrari, 2008) define a ideia de coletivização que supõe pessoas
reunidas por algum traço de identificação, e afirma o que seria uma coletivização no
universo capitalista. O nome dado a essa homogeneização é globalização, que por meio
de diversos objetos destinados ao consumo transforma o homem em um ser equipado,
moderno e solitário.
Para Ranieri (2001), Marx traz em sua obra o conceito de estranhamento, que é
caracterizado pelos obstáculos sociais que impedem o homem de se potencializar em
suas atividades e que faz com que seu trabalho, suas atividades cotidianas, seus
relacionamentos sejam despotencializados ao ponto de perder o sentido. As atenções
ficam na apropriação e na expropriação, ou seja, no quanto vende e não mais no que se
faz, como se faz e porque se produz algo.

O foco recai sobre a relação do trabalho social com a
forma de sua apropriação e, conseqüentemente, com o seu
produto, portanto, a relação social aparecendo como uma
relação coisal. Especificamente, a relação social entre os
homens enquanto relação de intercâmbio entre os seus
produtos (Ranieri, 2001, p. 2).
Continuando no pensamento de Ranieri (2001), o estranhamento do trabalho faz
eco e atinge as esferas da sociedade. O produto do trabalho se torna alheio a quem
produz, não há mais a dinâmica do produtor fazendo o produto e o produto agindo no
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produtor, afetando o modo de ser social. Assim, com o advento da Revolução Industrial,
observa-se de forma ainda mais evidente o nascer de um mundo mais individualizado.
As pessoas não mais possuem o conhecimento de todas as etapas do processo de
produção, mas de apenas uma parte dele, gerando uma dificuldade de se enxergar o
processo como um todo e fazendo com que o empregado não consiga se identificar com o
que produziu.

O solo para a aparição do sentimento de solidão – no seu
sentido estrito – somente existiu quando se pôde falar de
um “eu que está entre outros eus”, quando se pôde opor o
eu à esfera coletiva. O conceito de solidão – e portanto o
próprio sentimento – tem uma raiz paralela ao conceito de
eu, ao conceito moderno de indivíduo como um ser
autônomo e diferente dos demais. A raiz destes conceitos
se situa no momento em que a „identidade-eu‟ das pessoas
passou a ser mais valorizada do que a „identidade-nós‟,
com uma inversão na „balança nós-eu‟ que constitui as
identidades. A solidão estaria, assim, relacionada ao
surgimento das sociedades individualistas, nas quais o
indivíduo se torna o valor supremo (Elias, 1994, p. 25).

Assim sendo, observa-se que tanto a Revolução Industrial quanto a Reforma
Protestante contribuíram para o surgimento e fortalecimento de um espírito
individualizado e com ele apareceu um novo conceito de solidão até então inexistente.
Entende-se que as pessoas podem se sentir sozinhas mesmo em meio a um grupo e
podem também não apresentar o sentimento de solidão ao estarem fisicamente distantes
de outros indivíduos (Elisson, 1980).
Percebe-se que atualmente a subjetividade está ligada ao “interno”, ao privado
humano, ancorada na ideia de essência, na crença de que “sou deste jeito”. Essa forma
de pensar impede-nos de ver o jogo de forças que se coloca na produção do ser,
produção do que somos e que atua de forma contínua e transforma o que é o devir
(Foucault, 2006).
Segundo Guatarri (citado por Silva & Neves, 1997), com a disseminação do
neoliberalismo enquanto ideologia, a sociedade tornou-se marcadamente mais desigual.
Com seu conceito de Capitalismo Mundial Integrado (CMI) - que entende que o
capitalismo não tem fronteiras territoriais – Guatarri acredita que o CMI, através dos
meios de comunicação manipuladores, produz “subjetividades capitalísticas”.
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Na atualidade, a afirmação de Guatarri (citado por Silva & Neves, 1997) de
décadas atrás foi comprovada, uma vez que se vive a “ditadura da velocidade” onde
tudo é muito rápido, o processamento de informações, a locomoção, a rapidez em que
algo entra ou sai de moda, ou com que um objeto torna-se obsoleto, inclusive
determinadas formas de ser. Nesta visão, pode-se afirmar que na contemporaneidade
busca-se cada vez mais o autoconhecimento. É cada vez mais crescente a necessidade
de saber “quem sou eu”, mas não apenas fazendo uso da razão, buscar conhecer a si
mesmo implica em olhar para dentro de si e sozinho.
A idéia de diferença que se faz presente em tais práticas
somente reafirma a identidade, o outro se resume a alguém
distinto de um „eu‟, o que vem configurar a manutenção
da polaridade sujeito e objeto. (...) Mecanismos de um
processo de indiferença que faz a diferença ser banalizada,
pregada aos quatro cantos num discurso de aceitação e
respeito distanciados. O que não significa envolvimento,
possibilidade de afetar e de ser afetado pelo outro, abertura
para as transformações promovidas nos encontros da vida
(Machado, 2003, p. 220-221).

Fazendo-se uma retrospectiva, a solidão já foi citada como rito de passagem e em
seguida como opção de vida (vida monástica, por exemplo), sendo sempre um
isolamento físico. Depois, ela apareceu como resultado do modo de trabalho e neste
momento a solidão se incorpora ao homem sendo reproduzido, não somente no seu
modo de produzir, mas no de ser e estar no mundo, agindo nos corpos.
Na ditadura da pressa, segundo Guatarri (citado por Silva & Neves, 1997) as
pessoas criam laços cada vez mais superficiais e aprendem a estar num lugar pensando
em outro, a fazer uma coisa pensando em outra. Assim, estão presos sempre a um
acontecimento passado ou a uma atencipação do futuro, não estando de fato em lugar
algum. Esquecem com facilidade os locais pelos quais passam, pois não se fazem
verdadeiramente presentes. Os espaços públicos estão cada vez mais cheios de pessoas,
vazias de si e do outro, que estabelecem, em sua maioria, relações temporárias e
superficiais, destruindo o sentido antigo de espaços públicos.
A contemporaneidade é marcada por não haver necessidade de sair de casa para
comprar comida, fazer compras, transferência de dinheiro, comprar passagens,
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conversar, trabalha e estudar. Segundo Bloom (1993, p. 14), “O pensar sobre si próprio
se encontra inextricavelmente ligado com o pensar sobre o outro”. Pensando nesta
perspectiva, quando perdemos a relação com o outro perdemos a nós mesmos.
O sentimento de solidão parece estar mais ligado a um sentimento de pertença a
grupos, de modo que estes se aliem à identidade do sujeito. Segundo Castro (1994), o
homem solitário é aquele que, querendo ou não, se sente solitário, o sugerindo que a
formação da solidão se dá no momento em que a privacidade foi sendo cada vez mais
valorizada. Podemos perceber isso na arquitetura das casas, nas quais ocorre uma
separação em cômodos no interior das moradias, evidenciando a necessidade de
individualidade. Cada membro de uma família de classe média e alta tem seu próprio
quarto, não raro, até mesmo seu próprio banheiro, bem como objetos que antes eram de
uso coletivo, como o televisor.
Desta forma, foi possível perceber que a o conceito de solidão se transforma no
decorrer do tempo, junto com as transformações da sociedade. Através dessa busca,
pode-se pensar que a solidão na contemporaneidade tem se dado como na música do
cantor Michael Bublé, que conta a respeito de um homem que escreve para sua mulher
amada o quanto ele se sente só mesmo no meio de milhares de pessoas: “Maybe
surrounded by So million people I Still feel all alone" ("Talvez cercado por um milhão
de pessoas, eu ainda me sinta totalmente sozinho") (Traduzido pelos autores).

MÉTODO

O objetivo do presente trabalho foi traçar uma linha histórica acerca do
sentimento de solidão, esboçado em trabalhos que o trouxessem como conteúdo. Para
atingir esse objetivo, foi realizada uma pesquisa bibliográfica eletrônica, tendo como
fonte de busca a base de dados Scielo. O termo utilizado na busca foi a palavra solidão,
e a pesquisa restringiu-se a artigos brasileiros de língua portuguesa.
Todos os artigos encontrados na busca foram catalogados em uma tabela, na
qual se observou o ano de publicação do artigo, o referencial teórico utilizado, a área na
qual foi feita a pesquisa e se haviam participantes ou não.
Em seguida, todos os artigos foram lidos e verificou-se o que traziam a respeito
da solidão, partindo-se então para a análise dos mesmos. Tal análise foi feita de modo a
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verificar qual o conteúdo existente em cada um dos artigos no que tange à "solidão", e
saber o que tem sido abordado a respeito desse assunto.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram encontrados ao todo 44 artigos a partir da busca com a palavra "solidão".
A maioria dos artigos datava do período entre 2000 e 2009, sendo que três se encontram
fora desta margem (dois de 1998 e um de 1987). Em primeira análise, os resultados
encontrados demonstram que o número de pesquisas nas quais a solidão está
relacionada tem aumentado nos últimos anos. Porém foi possível perceber que isso não
significa que o sentimento de solidão tem sido pesquisado, uma vez que a maioria dos
trabalhos não a trazem como objeto do estudo. Poucos são os artigos que falam
essencialmente da solidão ou a trazem como palavra-chave.
A solidão aparece nos artigos como um sentimento presente em diversas
situações (mulheres com HIV, idosos asilados, pessoas com transtorno mental, mães
que abortaram filhos, mulheres em processo de parto). No entanto, pode-se perceber que
em apenas cinco deles a solidão aparece como palavra chave e apenas três têm como
foco direto a solidão. Alguns artigos encontrados na busca por meio da palavra solidão
nem tratam do tema, ela aparece como sentimento de culpa ou tristeza. Isso sugere que a
solidão não tem encontrado espaço para ser debatida diretamente na atualidade. Além
disso, o fato de que todos a abordavam como algo associado a outros fatores propõe que
ela é vista sempre como causa ou é causada por algo externo.
Este resultado levanta o pensamento de que a solidão não é um fator que age
diretamente nas pessoas, mas sim um resultado de ação diversa. Por exemplo, a mulher
sente solidão devido ao fato de ter vivenciado o parto, a expulsão do corpo do bebê
pode causar sensação de vazio, causando a solidão (Figueirêdo, 2004). Neste sentido,
ela comparece de início como uma noção essencializada, ou seja, parte-se dela como
algo já conhecido e naturalmente aliado a outras questões, não sendo compreendida
como uma produção social, mas sim como consequência ou causa de outros fatores.
Além disso, apenas três artigos (Jorge, 1998; Rezende, 2000; Sá, Mattar &
Rodrigues, 2006) trazem a solidão definindo claramente o conceito, enquanto o restante
a aborda sem definir. Cabe concluir que, nos artigos, a solidão é vista como algo dado,
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como se existisse um consenso sobre seu significado, suas causas e consequências, o
que descartaria a necessidade de explicações.
Pouco se trabalha sobre o que é a solidão e suas implicações diretas no
indivíduo. Entendemos, assim como Vale (2007), que as relações de poder estabelecidas
excluem a individualidade para fazer surgir um mundo globalizado até mesmo nas
relações e emoções. Assim, na busca pela uniformidade acaba se perdendo a
espontaneidade e a singularidade; desta forma os indivíduos acabam por se sentirem
mais solitários.
Em relação ao “referencial teórico do artigo”, em 35 deles não foi possível
identificar a linha teórica que os embasava. No entanto, dos que possuíam uma
abordagem clara, estiveram presentes em maior número os artigos com base teórica na
Teoria das Representações Sociais, sendo cinco dos 11 artigos com referencial teórico
identificado. Este dado revela o caráter representativo que desempenha a solidão na
sociedade atual como construção dentro de um sistema pautado nas instituições e no
poder. As relações entre as instituições consideradas importantes para o sujeito são
fundamentais para combater a solidão; se sentir dentro de um conjunto de forças que
formam a sociedade parece ser o pilar para o sentimento de pertença e,
consequentemente, de não se sentir solitário.
Um ponto no qual houve destaque significativo foi a área do conhecimento do
qual o artigo faz parte. Havia um artigo da área de psiquiatria (Espíndola & Blay, 2006),
um de artes (Glenadel, 2003), um de economia (Bignotto, 2006), um de nutrição
(Solymos, 2006), dois de educação (Fontana, 2000; Jorge, 1998), um de literatura
(Rezende, 2000), dois eram da área de filosofia (Nobre, 2006; Pelbart, 2005), dois de
Antropologia (Gomes & Nations & Luz, 2008; Mccallum & Reis, 2006), oito de
Psicologia (Aragão et al, 2009; Bessa & Silva, 2008; Costa & Dias, 2005; Ferrari, 2008;
Gomes & Silva, 2007; Roazzi, Federicci & Carvalho, 2002; Souza, 2000; Trindade &
Enumo, 2002), 10 de saúde – subdividindo-se em saúde coletiva, saúde geral e saúde
pública – (Baggio, Palazzio & Aerts, 2009; Bittencourt et al., 2009; Borges & SimõesBarbosa, 2008; Davoglio et al, 2009; Joia & Ruiz & Donalisio, 2007; Goulart &
Somarriba & Xavier, 2005; Leite et al, 2006; Ramos & Almeida, 2003; Veras & Ramos
& Kalache, 1987; Vieira, 2008). Catorze deles eram da área de enfermagem (Boemer &
Mariutti, 2003; Carraro et al, 2008; Carvalho et al, 2009; Carvalho & Galvão, 2008;
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Figueirêdo et al, 2004; Irigaray & Sschneider, 2008; Lopes & Fraga, 1998; Monteiro,
2008; Morais & Costa, 2009; Navarini & Hirdes, 2008; Oliveira, 2002; Pestana &
Espírito Santo, 2008; Reinaldo & Saeki, 2004; Reis, 2008). A partir da identificação das
áreas de conhecimento de cada artigo, foi possível perceber um interesse maior das
áreas que se relacionam diretamente com a saúde física e psicológica dos indivíduos, ao
abordarem o tema, ainda que não diretamente, como exposto acima.
Dos 14 artigos na área de Enfermagem, 12 dos estudos foram feitos com
participantes, e dos 11 de Psicologia somente seis utilizaram participantes. Dessa forma,
percebe-se que a Psicologia, que tanto se preocupa com a subjetividade, não tem
trabalhado de forma significativa tratando diretamente com os indivíduos a respeito da
solidão. Observa-se uma preocupação maior da Enfermagem em investigar diretamente
as pessoas sobre os temas que incluem a solidão do que a Psicologia tem feito.
Vale ressaltar que 36 dos 44 artigos abordam a solidão como uma experiência
negativa do ser humano, em especial como deficiência de relacionamentos profundos e
espaço para aprofundar amizades. Foram 36 os artigos que tratam a solidão como
negativa ao passo que dois tratam como positivo (Glenadel, 2003; Pelbart, 2005) e um
relata que a solidão tem fatores positivos e negativos (Bignotto, 2006), demonstrando
que a solidão é vista como um transtorno à saúde do indivíduo, resultado de
contingências destrutivas às pessoas.
Por último, é possível perceber que, em grande parte dos artigos, mesmo nos que
não a definem, a solidão é abordada como estar só ou sentir-se só, ou seja, direta ou
indiretamente aparecem as duas principais definições de solidão, de modo que não foi
possível analisar se na contemporaneidade a solidão tem sido vivenciada
prioritariamente como isolamento físico, ou como sentir-se só mesmo em meio à uma
multidão.

CONCLUSÃO

A partir deste trabalho foi possível compreender a solidão como um resultado de
múltiplos fatores que caracterizam a sociedade e a cultura ocidental. Como já dito
anteriormente, com o advento do capitalismo tem-se a mudança das relações entre
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indivíduo-indivíduo e indivíduo-instituição, mudança esta que olha a solidão como
ausência de relações satisfatórias, relações que trazem o bem-estar de cada um.
A partir deste pensamento, entende-se o porquê de tantos artigos tratarem a
solidão no âmbito da saúde; como ela está relacionada ao bem-estar do indivíduo, pois
isto faz com que ela promova ou piore a saúde do mesmo. Além disso, pode-se entender
também o fato de os artigos a enxergarem de forma negativa, pois está relacionada à
falta de relação satisfatória. Se o que é satisfatório está ausente, significa que a relação
não está boa, sendo, portanto, algo negativo. Outro fator que explica a abordagem
negativa é a presença da solidão nos relatos dos participantes dos artigos como
sentimento presente em momentos de sofrimento.
Tendo em vista a busca histórica realizada na introdução deste trabalho, observase que, com o capitalismo, eleva-se um espírito individualista pautado no
individualismo exacerbado, em que a singularidade é rejeitada em prol de uma
globalização uniformemente aprisionante. A partir deste modo de vida, as relações com
as instituições aparecem com maior importância em relação aos indivíduos, o que faz
com que se calcifiquem conceitos tão multifocais e diversos como a solidão “O
problema é que naturalizamos determinadas concepções de desejo e de subjetividade.
Acreditamos que sempre foi, é e será assim” (Machado, 2003, p. 222).
Vale ressaltar que há escassez de artigos que abordem a solidão especificamente,
tentando decifrar como ela é compreendida e vivenciada na atualidade. Deste modo, é
de suma importância que sejam desenvolvidas pesquisas, inclusive com participantes,
para poder explorar sobre como ela tem se dado, tendo em vista que está presente no
cotidiano de tantas pessoas e que traz sofrimento ao ser humano.
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AMIZADE NA INFÂNCIA: UM ESTUDO EMPÍRICO NO PROJETO
CAMINHANDO JUNTOS DE VITÓRIA
Paula Coimbra da Costa Pereira (UFES)
Agnaldo Garcia9 (UFES)
A literatura sobre a amizade na infância é bastante diversificada, focando diversos aspectos (sociais,
emocionais e cognitivos, entre outros) revelando a natureza complexa do tema. A presente pesquisa teve
por objetivo investigar diferentes aspectos da amizade de crianças tendo em vista contribuir para a
formulação de um modelo teórico visando à compreensão da amizade como um sistema complexo de
relações. Quarenta crianças de sete a dez anos, participantes do Projeto Caminhando Juntos (Cajun), da
Prefeitura de Vitória, foram entrevistadas. Este projeto oferece diversos cursos para crianças e
adolescentes com idades entre seis e dezessete anos, matriculados nas escolas da prefeitura de Vitória e
visa integrar a criança socialmente e evitar que ela se encontre em situação de rua, promovendo a
educação física, moral e social das crianças das comunidades carentes. Os resultados referem-se à rede de
amigos (incluindo o melhor amigo), à base espacial e temporal, atividades e comunicação com os amigos,
processos psicossociais (apoio social, competição, agressão e reconciliação), processos cognitivos e
afetivos (percepção dos amigos e do relacionamento e emoções e amizade) e o desenvolvimento da
amizade. Estes aspectos foram discutidos à luz da possibilidade de sua integração em um modelo teórico
sobre a amizade na infância. Conclui-se que modelos teóricos amplos da amizade e do relacionamento
interpessoal são necessários para orientar a pesquisa na área.
Palavras-chave: amizade na infância, infância, relacionamento interpessoal.

FRIENDSHIP IN CHILDHOOD: AN EMPIRICAL STUDY IN THE PROJECT
“CAMINHANDO JUNTOS” IN VITORIA
Literature on childhood friendship is quite diversified, focusing on various aspects (social, emotional and
cognitive, etc.) revealing the complex nature of the subject. This study aimed at investigating different
aspects of friendship in children in order to contribute to the formulation of a theoretical model for
understanding friendship as a complex system of relations. Forty children aged seven to ten years,
participants of the “Projeto Caminhando Juntos” (Cajun), in the city of Vitoria, were interviewed. This
project offers several courses for children and adolescents from six to seventeen years old enrolled in
schools in the city of Vitoria and aims to integrate children socially, avoiding them to stay on the streets,
promoting physical education, moral and social children from disadvantaged communities. The results
refer to friends network (including the best friend), space and time, activities and communication with
friends, psychosocial processes (social support, competition, aggression and reconciliation), cognitive and
affective processes (perception of friends and relationship and friendship and emotions) and the
development of friendship. These aspects were discussed in light of their possible integration into a
theoretical model of childhood friendship. We conclude that wide theoretical models of friendship and
interpersonal relationships are necessary to guide research in the area.
Keywords: childhood friendship, childhood, interpersonal relationships.
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INTRODUÇÃO

As relações de amizade representam uma área de pesquisa recente,
desenvolvendo-se principalmente nos últimos 20 anos, acompanhando a consolidação
dos estudos sobre relacionamento interpessoal na literatura científica internacional.
Embora o interesse da Psicologia pela amizade, especialmente pela amizade na infância,
ainda seja recente, percebe-se um aumento gradativo de tais pesquisas no Brasil (e.g.
Garcia 2004 , 2005a, 2005b, 2006a, 2006b). Ainda assim, tal temática ainda é pouco
explorada na produção científica nacional. A amizade desempenha um papel relevante
na vida social da criança, em seus aspectos emocionais, sociais e cognitivos,
contribuindo para o desenvolvimento da criança como um todo, além de representar um
dos relacionamentos que maior satisfação traz à vida da criança.
A literatura sobre a amizade na infância é bastante diversificada. Estudos sobre a
amizade infantil têm revelado diferentes propriedades dessa forma de relação social
(Freeman & Kasari, 2002; Garcia, 2005b; Schneider, Wiener & Murphy, 1994; Wiener
& Schneider, 2002, entre outros). Entre os aspectos psicológicos da amizade na infância
investigados estão: a agressividade (Brendgen Vitaro, Turgeon & Poulin, 2002), o
conflito (Hartup, French, Laursen, Johnston et al., 1993; Schneider, Fronzi, Tomada
&Tani, 2000), a rejeição (Brendgen, Little & Krappmann, 2000), os preditores de
amizades (Dunn, Cuting e Fischer, 2002), amizades em crianças com necessidades
especiais ou deficiência física (Freeman & Kasari, 2002; Wiener & Schneider, 2002;
Mulderij, 1997), amizades entre crianças de idade pré-escolar (Garcia-Werebe &
Baudonniere, 1988), a dinâmica temporal da amizade (Berndt, Hawkins & Hoyle, 1986;
Parker & Seal, 1996), amizade na infância e desenvolvimento emocional (Salisch,
2001) e amizade e aceitação pelos colegas (Schneider, Wiener & Murphy, 1994). O
conhecimento disponível sobre os aspectos psicológicos da amizade na infância é
devido, essencialmente, ao material fornecido por pesquisas realizadas no exterior, em
países desenvolvidos.
Garcia (2005a) realizou uma revisão crítica da literatura recente sobre os
aspectos psicológicos da amizade na infância e propôs doze grupos temáticos que vêm
sendo investigados: aspectos metodológicos, conceitos clássicos (como similaridade e
simetria, entre outros); amigos a redes de amigos, colegas e popularidade; amizade e
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família; cooperação e competição, compartilhar e comportamento pró-social; rejeição,
negligência, abuso, depressão e solidão; aspectos cognitivos (percepção, expectativas e
conceitos), afetivos (emoções), e culturais na amizade; deficiência física e mental;
estabelecimento e estabilidade e mudança de amizade; apoio social; conflito e
agressividade; e, escola, ajustamento e competência social. A partir dessa análise,
destacou os seguintes pontos da literatura sobre a amizade na infância nos últimos dez
anos: a presença de orientações teóricas diferentes; a presença de estratégias
metodológicas diversificadas; a falta de uma abordagem teórica da amizade; o
predomínio do estudo de dimensões da amizade, em detrimento da amizade como um
todo; a carência de investigações em culturas e países em desenvolvimento; a carência
de estudos de natureza mais amplamente social e cultural.
Com o desenvolvimento, a relação com os pares torna-se cada vez mais
importante, ao lado dos relacionamentos familiares. Muitas crianças com idades
próximas, da escola ou da vizinhança, permanecerão apenas como colegas ou
conhecidos. Outras, porém, se tornarão amigos. A natureza e o conteúdo de suas
amizades se transformarão com o passar do tempo. As amizades, contudo, sempre terão
um caráter espontâneo e uma liberdade que não encontrará paralelo dentro da família.
A amizade é um tipo de relacionamento com propriedades particulares. Estudos
recentes têm considerado as amizades como relações com características próprias,
dando origem a uma área de investigação distinta.
A maior parte do conhecimento disponível sobre os aspectos psicológicos da
amizade na infância é devido ao material fornecido por pesquisas realizadas em países
desenvolvidos. Entre os estudos realizados no Brasil sobre o tema da amizade na
infância, temos as pesquisas realizadas por Garcia e colaboradores, incluindo relações
de amizade de crianças de escolas particulares (Garcia, 2004); amizades de crianças da
rede pública de ensino (Boreli & Garcia, 2006); amizades de crianças com necessidades
especiais educacionais (Albertassi & Garcia, 2006) e amizades entre crianças e animais
de estimação (Merizio & Garcia, 2006).
O objetivo do presente trabalho foi investigar e descrever aspectos da Psicologia
da amizade na infância entre crianças brasileiras, pertencentes a uma comunidade
carente do município de Vitória, participantes do Projeto Caminhando Juntos (Cajun),
no bairro de Andorinhas. Foram investigados os seguintes aspectos da amizade: rede de
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amigos, o desenvolvimento da amizade, cooperação e competição, atividades com
amigos, o melhor amigo, amizade e família, amizade na escola, emoções e amizade, e
avaliação da amizade.
O Projeto Caminhando Juntos (Cajun) é um projeto da prefeitura de Vitória, em
que são oferecidos diversos cursos: literatura, capoeira, informática, educação artística,
educação física, música, balé e ginástica olímpica. Para participar do Cajun, a criança
ou adolescente deve estar matriculada nas escolas da prefeitura de Vitória e ter entre
seis e 17 anos. Os professores do Cajun são profissionais formados e especializados nas
suas respectivas áreas, como professores de educação física, música, informática e
dança, contratados pela prefeitura. Além disso, o Cajun funciona como uma escola com
cursos específicos, onde as crianças podem se matricular em até três cursos diferentes.
O Cajun funciona das oito às dezessete horas, sendo que os alunos que estudam na parte
da manhã, freqüentam o Cajun no período da tarde, e os que estudam no período da
tarde, freqüentam-no durante o período da manhã. O Projeto visa integrar a criança
socialmente e evitar que ela se encontre em situação de rua, promovendo a educação
física, moral e social das crianças das comunidades carentes. Existem dez unidades do
Projeto Cajun em diferentes bairros do município de Vitória. Cada Cajun atende, em
média, de 300 a 400 crianças. O Cajun mostrou-se como um local propício para
investigar crianças provenientes de comunidades, por ser voltado para a comunidade e
estar localizado junto à comunidade.

MÉTODO

1. Participantes

Participaram da pesquisa 40 crianças (20 meninos e 20 meninas) entre sete e dez
anos, sendo dez com sete anos (cinco meninos e cinco meninas), dez com oito anos
(cinco meninos e cinco meninas), dez com nove anos (cinco meninos e cinco meninas) e
dez com dez anos (cinco meninos e cinco meninas). A pesquisa foi realizada no Projeto
Caminhando Juntos (Cajun), do bairro de Andorinhas, uma comunidade carente do
município de Vitória. As crianças foram selecionadas de acordo com a idade e o sexo e
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pela disponibilidade e interesse em participar da pesquisa. Se elas confirmassem o
interesse em participar, era informado o objetivo da pesquisa e esclarecidas dúvidas
sobre o mesmo. As entrevistas foram realizadas nos horários vagos dos cursos do Cajun,
de maneira que não atrapalhasse, sendo realizadas antes, durante os intervalos, ou
depois das aulas. As entrevistas foram autorizadas pela Coordenadora Geral dos Cajuns,
da Prefeitura de Vitória, pela coordenadora do Cajun de Andorinhas e foram
consentidas pelas crianças e seus pais.

2. Procedimento de Coleta e Análise de Dados

Os participantes foram entrevistados com base em um roteiro com 40 questões,
individualmente. As entrevistas se realizaram no pátio do Cajun. Os materiais utilizados
foram: gravador simples, gravador digital, papel para os termos de consentimento,
canetas, computador, cds e disquetes para armazenar as entrevistas. Os dados foram
gravados e transcritos. O conteúdo foi analisado (Bardin, 2000) e os dados foram
classificados de acordo com categorias pré-estabelecidas.

3. Instrumento de Pesquisa

Foi utilizado um roteiro de entrevista desenvolvido por Garcia (2004). O
instrumento tem por finalidade levantar dados sobre algumas temáticas presentes na
literatura internacional da amizade na infância e consta das seguintes questões:
1-Qual o nome dos seus melhores amigos?
2-De onde você conhece cada um deles?
3-Quais as idades dos amigos que você mencionou?
4-Você tem amigos adultos? Quem são?
5-Você tem amigos idosos? Quem são?
6-Você tem um animal de estimação que seja seu amigo?
7-Você faz amigos com facilidade? Por que?
8-Seus amigos o ajudam em alguma coisa? Em quê?
9-Você procura ser melhor do que seus amigos em alguma coisa?
10-Você já deixou de ser amigo de alguém? Por que?
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11-O que você mais gosta de fazer em companhia de seus amigos?
12-Quem é seu melhor amigo(a) ?
13-Quantos anos tem seu melhor amigo(a) ?
14-Como você conheceu seu melhor amigo(a)?
15-Desde quando você conheceu seu melhor amigo(a) ?
16-O que você e seu melhor amigo(a) fazem quando estão juntos?
17-Onde e quando você e seu melhor amigo(a) costumam se encontrar?
18-Você sabe a data do aniversário do seu melhor amigo(a) ?
19-Você conhece os pais do seu melhor amigo(a) ?
20-Você já foi à casa do seu melhor amigo(a) ? E ele já foi à sua casa?
21-Sobre o que você mais conversa com seu melhor amigo(a) ?
22-Você já brigou com seu melhor amigo(a) ? Por que?
23-Você já se reconciliou (“fez as pazes”) com seu amigo(a) depois de uma briga?
24-Quais as qualidades do seu melhor amigo(a) ?
25-Quais os defeitos do seu melhor amigo(a) ?
26-Seu pai é seu amigo? Por que?
27-Sua mãe é sua amiga? Por que?
28-Seus irmão são seus amigos? Por que?
29- Quem mais em sua família é seu amigo?
30-Na escola, o que você e seus amigos fazem durante as aulas?
31-O que você e seus amigos fazem durante o recreio?
32-Você já sentiu raiva de um amigo? Por que?
33-Você já sentiu medo de perder um amigo? Por que?
34-Um(a) amigo(a) já deixou você triste? Por que?
35- Um(a) amigo(a) já deixou você alegre.? Por que?
36- É importante ter amigos? Por que?
37-Você gostaria de ter mais amigos? Por que?
38-Que defeitos você não suporta nos seus amigos?
39-Que qualidades você mais gosta em seus amigos?
40-O que pode terminar com uma amizade?
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RESULTADOS

1. Rede de Amigos

As informações sobre a rede amigos incluem número, gênero, idade, origem ou
procedência, tempo da amizade, pais e familiares como amigos, atividades com os
amigos, conhecimento sobre o melhor amigo (data de aniversário, pais, casa). A Tabela
1 apresenta um resumo dos dados referentes a número, gênero e idade dos amigos.
Tabela 1. Rede de amigos (número/gênero/idade)
Participantes
7F
7M
8F
8M
9F
9M
10F
10M
Total

Número da amigos
(Média)
4,8
2,8
7,0
4,8
10
05
5,4
4,4
-

Gênero (Total)
M
F
24
08
06
03
32
23
01
14
30
21
04
27
20
02
89
126

Idade
(Média)
7,55
8,07
8,06
9,42
7,91
10,37
9,73
10,08
-

A Tabela 1 indica diferentes números médios de amigos, sendo que as meninas de
nove anos apresentaram o maior número de amigos. Houve uma maior quantidade de
amigos do mesmo gênero e com idades próximas. A Tabela 2 indica a origem desses
amigos.
Tabela 2. Rede de amigos (procedência)
Participantes
7F
7M
8F
8M
9F
9M
10F
10M
Total

Cajun

Escola

Vizinhança

Igreja

Parente

05
05
13
29
09
15
08
84

06
03
20
17
44
12
27
17
146

06
02
15
24
16
13
03
79

01
13
14

01
01
02

Quanto à origem dos amigos, foram mencionadas três locais principais: a escola,
o Cajun e a vizinhança. As meninas apresentaram uma rede de amigos maior que os
meninos em todos os grupos. Os locais de origem mais importantes, para meninas e
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meninos, foram a escola (146 amigos), o Cajun (84 amigos) e a vizinhança (79 amigos).
Apenas duas crianças indicaram um parente como amigo, uma menina de 7 anos e um
menino de 7 anos, que mencionaram a prima e o primo, respectivamente. Duas meninas,
uma de sete anos e outra de dez anos, ainda indicaram amigos provenientes de uma
igreja.

Tabela 3. Rede de amigos (adultos/ idosos/ animais)
Participantes
7F
7M
8F
8M
9F
9M
10F
10M
Total

Adultos

Idosos

Animais

3
3
4
5
4
4
5
3
31

3
2
1
2
5
3
2
2
20

4
4
3
3
4
2
2
3
25

Adultos, idoso e animais foram raramente mencionados como amigos de forma
espontânea. Diante de uma questão direta, os participantes consideraram adultos, idosos
e animais de estimação como amigos. De acordo com a tabela acima, a maioria das
crianças reconheceu ter amigos adultos (31) e idosos (20) e ainda consideraram animais
de estimação como amigos, normalmente um, mas algumas crianças mencionaram dois
ou três animais como amigos. Os animais mais citados foram cães (17), gatos (06),
passarinho (02), coelho (02), preá ou porquinho da índia (02), pintinho (01). Um
menino de nove anos mencionou „um lobo‟ como amigo e outro de 10 anos, uma
lagartixa. Apesar da diversidade dos animais, treze crianças afirmaram não ter um
animal de estimação como amigo.

2. O Desenvolvimento da Amizade

A amizade apresenta um início e, em alguns casos, um término. Quanto ao início
ou estabelecimento de uma amizade, investigou-se a facilidade com que os participantes
fazem amigos. Além disso, foi investigada a percepção das amizades que terminaram e
os possíveis fatores responsáveis pelo término (Tabelas 4A e 4B).
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Tabela 4A. O desenvolvimento da amizade (início e término)
Participantes

Sim

7F
7M
8F
8M
9F
9M
10F
10M
Total

03
03
04
05
03
03
04
04
29

Início (Facilidade)
Não
Mais ou
Menos
01
01
01
01
01
02
02
01
01
06
05

Término (Já terminou uma amizade)
Sim
Não
02
02
02
01
03
01
05
02
18

03
03
03
04
02
04
03
22

A maioria dos participantes (29) considera ter facilidade para fazer amigos.
Poucos consideram ter dificuldade (06) ou um pouco de dificuldade para fazer amigos
(05). Entre os aspectos apontados por aquelas crianças que consideraram ter facilidade
para fazer amigos estão “só chegar e conversar” (07) e “só brincar e virar amigo” (09).
Outras características que também apareceram foi “porque eles são meus amigos” (03),
“porque eu chego na escola e todo mundo quer ser meu amigo“ (01), “porque eles são
muito legais” (02),”porque sim” (01), “não sei” (01), “porque eu olho pra eles e vejo
que é um bom amigo” (01), “porque eles são fáceis de fazer e de brincar” (02), “para
fazer amizade” (01), “porque eu já fiz” (01), “porque eu gosto de fazer muitas
amizades” (01), “porque eu gosto deles e eles gostam de mim” (01), “faço, mas não sei
explicar” (01).
Entre as respostas quanto aos motivos das dificuldades para fazer amigos
estavam: “não sei” (03), “porque não” (02), “porque eu não gosto” (01). Entre os que
afirmaram ter um pouco de dificuldade, alguns citaram “alguns colegas acham que a
gente não é o colega que eles acham que a gente é, por isso, às vezes, a gente não
consegue amigo com facilidade”, “às vezes, porque têm alguns que não gostam de fazer
amizade comigo, outros gostam”, ou seja, em todas as explicações as crianças que
sentem pouca dificuldade, atribuem essa dificuldade a barreiras colocadas por outras
crianças, que não demonstram interesse em ser suas amigas.
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Tabela 4B. O desenvolvimento da amizade (motivos)
Participantes
7F
7M
8F
8M
9F
9M
10F
10M
Total

Início
“só chegar e
conversar”
01
01
02
01
01
01
07

Término
“só brincar
e virar amigo”
01
01
01
02
01
01
02
09

Brigas
Afastamento
02
02
02
03
02
04
01
05
21

Implicância
01
01
02

01
03
01
05

Com relação ao término de uma amizade, a maior parte relatou nunca ter
deixado de ser amigo de alguém (23), enquanto 17 afirmaram já terem vivenciado o
término de uma amizade. Os motivos alegados para o término foram: brigas (21),
afastamento (05), implicância (02), “não sei” (03), “porque eu quero” (01), “quando
minha mãe fala que eu não posso ser amiga dessa criança, aí eu não posso, pois ela faz
coisas erradas e eu posso ficar igual a ela” (01), “porque eles ficam com ciúme, achando
que eu estou namorando com uma menina que é minha amiga” (01), “porque ela arruma
confusão e coloca a culpa nos outros, aí eles ficam de mal da gente” (01), “porque eles
ficam falando mal das pessoas e fica falando mal da gente para as pessoas” (01), “ficam
falando mal de mim, me batendo, minha mãe fala para eu não andar com eles” (01),
“porque ele é muito chato” (01), “porque eu levo lanche para a escola e não para os
garotos, aí eles ficam me batendo, aí não sou amiga deles” (01), ”eles que deixaram de
ser meus amigos, pois uma menina falava que eu tinha piolho, e ninguém queria ser
meu amigo” (01), “porque uma menina me traiu e eu não gosto disso” (01), “porque eu
arrumo muita confusão, é complicado” (01). No que se refere aos motivos para um
possível término, a maioria das crianças apontou “brigas físicas ou verbais” (21), “não
brincar mais” (02), “não sei” (04), “um amigo que quer separar a gente (1), “não dividir
nada” (01), “nada (01), “ficar de mal” (02), “inventar coisas sobre você” (02),
“confusão” (02), “ódio” (01), “a ignorância e a raiva” (01), “fofoca e mentira” (01),
“traição” (03), “deixar o amigo triste (01). Alguns ainda consideraram falar mal nas
costas da pessoa” (02).
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3. Cooperação e Competição na Amizade

Apesar da amizade usualmente ser vista como uma relação em que predomina a
cooperação (ajuda ou apoio), ela não está isenta de competição. A maior parte das
crianças entrevistadas (36) reconheceu que a ajuda ou o apoio faz parte da amizade. Em
relação à competição entre amigos, poucos reconheceram sua existência em suas
amizades (06), no sentido de tentarem ser melhor que um amigo em alguma tarefa ou
atividade (Tabela 5).
Tabela 5. Cooperação e competição na amizade
Participantes
7F
7M
8F
8M
9F
9M
10F
10M
Total

Cooperação
Sim
05
05
05
05
05
03
04
04
36

Competição
Não
02
01
01
04

Sim
01
01
01
01
02
06

Não
04
04
04
05
05
04
05
03
34

A maioria dos participantes reconhece a ajuda por parte dos amigos (36), o que
era esperado, uma vez que a ajuda ou apoio é parte integrante da amizade. Essa ajuda se
refere principalmente aos aspectos escolares (23), como fazer o dever, fazer a tarefa de
casa, ensinar a ler, ensinar a fazer contas. Outros responderam que os amigos ajudam
em “tudo” (02); “um monte de coisas” (01); “me defendem quando vão bater em mim”
(03), e ainda, “quando eu estou triste ou em momentos ruins” (02). Além dessas
respostas, alguns (09) consideraram ser ajudados pelos amigos em “atividades
relacionadas ao brincar”, como jogar bola juntos, dançar, brincar de pique, jogar
capoeira, dividir o campo de futebol. Apesar da ajuda ser uma característica relevante
da amizade, alguns disseram que seus amigos não os ajudam em nada (04). Por outro
lado, poucos reconheceram a existência de competição na amizade (6), a maioria
afirmando “não procurar ser melhor que seus amigos em nada” (34). Apesar de poucas
crianças terem indicado uma competição com os amigos, ela também é parte integrante
da amizade. Dentre estes, alguns disseram que procuram ser melhor que os amigos nos
deveres ou nas tarefas escolares (03), quando jogam futebol (01) ou vídeo-game (01).
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Desta maneira, cooperação e competição são reconhecidas como parte integrante da
amizade, ainda que a competição seja percebida por um número menor de participantes.

4. Atividades com os Amigos

As atividades em comum são fundamentais para as amizades, especialmente na
infância. Neste aspecto, foram investigadas as atividades das crianças com os amigos
em geral e com o melhor amigo. Em relação ao melhor amigo, foram investigados as
atividades em comum, os locais de encontro, a freqüência e o conteúdo das conversas
com os amigos (Tabelas 6A e 6B).
Tabela 6A. Atividades com os amigos
Participantes
7F
7M
8F
8M
9F
9M
10F
10M
Total

Brincar
05
04
05
02
04
03
03
03
29

Amigos em Geral
Conversar
Jogar Bola
01
03
01
02
02
02
03
08

Brincar
04
04
04
03
04
02
02
04
27

Melhor Amigo
Conversar
01
01
03
05

Jogar Bola
01
02
02
01
01
07

Os dados apresentados na tabela acima indicam que, tanto em companhia dos
amigos em geral quanto em companhia do melhor amigo, as atividades mais comuns
são: brincar (19 com amigos em geral e 27 com o melhor amigo); jogar bola (08 e 07,
respectivamente) e conversar (03 e 05, respectivamente). Isso mostra que a amizade
nesse grupo de crianças está bastante relacionada ao brincar, enquanto que outras
atividades, como estudar e fazer tarefas domésticas são menos freqüentes. Alguns
responderam que o que mais gostam de fazer na companhia dos amigos é: ”ver DVD”
(01), “escrever” (01), “jogar vídeo-game” (01), “fazer atividades” (01), “fazer
exercícios, aquecimento” (01) e “fazer a prova” (01). Já na companhia do melhor amigo
o que mais gostam de fazer é: “jogar vídeo-game ou assistir DVD” (01), “pintar” (01) e
“fazer bagunça” (01).
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Tabela 6B. Local de encontro/ freqüência/ assuntos mais conversados como melhor
amigo
Partici
-pantes Escola

7F
7M
8F
8M
9F
9M
10F
10M
Total

03
04
03
02
04
03
04
23

Local
Cajun
Rua

01
02
02
02
04
03
01
15

03
01
01
01
01
01
08

Freqüência
Casa Quase
Todos os
todos os
dias
dias
01
01
02
02
03
02
01
04
01
03
02
01
01
02
08
11
07

Assunto
(Conversar sobre)
Brincadeiras Escola/ Futebol
Dever
02
01
02
02
03
01
01
01
01
02
01
02
01
08
08
04

De acordo com a tabela acima, a maior parte dos participantes encontra-se com
seu melhor amigo na escola (23), no Cajun (15), na rua (08), na casa do amigo ou na
própria casa (08). Com relação à freqüência que esses amigos se encontram, a maioria
se encontra quase todos os dias (11), enquanto alguns se encontram todos os dias (07).
Vários não souberam dizer a freqüência (20) e outros deram diversas respostas (05). A
alta freqüência de encontros possivelmente está relacionada ao fato de estarem
participando do Cajun, de estudarem na mesma escola e de morarem perto uns dos
outros. Os assuntos das conversas referem-se, principalmente, às brincadeiras (08), à
escola (08) e ao futebol (04). Os amigos ainda se encontram quando saem juntos, para ir
à igreja, à Unidade de Saúde do bairro e ao Centro Comunitário do bairro, quando
ocorrem festas e eventos.

5. O Melhor Amigo

Foram investigados três pontos relacionados ao melhor amigo: o número, o
gênero e a idade. De maneira geral, cada participante mencionou ter apenas um melhor
amigo (27), porém nove citaram ter dois melhores amigos e apenas três participantes
citaram todos os amigos que já tinham mencionado como melhores amigos. A maioria
citou um melhor amigo do mesmo gênero e as idades médias dos melhores amigos
também são próximas das idades dos participantes (Tabela 7).
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Tabela 7. O melhor amigo
Participantes
7F
7M
8F
8M
9F
9M
10F
10M
Total

Número (Total)
1(2) 2(1) 3(1) Todos(1)
1(3) 2(2)
1(3) 2(2)
1(3) 2(1) Todos(1)
1(4) 2(1)
1(3) 1(1) Todos(1)
1(5)
1(4) 2(1)
1(27) 2(9) Todos(3)

Gênero
M
04
05
01
04
04
18

Idade (Média)
F
05
01
05
04
05
01
21

7,6
7,14
8,25
9,2
12,33
10,33
10,2
11
-

Ainda em relação à idade dos melhores amigos, quatro meninos de oito anos
informaram possuir amigos de 9 e 10 anos (dois de cada), o que fez a média de idade
dos melhores amigos aumentar um pouco e ser superior à idade dos participantes em
questão. Além disso, uma menina de nove anos informou que sua melhor amiga possui
29 anos, o que fez a média de idade dos amigos aumentar. Essa amiga era a mãe da
participante. A origem histórica (período do estabelecimento da amizade) e as
condições nas quais as amizades foram iniciadas foram investigadas (Tabela 8).
Tabela 8. Origem e tempo de amizade
Participantes
7F
7M
8F
8M
9F
9M
10F
10M
Total

Cajun
02
02
03
02
02
11

Origem
Escola
01
04
02
02
01
02
02
04
18

Vizinho
02
02
02
01
02
03
01
13

Um
02
02
02
02
08

Tempo de Amizade
Dois
Três
Quatro ou mais
01
01
01
01
02
04
02
01
02
02
05
01
03
03
03
06
20

A maioria das amizades foi iniciada na escola onde os participantes estudavam
(18), seguida pela vizinhança (13). Alguns também conheceram o melhor amigo no
Cajun (11). Com relação ao tempo da amizade, a maioria das crianças afirmou conhecer
o melhor amigo havia, no mínimo, quatro anos (20). Algumas conheciam havia um ano
(08), outras havia três anos (06) e dois anos (03). Algumas não souberam dizer o tempo
de amizade ou deram respostas diversas (9), quando foram observadas expressões como
”eu conheço desde que eu nasci”, ”desde que eu estou na barriga da minha mãe” e
”desde que eu mudei para cá”.
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Outras questões visaram identificar o nível de conhecimento sobre o melhor
amigo, incluindo o conhecimento da data do aniversário e o conhecimento da família do
melhor amigo e os possíveis contatos entre as famílias.
Tabela 9. Conhecimento sobre o melhor amigo
Participantes
7F
7M
8F
8M
9F
9M
10F
10M
Total

Data do Aniversário
Sim
Parcialmente
01
01
01
01
01
02
01
02
01
01
07
05

Conhece os pais
Os dois
Só a mãe
03
02
03
01
04
03
02
04
01
05
01
04
01
04
30
08

Já foi a
casa dele
03
04
04
03
05
03
04
03
29

Ele já foi
a sua casa
03
03
03
03
04
04
05
02
27

A data do aniversário do amigo é conhecida por poucos (07). Por outro lado, é
notável o conhecimento da família do melhor amigo. A maioria afirmou conhecer os
pais do melhor amigo (30) ou apenas a mãe (08). Deve-se lembrar que muitas crianças
não vivem com os dois pais e que a maioria mora com a mãe. Os amigos visitam a casa
uns dos outros. A maioria já havia visitado o melhor amigo (29) e já havia recebido o
melhor amigo em sua casa (27). Estes dados indicam que a amizade dessas crianças
representa um meio de socialização também com os adultos.
As amizades não estão isentas de episódios agressivos. Para a manutenção da
amizade, contudo, a reparação ou reconciliação são importantes (Tabela 10).

Tabela 10. Agressão e reconciliação com o melhor amigo
Participantes
7F
7M
8F
8M
9F
9M
10F
10M
Total

Agredir (Brigar)
Sim
03
02
01
02
02
03
04
01
18

Reconciliar
Não
02
03
04
02
03
03
01
03
21

Sim
04
04
03
03
05
04
05
05
33

Não
01
02
01
02
06
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A agressão entre amigos está presente em ambos os gêneros e em todas as faixas
etárias. Uma parte das crianças (18) relatou episódios de agressão envolvendo amigos.
Em contrapartida, a ocorrência de episódios de reconciliação apresentou uma freqüência
significativamente maior (33). Dentre os participantes que relataram episódios de
agressão, as causas citadas foram: “implicar comigo” (03), “ficar de mal comigo” (01),
“bater ou xingar” (03), “desentendimentos” (02), “porque sim” (01), “porque ele me tira
do sério e nós ficamos um tempo sem falar, depois voltamos” (01), “porque ele ficava
botando a culpa em mim” (01), “porque ele fica me pegando no colo e eu não gosto”
(01), “por muitos motivos” (01), “não sei” (02), “porque ela ficava olhando para mim”
(01), “por causa de um livro na biblioteca” (01). Os motivos causadores de brigas são
inúmeros. Os participantes que disseram não brigar com o amigo trouxeram outros
motivos, tais como: “porque sim” (01), “porque ela é amiga” (02),”porque eu gosto
dele” (03), “eu não gosto de briga” (02), “porque ele é legal” (01), “porque ele não faz
nada comigo” (02), ”porque ele não briga comigo” (02), “se eu brigasse com ela, ela
nunca seria minha amiga” (01), “ele não gosta de briga e nem eu” (01), “porque quando
estou com minhas amigas outras pessoas não se metem no meio” (01), “não sei” (02).
Por outro lado, os que relataram episódios de reconciliação não disseram o motivo.
Dessa forma, a ocorrência de agressão é freqüente nas relações de amizade dessas
crianças. Contudo a reconciliação parece ser percebida em proporção ainda maior.
Apesar da agressividade ser parte integrante da amizade, a possibilidade de
reconciliação permite sua continuidade.
A percepção do amigo é fundamental no estudo da amizade. Dois aspectos da
percepção foram investigados: as qualidades e os defeitos do melhor amigo e de um
amigo geral.
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Tabela 11A. Percepção do melhor amigo
Participantes
7F
7M
8F
8M
9F
9M
10F
10M
Total

Qualidades
Tem brincaEle(a)
deiras legais
é bom(boa)
04
01
01
03
01
02
01
03
05
03
01
01
18
07

Nenhum
Defeito
03
01
01
01
01
01
08

Defeitos
Tem brincadeiras chatas/
não gosta de brincar
01
01
02
01
05

Gosta de me bater
implicar comigo
03
01
02
02
01
02
01
12

A maioria dos participantes considerou que as qualidades de seu melhor amigo
são: ter brincadeiras legais (18) e ser uma pessoa boa (07). Além dessas, também foram
citadas: “não sei” (05), “eles me ouvem” (01), “ser honesto” (01), “o jeito que elas me
tratam” (01), “a risada dele” (01), “fica fazendo muita coisa engraçada” (01), “quando a
pessoa gosta da gente” (01), “tudo” (01), “compreensão, amizade” (01), “me dá
presentes e fala bem das pessoas” (01), “o bom caráter” (01), “o corpo” (01), “ela é
inteligente, bonita, tudo de bom” (01), ”ele é sempre alegre, sempre sorridente (01), “ele
não briga, não xinga e vai para a igreja” (01). A maioria das crianças considerou o
maior defeito de seu melhor amigo ser implicante e bater nos colegas (12). Algumas
crianças afirmaram não gostar das brincadeiras do amigo ou reclamaram pelo fato de ele
não gostar de brincar (05). Outras consideraram que o melhor amigo não tinha nenhum
defeito (08). Entre os defeitos do melhor amigo, destacaram: “ser meu parente, meu
primo e minha prima” (01), “não sei” (05), ”fofoca e ficar falando de mim toda hora”
(01), “me xingar, ficar me batendo, encher meu ouvido de besteira” (03), “dor de dente,
porque passa mal, e não vem para o Cajun, nem brincar na rua” (01), bater ou brigar”
(03), “ficar de mal” (02), “não para em lugar nenhum” (01), ”eles sobem no pé de
jamelão, e eu não posso subir, minha mãe não deixa” (01), “ciúme” (01), “não aceita
perder” (01), “reclamar de tudo” (01), “me pega no colo, chupa o dedo e pega na minha
orelha e eu não gosto” (01), “não toma banho” (01), “ela é chata” (01).
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Tabela 11B. Percepção dos amigos em geral
Participantes
7F
7M
8F
8M
9F
9M
10F
10M
Total

Nenhum
Defeito
01
01
01
01
02
06

Defeitos
Implicar com os
colegas
02
02
02
02
01
01
10

Bater nos
colegas
01
03
01
05

Brincar
comigo
03
02
04
03
01
02
01
01
17

Qualidades
Não Sei
01
01
01
03
06

Ser bom
01
01
02

Quanto aos amigos em geral, o defeito mais citado foi ser implicante com os
colegas (10). Outros não souberam dizer quais defeitos não suportam em seus amigos
(06) e alguns afirmaram que não aceitam que batam nos colegas (05). Quanto às
qualidades dos amigos em geral, a maioria afirmou que seus amigos devem gostar de
brincar com eles (17). Alguns afirmaram que os amigos devem ser bons (02). Outros
disseram não saber as qualidades de seus amigos (06).

6. Amizade na Família

Amigos e familiares costumam ser as pessoas mais próximas que temos. Desta
forma, procurou-se investigar se os participantes consideravam os parentes como
amigos. Foram investigados: pai, mãe, irmãos e outros familiares. De forma geral, os
familiares quase não foram apontados como amigos de maneira espontânea, no início
das entrevistas. Porém, quando indagados diretamente, os familiares foram
considerados amigos.

Tabela 12. Amizade na família
Participantes
7F
7M
8F
8M
9F
9M
10F
10M
Total

Pai

Mãe

Irmão (s)

Primo (as)

Tios (as)

Avós

05
05
04
05
05
05
04
04
37

05
04
05
05
05
05
05
05
39

05
03
05
05
05
03
05
04
31

02
01
02
02
04
04
02
02
19

01
01
02
04
02
02
02
13

02
02
01
03
03
11
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A família aparece como um relevante foco de amizades, diante de uma questão
direta. Quase todas as crianças consideraram a mãe como amiga (39). A maioria
também citou o pai (37) e os irmãos (31). Além desses, outros familiares foram citados
como amigos, como primos (19), tios (13) e avós (11).

7. Amizade na Escola

A escola é um dos principais locais em que a criança tem oportunidade de
encontrar seus pares e fazer amizades. Dois aspectos foram investigados: o
relacionamento com os amigos durante as aulas e durante o recreio.
Tabela 13. Amizade na escola
Participantes
7F
7M
8F
8M
9F
9M
10F
10M
Total

Durante as aulas
Fazer Dever
Conversar
04
04
01
03
02
03
01
04
01
04
01
05
03
01
30
07

Brincar
01
01
01
02
02
01
08

Brincar
05
04
04
04
05
03
05
03
33

Durante o recreio
Jogar bola
Lanchar
01
02
01
01
02
01
01
05
03

Em relação à amizade na escola, durante as aulas, a maioria das crianças faz o
dever com seus amigos (30). Alguns afirmaram também conversar (07) e brincar (08).
Durante o recreio, a maior parte das crianças afirmou brincar (33). Alguns participantes
ainda gostavam de jogar bola (05). Apenas três responderam lanchar durante o recreio.

8. Emoções e Amizade

Emoções são parte essencial do relacionamento interpessoal. Algumas emoções
básicas foram investigadas, como a raiva, o medo, a tristeza e a alegria, no
relacionamento de amizade.
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Tabela 14. Emoções e Amizade
Participantes
7F
7M
8F
8M
9F
9M
10F
10M
Total

Raiva
02
01
02
03
03
03
03
05
22

Medo
04
02
03
02
04
02
03
01
21

Tristeza
02
02
02
01
04
03
05
19

Alegria
05
05
05
04
05
05
05
04
38

As emoções fazem parte da amizade. A alegria foi a emoção mais relacionada às
amizades (38). A maioria das crianças mencionou como motivo “porque eles brincam
comigo” (17). Alguns responderam “não sei” (08). Outros motivos ainda foram
mencionados, tais como: “fica conversando” (01), “eles gostam/são meus amigos” (02),
“porque ele é igual a um palhacinho ou falam muita coisa engraçada” (04), “porque me
ajudou no dever” (01), “porque me dá um monte de coisas/presentes” (04), “porque eles
vão à minha casa me visitar para ver se eu estou bem” (01), Apenas uma criança
respondeu que seus amigos não o deixam alegre, porque eles só gostam de ficar
brigando. Outras emoções muito presentes foram a raiva de um amigo (22) e o medo de
perder um amigo (21). As crianças disseram ter medo por diversos motivos: “porque eu
quero brincar com ele” (01), “porque amigo é a melhor coisa que tem pra todo mundo”
(01), “porque sim” (01), “porque ele fica na rua brincando, daqui a pouco o carro passa
aí, só isso” (01), “não sei responder” (03), “já, meu pai, e perdi” (01), “porque sim , me
dá um monte de coisa” (01), “porque eles ficam de mal de mim, depois eu não tenho
ninguém para brincar” (01), “porque se eu perdesse um amigo, ela não ia ficar minha
colega nunca, por isso que eu fiquei amiga dela” (01), “porque um menino falava coisa
de mim que não existia” (01), “porque ele implica comigo, faz várias coisas comigo,
mas mesmo assim, eu gosto dele” (01), ”porque ficar sem amigo é muito ruim” (01),
“porque ele era meu melhor amigo, eu perdi” (01), “porque eu brigava muito com ele,
tinha medo de ficar com raiva dele, porque eu gostava muito dele” (01), “porque minha
colega estava no hospital, e ela tinha que operar” (01), “porque tem vez que eu sinto que
a pessoa não gosta de mim” (01), “porque ele falou que ia viajar e não ia voltar mais”
(01). Entre os que disseram não, os motivos foram: “porque todos são meus amigos”
(01), “porque não” (05), “porque quando eu estou brincando com outras crianças eles
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têm ciúme, e quando eles estão brincando com outras crianças eu também tenho ciúme”
(01), “porque minhas amigas nunca ficam brigando” (01), “não sei” (03), “porque eles
nunca fizeram nada comigo” (02), “eu não gosto de perder amigo” (01), “porque
quando eles estão passando mal, com uma doença gravíssima, eu fico com medo de
perder meu amigo” (01), “porque se eu perder uma amiga, eu vou perder outra por
outra, uma por uma” (01), “eu não gosto de perder amigo, mas tem vez que eu deixo de
ficar atrás” (01), “porque se eu perder um, vou perdendo um por um” (01), “porque se
eles são meus amigos, eu acredito neles” (01), “porque eu tenho muitos amigos, não
tenho só aquele não” (01), “porque ele nunca me deixou triste, nunca fez nada comigo”
(01), “porque eu não quero perder” (01). A raiva é outra emoção presente nas relações
de amizade, cujos principais motivos são: fofoca (01), implicância (08), sem motivo
(05), “faz coisa que a criança não gosta” (02), o amigo é muito chato (01), brigas (02),
por tudo (01), traição (01). Os que disseram não foi porque: “ os amigos sempre são
bons comigo” (01), “não sei” (03), “porque não” (04), “porque eles são meus amigos”
(02), “eles não me deixam com raiva” (02), “porque nunca fizeram nada comigo” (01),
“não implicam comigo” (01), “porque não costumo ter raiva de ninguém” (01). A
tristeza também foi uma emoção presente na amizade, sendo causada por: brigas (04),
agressão física (06), “o amigo ficou com raiva” (01), sem motivo (04), deixam a criança
sozinha (01), decepção (01), traição (01). Muitas crianças (21) responderam que um
amigo nunca as havia deixado tristes. Os principais motivos citados foram “porque são
meus amigos”, “porque não fazem nada comigo”, “porque brincam comigo”.

9. Avaliação da Amizade

Finalmente, procurou-se investigar como os participantes percebiam a
importância de suas amizades, qual a avaliação que elas faziam de seus amigos, se
gostariam de ter mais amigos e se eles eram importantes.
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Tabela 15. Avaliação da Amizade
Participantes
7F
7M
8F
8M
9F
9M
10F
10M
Total

Importância dos amigos
Sim
Mais ou Menos
05
05
05
05
04
01
05
05
05
39
01

Desejo de ter mais amigos
Sim
Não
04
01
03
02
04
01
03
02
05
05
04
01
04
01
32
08

Praticamente todas as crianças consideraram importante ter amigos (39), sendo
que apenas um considerou “mais ou menos” importante. Em relação aos motivos,
destaca-se a importância dos amigos para brincar (10), para fazer companhia ou para a
criança não ficar sozinha (10), para ajudar de alguma forma, seja no dever ou em
brincadeiras (04), para ficar alegre ou ser feliz (02). Outros motivos para a importância
de ter amigos foram: “porque eles são bons e fazem coisas que me alegram” (01),
“porque sim” (03), “porque quando você precisa de alguma coisa, seu amigo tem, e
quando você tem que ir a algum lugar, seu amigo vai com você” (01), “não sei” (01),
“porque eu gosto muito deles” (01), “porque eu gosto de ter amigos” (01), “porque o
amigo é a melhor coisa da nossa vida” (01), “se você não tiver amigo você vai ficar
triste e sozinho” (01), “é muito ruim ficar sem amigos” (01), “porque assim, pega mais
amizade pela frente, e tem cada vez mais amigo” (01), “porque eles jogam bola comigo,
jogam vídeo-game e comem comigo” (02), “ter alguém para conversar” (01), “porque
se você perder um amigo, você nunca vai ter um amigo” (01),
A criança que disse não ser muito importante ter amigos apresentou como
motivo: “por causa que a gente brinca, quando não tem ninguém para nós brincar, a
gente brinca com eles” e também respondeu que tem muitos amigos por aí. A maioria
das crianças afirmou que deseja ter mais amigos (32), enquanto que apenas algumas
(08) disseram que não desejam ter mais amigos. Como motivos foram citados: “ter
alguém para brincar”, “quando faltar algum amigo, sempre terá outro”, “para não ficar
sozinho”, “receber ajuda por parte dos amigos”, “gostar de ter muitos amigos”, “gostar
de fazer novos amigos”, e “sempre contar com alguém”. Dentre os participantes que
responderam não desejar ter mais amigos, todos relataram já possuir muitos amigos e
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que não precisavam, ou simplesmente não queriam, ter mais amigos, pois os que tinham
já eram suficientes para brincar ou fazer atividades.

DISCUSSÃO

Os dados coletados na presente pesquisa apresentam um panorama geral e
descritivo das relações de amizade de crianças de sete a dez anos, pertencentes a uma
comunidade carente do município de Vitória e que freqüentam o Projeto Cajun. Foram
pesquisados nove itens, que representam uma síntese de alguns tópicos, normalmente,
investigados em estudos sobre Psicologia da Amizade na infância, de acordo com a
literatura internacional. Estes itens compreenderam: rede de amigos; ciclo de amizades;
cooperação e competição na amizade; atividades com os amigos; o perfil do melhor
amigo; amizade na família; amizade na escola; emoções e amizade; avaliação da
amizade. Dentro de cada um destes itens, diversos pontos e características específicas
podem ser destacados.
Em suma, a presente pesquisa indicou as seguintes propriedades das amizades
dessas crianças. A maior parte dos amigos pertence ao mesmo gênero, freqüentam os
mesmos locais (escola, Cajun e vizinhança) e têm idades próximas. São originários da
escola (146), do Cajun (84) e da vizinhança (79). Reconheceram ter adultos (31), idosos
(20) e animais de estimação como amigos (25). Todos tinham um (27) ou mais
melhores amigos (13). Fazem amigos com facilidade (29), dificuldade (06) ou um
pouco de dificuldade (05). A maioria nunca deixou de ser amigo de alguém (23). A
maioria (36) reconheceu a ajuda dos amigos, nos aspectos escolares (23) e no brincar
(09). Poucos reconheceram a competição na amizade (6). As atividades mais comuns
com os amigos foram brincar, jogar bola e conversar. A maioria encontra-se com seu
melhor amigo na escola (23), no Cajun (15), na rua (08), na casa do amigo ou na própria
casa (08), quase todos os dias (11) ou todos os dias (07). Conversam sobre brincadeiras
(08), escola (08) e futebol (04). A maioria das amizades foi iniciada na escola (18), na
vizinhança (13) ou no Cajun (11). Conhecem o melhor amigo há um ano (8), dois anos
(3), três anos (6) ou, no mínimo, há quatro anos (20). 8). Conhecem os pais do melhor
amigo (30) ou apenas a mãe (08). Os amigos visitam a casa uns dos outros (29) e já
receberam o amigo em casa (27). Entre amigos ocorre agressão (18) e reconciliação
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(33). As qualidades do melhor amigo são: ter brincadeiras legais (18) e ser uma pessoa
boa (07) e os defeitos são ser implicante e bater nos colegas (12) ou não tem nenhum
defeito (08). Quanto aos amigos em geral, o principal defeito é ser implicante com os
colegas (10) e a principal qualidade é gostar de brincar com eles (17). Na família, foram
considerados como amigos (questão direta): a mãe (39), o pai (37) e os irmãos (31) e
primos (19), tios (13) e avós (11). Na escola, durante as aulas, fazem o dever com os
amigos (30), conversam (07) e brincam (08). Durante o recreio, a maioria brinca (33). A
alegria foi a emoção mais relacionada às amizades (38), além da raiva (22), do medo de
perder um amigo (21) e a tristeza (19). A maioria considerou importante ter amigos (39)
e deseja ter mais amigos (32).
Esses dados podem ser comparados com dados da literatura. Conforme
estabelecido na literatura (Garcia, 2005a), diversos pontos de similaridade são
encontrados entre amigos, inclusive na presente pesquisa: os amigos geralmente
pertencem ao mesmo gênero, freqüentam os mesmos locais e têm idades próximas. Em
concordância com Boreli e Garcia (2006), apesar destas crianças terem sido
entrevistadas em um projeto comunitário, a escola continua sendo a principal fonte de
amigos (146), seguidos pelo Cajun (84) e pela vizinhança (79). A escola também
permanece como o principal ponto de encontro com os amigos. Em relação à família, os
dados também são semelhantes os encontrados por Boreli e Garcia (2006), de modo que
adultos, idosos e animais geralmente só passam a ser reconhecidos como amigos diante
de uma questão direta. Da mesma forma, as crianças citam mais amigos adultos (31) do
que idosos (20), possivelmente pela maior proximidade com adultos. Como em Boreli e
Garcia (2006), os animais de estimação considerados como amigos (25) são
principalmente cães e gatos. O relacionamento das crianças com estes animais são, em
parte, comparáveis com amizades típicas entre crianças (Merizio & Garcia, 2006). A
existência de um maior número de crianças com um único melhor amigo (27 a 13)
parece estar associada à faixa etária considerada. Crianças mais velhas (préadolescentes) parecem tender a considerar mais de um melhor amigo. A dimensão
temporal é um importante fator nas amizades das crianças, desde seu estabelecimento
até seu término (Parker & Seal, 1996). Neste ponto, outros dados ainda são semelhantes
aos encontrados por Boreli e Garcia (2006), como a maioria fazer amigos com
facilidade (29), a maioria (36) reconhecer a ajuda dos amigos mas poucos reconhecerem
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a competição na amizade (6) e ter o brincar como atividade mais importante, o que
também ocorre com crianças com necessidades especiais (Albertassi & Garcia, 2006).
Outro fator notável é o tempo de amizade (Berndt, Hawkins & Hoyle, 1986). Em
concordância com Boreli e Garcia (2006), levando-se e conta a idade dos participantes,
o fato de geralmente conhecerem o melhor amigo há três anos ou mais (26) é
impressionante, indicando uma estabilidade considerável das amizades, que já foi
considerado muito pequena para crianças (Garcia, 2005a).

Outro ponto que se

assemelha aos dados obtidos por Boreli e Garcia (2006) é o conhecimento que essas
crianças possuem dos pais do melhor amigo (30) e o fato de visitarem a casa dos amigos
(29) e receberem o amigo em casa (27). Estes contatos entre a criança e a família de
seus amigos indica que suas amizades não apenas promovem a socialização com outras
crianças, mas permitem entrar em contato também com outros adultos. De forma um
pouco diversa do encontrado por Boreli e Garcia (2006), os participantes que relataram
episódios de agressão (18) foi em número bem menor que aqueles que se referiram a
reconciliação (33). De qualquer forma, o conflito e a agressão parecem dispor de formas
de superação entre amigos (Hartup, French, Laursen, Johnston et al., 1993; Schneider,
Fonzi, Tomada & Tani, 2000). A importância do brincar, comum nas amizades infantis
(Garcia, 2005a), se reflete nas qualidades do melhor amigo (ter brincadeiras legais)
assim como nas qualidades dos amigos em geral, caso em que a principal qualidade é
gostar de brincar com eles. A consideração de amigos na família também foi semelhante
àquela encontrada por Boreli e Garcia (2006), quando, diante de uma questão direta, a
mãe (39), o pai (37) e os irmãos (31), nessa mesma seqüência, foram considerados
como amigos. Amizades contribuem de forma fundamental para o desenvolvimento
emocional (Salisch, 2001). A alegria como a emoção mais relacionada às amizades (38)
encontra paralelo em outras pesquisas (Boreli & Garcia, 2006), assim como o fato da
maioria considerar importante ter amigos (39), mas um número menor deseja ter mais
amigos (32).
Os dados obtidos indicaram que a amizade afeta grande parte da vida da criança,
ultrapassando a aceitação grupal em extensão e importância (Schneider, Wiener &
Murphy, 1994) sendo de grande relevância investigar o que as crianças fazem, dizem e
sentem na companhia de seus amigos (Schneider, Wiener & Murphy, 1994). Pode-se
concluir que a amizade é uma forma de relacionamento de grande importância para a
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vida das crianças investigadas, permeando toda sua vida social, na família e na escola,
com adultos e com outras crianças, sendo um importante meio de socialização também
na comunidade.
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INVESTIGANDO A AMIZADE NA INFÂNCIA EM ESCOLAS
PARTICULARES DE VITÓRIA
Paula Coimbra da Costa Pereira (UFES)
Agnaldo Garcia10 (UFES)

A amizade desempenha um papel relevante na vida social da criança, em seus aspectos emocionais,
sociais e cognitivos, contribuindo para o pleno desenvolvimento da criança como um todo, além de
representar um dos relacionamentos que maior satisfação traz à vida da criança. Com o desenvolvimento,
a relação com os pares torna-se cada vez mais importante, ao lado dos relacionamentos familiares. A
criança começa a criar outros vínculos sociais fora da família e é através desses vínculos que ela passa a
compartilhar de forma mais ampla seus sentimentos, aprendizagens e ações. A presente pesquisa teve por
objetivo investigar diferentes aspectos da amizade de crianças de sete a dez anos tendo em vista contribuir
para o desenvolvimento social através das relações interpessoais da vida da criança visando à
compreensão da amizade como um sistema complexo de relações. Foram entrevistadas 40 crianças, de
sete a dez anos, sendo 20 meninos e 20 meninas, matriculadas em escolas particulares da Grande Vitória
através de um questionário semi-estruturado com 40 questões abertas. Foram investigados os seguintes
aspectos da amizade: rede de amigos, o desenvolvimento da amizade, cooperação e competição,
atividades com amigos, o melhor amigo, amizade e família, amizade na escola, emoções e amizade e
avaliação da amizade. Os resultados mostraram que a amizade afeta grande parte da vida da criança,
ultrapassando a aceitação grupal em extensão e importância, sendo importante investigar o que as
crianças fazem, dizem e sentem na companhia de seus amigos. Pode-se concluir que a amizade é uma
forma de relacionamento de grande importância para a vida das crianças, permeando toda sua vida social,
na família e na escola, com adultos e com outras crianças, sendo um importante meio de socialização.
Palavras-chave: amizade na infância, desenvolvimento social, relacionamento interpessoal.

INVESTIGATING CHILDHOOD FRIENDSHIP IN PRIVATE SCHOOLS IN VITORIA
Friendship plays an important role in the child's social life, affecting emotional, social and cognitive
aspects and contributing to the full development of the child as a whole. Besides that, it represents one of
the relationships that bring more satisfaction to the child's life. As the child grows peer relations become
increasingly important, alongside family relationships. The child begins to create other social ties outside
the family, sharing feelings, learning and actions. This study aimed to investigate different aspects of
friendship in children aged seven to ten years in order to contribute to the knowledge of social
development and interpersonal relations of the child, particularly understanding friendship as a complex
system of relations. We interviewed 40 children, from seven to ten years old, 20 boys and 20 girls
enrolled in private schools in Metropolitan Vitoria using a semi-structured questionnaire with 40 open
questions. We investigated the following aspects of friendship: friends network, friendship development,
cooperation and competition, activities with friends, best friend, friendship and family, friendship and
school, friendship and emotions and evaluation of friendship. The results showed that friendship affects
much of the child's life, beyond group acceptance. It is important to investigate what children do, say and
feel in the company of friends. It can be concluded that friendship is a form of relationship of great
importance to children's lives, permeating all social life, in family and school, with adults and other
children, being an important way of socialization.
Keywords: childhood friendship, social development, interpersonal relationships.
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INTRODUÇÃO

As relações de amizade desempenham um papel relevante na vida da criança, em
seus aspectos emocionais, sociais e cognitivos, contribuindo para o pleno
desenvolvimento da criança como um todo, para seu bem-estar e socialização. Essas
relações têm sido comparadas com outras relações sociais presentes no mundo da
criança, onde se destaca a família, principalmente em busca da origem das amizades e
de suas propriedades. Tais estudos, por vezes, apresentam uma orientação teórica
voltada para a teoria do apego, em outros momentos, para a aprendizagem social.
As relações de amizade representam uma área de pesquisa recente,
desenvolvendo-se principalmente nos últimos 20 anos, acompanhando a consolidação
dos estudos sobre relacionamento interpessoal na literatura científica internacional.
Embora o interesse da Psicologia pela amizade, especialmente pela amizade na infância,
ainda seja recente, percebe-se um aumento gradativo de tais pesquisas no Brasil (e.g.
Garcia 2004, 2005a, 2005b, 2006a, 2006b). Ainda assim, tal temática ainda é pouco
explorada na produção científica nacional. A literatura sobre a amizade na infância é
bastante diversificada e tem revelado diferentes propriedades dessa forma de relação
social (Freeman & Kasari, 2002; Garcia, 2005b; Schneider, Wiener & Murphy, 1994;
Wiener & Schneider, 2002, entre outros). Entre os aspectos psicológicos da amizade na
infância investigados estão: a agressividade (Brendgen Vitaro, Turgeon & Poulin,
2002), o conflito (Hartup, French, Laursen, Johnston et al., 1993; Schneider, Fronzi,
Tomada &Tani, 2000), a rejeição (Brendgen, Little & Krappmann, 2000), os preditores
de amizades (Dunn, Cuting e Fischer, 2002), amizades em crianças com necessidades
especiais ou deficiência física (Freeman & Kasari, 2002; Wiener & Schneider, 2002;
Mulderij, 1997), amizades entre crianças de idade pré-escolar (Garcia-Werebe &
Baudonniere, 1988), a dinâmica temporal da amizade (Berndt, Hawkins & Hoyle, 1986;
Parker & Seal, 1996), amizade na infância e desenvolvimento emocional (Salisch,
2001) e amizade e aceitação pelos colegas (Schneider, Wiener & Murphy, 1994).
Garcia (2005a) realizou uma revisão crítica da literatura recente sobre os
aspectos psicológicos da amizade na infância e propôs doze grupos temáticos que vêm
sendo investigados: aspectos metodológicos; conceitos clássicos (como similaridade e
simetria, entre outros); amigos e redes de amigos, colegas e popularidade; amizade e
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família; cooperação e competição; compartilhar e comportamento pró-social; rejeição,
negligência, abuso, depressão e solidão; aspectos cognitivos (percepção, expectativas e
conceitos), afetivos (emoções) e culturais na amizade; deficiência física e mental;
estabelecimento, estabilidade e mudança nas

amizades; apoio social; conflito e

agressividade; e, escola, ajustamento e competência social. A partir dessa análise,
destacou os seguintes pontos da literatura sobre a amizade na infância nos últimos dez
anos: a presença de orientações teóricas diferentes; a presença de estratégias
metodológicas diversificadas; a falta de uma abordagem teórica integrada sobre a
amizade; o predomínio do estudo de dimensões da amizade em detrimento da amizade
como um todo; a carência de investigações em culturas e países em desenvolvimento; a
carência de estudos mais amplamente sociais e culturais.
As habilidades sociais também têm sido associadas a relações de amizade, uma
vez que elas são fatores que possibilitam o estabelecimento e a manutenção das relações
de amizade. De acordo com Howes e Philipesen (1992), em crianças pequenas, entre
um e dois anos, a similaridade de habilidades sociais foi considerada um fator relevante
para o início de um relacionamento amistoso. Segundo Doll (1996), as habilidades
sociais também agem como um fator limitante para o estabelecimento e a manutenção
das amizades, principalmente as habilidades empáticas limitadas, que podem contribuir
para falta de amigos. Além dessas questões, a influência das amizades (um dos temas
mais investigados em relação às amizades de adolescentes) também tem início na
infância.
Com o desenvolvimento, a relação com os pares torna-se cada vez mais
importante, ao lado dos relacionamentos familiares. A criança começa a criar outros
vínculos sociais fora da família e é através desses vínculos que ela passa a compartilhar
de forma mais ampla seus sentimentos, aprendizagens e ações. Nessas relações, muitas
crianças com idades próximas, da escola ou da vizinhança, permanecerão apenas como
colegas ou conhecidos. Outras, porém, se tornarão amigas. A natureza e o conteúdo de
suas amizades se transformarão com o passar do tempo. Estas, contudo, sempre terão
um caráter espontâneo e uma liberdade que não encontrará paralelo dentro da família. A
amizade é um tipo de relacionamento com propriedades particulares. Estudos recentes
têm considerado as amizades como relações com características próprias, dando origem
a uma área de investigação distinta. A maior parte do conhecimento disponível sobre os
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aspectos psicológicos da amizade na infância ainda é devido ao material fornecido por
pesquisas realizadas em países desenvolvidos. Entre os estudos realizados no Brasil
sobre o tema da amizade na infância, temos as pesquisas realizadas por Garcia e
colaboradores, incluindo relações de amizade de crianças de escolas particulares
(Garcia, 2004); amizades de crianças da rede pública de ensino (Boreli & Garcia, 2006);
amizades de crianças com necessidades especiais educacionais (Albertassi & Garcia,
2006) e amizades entre crianças e animais de estimação (Merizio & Garcia, 2006).
O objetivo do presente trabalho foi investigar e descrever aspectos da Psicologia
da amizade na infância entre crianças brasileiras, matriculadas em escolas particulares,
dos municípios da Grande Vitória. Foram investigados os seguintes aspectos da
amizade: rede de amigos, o desenvolvimento da amizade, cooperação e competição,
atividades com amigos, o melhor amigo, amizade e família, amizade na escola, emoções
e amizade e avaliação da amizade. Esses mesmos aspectos foram investigados por
Garcia & Boreli (2005) em crianças matriculadas em escolas públicas dos municípios
da Grande Vitória, tendo utilizado o mesmo instrumento de pesquisa.

MÉTODO

1. Participantes

Participaram da pesquisa 40 crianças (20 meninos e 20 meninas) entre sete e dez
anos, sendo dez com sete anos (cinco meninos e cinco meninas), dez com oito anos
(cinco meninos e cinco meninas), dez com nove anos (cinco meninos e cinco meninas) e
dez com dez anos (cinco meninos e cinco meninas). A pesquisa foi realizada em
ambiente escolar e na residência das crianças. As entrevistas foram previamente
marcadas com as famílias das mesmas e com os professores, no caso das entrevistas
realizadas na escola. As crianças foram selecionadas de acordo com a idade e o sexo e
também pela disponibilidade e interesse em participar da pesquisa. Se elas
confirmassem o interesse em participar, era informado o objetivo da pesquisa e
esclarecidas dúvidas sobre a mesma. Optamos por realizar as entrevistas no ambiente
residencial, de maneira que não atrapalhasse o horário escolar, sendo que as realizadas
na escola ocorreram nos intervalos das aulas ou nos horários da saída dos participantes.
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Assim, foram marcados horários previamente com a família, de maneira que não
atrapalhasse a rotina de cada criança. As entrevistas foram autorizadas pelos pais das
crianças e, quando realizadas em ambiente escolar, também houve o consentimento por
parte dos professores.

2. Procedimento de Coleta e Análise de Dados

Os participantes foram entrevistados individualmente, com base em um
instrumento com 40 questões abertas. As entrevistas se realizaram no ambiente escolar
ou residencial. Os materiais utilizados foram: gravador simples e digital, aparelho de
MP3, mini-fitas cassete, papel para os termos de consentimento, canetas e computador.
Os dados foram gravados e transcritos. O conteúdo foi analisado com base em Bardin
(2000). Os dados foram organizados e classificados de acordo com categorias préestabelecidas pelos pesquisadores. Essas categorias constavam de: número, gênero e
idade dos amigos; rede de amigos (procedência); rede de amigos (adultos/ idosos/
animais); desenvolvimento da amizade (início e término); desenvolvimento da amizade
(motivos); cooperação e competição na amizade; atividades com os amigos; local de
encontro/ freqüência/ assuntos mais conversados como melhor amigo; o melhor amigo;
origem e tempo de amizade; conhecimento sobre o melhor amigo; agressão e
reconciliação com o melhor amigo; percepção do melhor amigo; percepção dos amigos
em geral; amizade na família, amizade na escola; emoções, e amizade; e avaliação da
amizade.

3. Instrumento de Pesquisa

Foi utilizado um roteiro de entrevista desenvolvido por Garcia (2004). O
instrumento tem por finalidade levantar dados sobre algumas temáticas presentes na
literatura internacional sobre a amizade na infância. Esse instrumento consta das
seguintes questões: 1-Qual o nome dos seus melhores amigos? 2-De onde você conhece
cada um deles? 3-Quais as idades dos amigos que você mencionou? 4-Você tem amigos
adultos? Quem são? 5-Você tem amigos idosos? Quem são? 6-Você tem um animal de
estimação que seja seu amigo? 7-Você faz amigos com facilidade? Por que? 8-Seus
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amigos o ajudam em alguma coisa? Em quê? 9-Você procura ser melhor do que seus
amigos em alguma coisa? 10-Você já deixou de ser amigo de alguém? Por que? 11-O
que você mais gosta de fazer em companhia de seus amigos? 12-Quem é seu melhor
amigo(a)? 13-Quantos anos tem seu melhor amigo(a)? 14-Como você conheceu seu
melhor amigo(a)? 15-Desde quando você conheceu seu melhor amigo(a)? 16-O que
você e seu melhor amigo(a) fazem quando estão juntos? 17-Onde e quando você e seu
melhor amigo(a) costumam se encontrar? 18-Você sabe a data do aniversário do seu
melhor amigo(a)? 19-Você conhece os pais do seu melhor amigo(a)? 20-Você já foi à
casa do seu melhor amigo(a)? E ele já foi à sua casa? 21-Sobre o que você mais
conversa com seu melhor amigo(a)? 22-Você já brigou com seu melhor amigo(a)? Por
que? 23-Você já se reconciliou (“fez as pazes”) com seu amigo(a) depois de uma briga?
24-Quais as qualidades do seu melhor amigo(a)? 25-Quais os defeitos do seu melhor
amigo(a)? 26-Seu pai é seu amigo? Por que? 27-Sua mãe é sua amiga? Por que? 28Seus irmão são seus amigos? Por que? 29-Quem mais em sua família é seu amigo? 30Na escola, o que você e seus amigos fazem durante as aulas? 31-O que você e seus
amigos fazem durante o recreio? 32-Você já sentiu raiva de um amigo? Por que? 33Você já sentiu medo de perder um amigo? Por que? 34-Um(a) amigo(a) já deixou você
triste? Por que? 35- Um(a) amigo(a) já deixou você alegre.? Por que? 36- É importante
ter amigos? Por que? 37-Você gostaria de ter mais amigos? Por que? 38-Que defeitos
você não suporta nos seus amigos? 39-Que qualidades você mais gosta em seus amigos?
40-O que pode terminar com uma amizade?

RESULTADOS

1. Rede de Amigos

As informações sobre a rede amigos incluem número, gênero, idade (Tabela 1),
origem ou procedência, tempo da amizade, pais e familiares como amigos, atividades
com os amigos, conhecimento sobre o melhor amigo.
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Tabela 1. Rede de amigos - Número, gênero e idade
Participantes
7 anos Fem
7anos Masc
8F
8M
9F
9M
10F
10M
Total

Número da amigos
(Média)
4,4
2,4
5,8
3
5
3,6
6,8
4,4
-

Gênero (Total)
M
F
05
17
08
04
06
23
15
09
16
18
10
24
22
93
84

Idade
(Média)
7,7
8,3
8,6
9
14,4
9
9,1
9,9
-

A Tabela 1 indica diferentes números médios de amigos, sendo que as meninas
de dez anos apresentaram o maior número de amigos. Houve uma maior quantidade de
amigos do mesmo gênero e com idades próximas, sendo que tanto os meninos de oito,
de nove e os de dez anos afirmaram não ter amigos do sexo feminino. Outro fator
relevante é que a idade média dos amigos das meninas de nove anos foi alta pois duas
meninas entrevistadas incluíram os pais como amigos e suas respectivas idades, 36 e 40,
o que fez com que a média aumentasse consideravelmente. A Tabela 2 indica a origem
desses amigos.
Tabela 2. Rede de amigos (procedência)
Participantes
7F
7M
8F
8M
9F
9M
10F
10M
Total

Escola
04
04
04
03
03
02
05
03
28

Vizinhança
02
01
02
04
02
05
04
02
22

Igreja
03
02
01
01
02
02
11

Parente
01
3
01
05

Quanto à origem dos amigos, foram mencionadas três locais principais: a escola,
a igreja e a vizinhança. As meninas quase sempre apresentaram uma rede de amigos
maior que os meninos em todos os grupos, exceto os meninos de 9 anos, que
apresentaram um maior número de amigos que as meninas da mesma idade. Os locais
de origem mais importantes, para meninas e meninos, foram a escola (28 amigos), a
vizinhança (22 amigos) e a igreja (11 amigos). Apenas cinco crianças indicaram um
parente como amigo, sendo que todas mencionaram o pai e a mãe como amigos, duas
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citaram irmãos e uma citou um primo. O número relevante de amigos provenientes da
igreja (11) se deve ao fato de que uma parte das entrevistas (30) ter sido realizada com
crianças pertencentes a uma mesma igreja.
Tabela 3. Rede de amigos - Adultos, Idosos e Animais
Participantes
7F
7M
8F
8M
9F
9M
10F
10M
Total

Adultos
4
4
5
1
5
2
5
3
29

Idosos
3
2
3
2
5
4
4
3
26

Animais
5
4
4
5
5
3
5
2
33

Adultos, idosos e animais foram mencionados como amigos de forma
espontânea, através de perguntas indiretas. Diante de uma questão direta, os
participantes também consideraram adultos, idosos e animais de estimação como
amigos. De acordo com a tabela acima, a maioria das crianças reconheceu ter amigos
adultos (29) e idosos (26) e ainda consideraram animais de estimação como amigos
(33). A maioria dos amigos adultos constituía-se dos pais, primos e tios e, dos idosos,
dos avós, havendo um grande reconhecimento da família no campo da amizade. Entre
os animais mencionados estavam: cães, gatos, peixes, e tartarugas. Uma menina de sete
anos mencionou um porquinho-da-índia como amigo e um menino de sete anos, um
hamster. Apesar da diversidade dos animais, sete afirmaram não ter um animal de
estimação como amigo.

2. O Desenvolvimento da Amizade

A amizade apresenta um início e, em alguns casos, um término. Quanto ao início
ou estabelecimento de uma amizade, investigou-se a facilidade com que os participantes
fazem amigos. Além disso, foi investigada a percepção das amizades que terminaram e
os possíveis fatores responsáveis pelo término (Tabelas 4A e 4B).
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Tabela 4A. O desenvolvimento da amizade - Início e Término
Participantes
7F
7M
8F
8M
9F
9M
10F
10M
Total

Sim
02
03
02
04
02
05
03
21

Início (Facilidade)
Não
Mais ou Menos
01
02
02
01
05
01
01
02
02
11
06

Término (Já terminou uma amizade)
Sim
Não
03
02
05
02
03
02
03
05
05
01
04
02
03
10
30

A maioria dos participantes (21) considerou ter facilidade para fazer amigos.
Poucos consideraram ter dificuldade (11) ou um pouco de dificuldade para fazer amigos
(06). Entre os aspectos apontados por aquelas crianças que consideraram ter facilidade
para fazer amigos estão: “só chegar e conversar” (17) e “só brincar e virar amigo” (04).
Outras características que também apareceram foi “porque eles são meus amigos” (05),
“porque nós lanchamos juntos e logo faço novas amizades“ (03), “porque eles são muito
legais” (05),”porque sim” (03), “não sei” (02), “depende da pessoa, se for gente boa é
fácil, mas se for aquele cara durão, não dá” (01), “porque eu acho que eu agrado bem”
(01), “depende se for num lugar que você já tem um amigo é mais fácil, agora, se você
não conhece ninguém é mais difícil” (01), “porque eu sou muito comportada” (01),
“porque eu sou muito engraçada” (01), “porque eu tenho o conhecimento de alguns para
conversar” (01). Entre as respostas quanto aos motivos das dificuldades para fazer
amigos estavam: “não sei” (03), “porque não” (05), “não, porque quando eu chego na
escola, eu não conheço ninguém, aí eu fico com um pouco de vergonha” (01), “não,
porque eu não conheço ninguém dessa escola, se de repente eu conhecer uma pessoa vai
ser fácil, porque ela ajuda a fazer novas amizades”(01), “não, porque elas começam a
mexer, fica uma em cima da outra, sem fazer amizade” (01). Entre os que afirmaram ter
um pouco de dificuldade, alguns citaram “mais ou menos, porque eles são diferentes,
agem de jeitos diferentes, tem o estilo deles, então é difícil encontrar uma pessoa que
brinque comigo”, “só quando eu procuro conversar, conhecer, porque os outros não
chegam”, ou seja, em todas as explicações das crianças que sentem pouca dificuldade,
atribuem essa dificuldade a barreiras colocadas por outras crianças, que demonstram
desinteresse em ser suas amigas.
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Tabela 4B. O desenvolvimento da amizade – Motivos
Participantes

7F
7M
8F
8M
9F
9M
10F
10M
Total

“só chegar e
conversar”
04
02
03
03
03
02
17

Início
“só brincar
e virar amigo”
01
01
02
01
05

Brigas
02
02
03
02
09

Término
Implicância
Afastamento
01
01

01
01
02

Com relação ao término de uma amizade, a maioria nunca deixou de ser amigo
de alguém (22), enquanto 18 afirmaram já terem vivenciado o término de uma amizade.
Os motivos alegados para o término foram: brigas (09), afastamento (02), implicância
(01), “não sei” (05), “porque eu quero” (01), “porque a minha mãe pediu para eu não
conversar mais com um menino, e por causa disso eu tive que obedecer, e deixei de ser
amigo dele” (01), “porque eles brigam muito, por tudo, futebol, jogos de computador,
meninas” (01), “porque algumas meninas fazem fofocas, e as outras param de brincar
com a gente” (01), “porque elas ficam falando mal da gente para as pessoas” (01),
“porque são muito metidos, e eu não gosto de pessoas metidas” (01), “porque eles são
muito chatos” (01), “porque alguns meninos ficam me batendo, e eu não gosto disso,
porque dói” (01), ”eles que deixaram de ser meus amigos, porque eu mudei de prédio”
(01), “porque eles não emprestam as coisas para os outros” (01), “porque eles arrumam
muita confusão, é complicado” (01).

3. Cooperação e Competição na Amizade

Apesar de a amizade usualmente ser vista como uma relação em que predomina
a cooperação (ajuda ou apoio), ela não está isenta de competição. A maior parte das
crianças entrevistadas (36) reconheceu que a ajuda ou o apoio fazem parte da amizade.
Em relação à competição entre amigos, poucos reconheceram sua existência em suas
amizades (06), no sentido de tentarem ser melhor que um amigo em alguma tarefa ou
atividade (Tabela 5).
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Tabela 5. Cooperação e competição na amizade
Participantes
7F
7M
8F
8M
9F
9M
10F
10M
Total

Cooperação
Sim
05
04
05
03
05
04
05
05
36

Competição
Não
01
02
01
04

Sim
04
01
01
04
04
14

Não
05
01
05
04
04
01
05
01
26

A maioria dos participantes reconheceu a ajuda por parte dos amigos (36), o que
era esperado, uma vez que a ajuda ou apoio são partes integrantes da amizade. Essa
ajuda se refere principalmente aos aspectos escolares (20), como fazer o dever, ensinar
matéria nova, emprestar o caderno, estudar para prova, fazer a tarefa de casa. Outros
responderam que os amigos ajudam em “tudo” (02); “em muitas coisas” (01); “me
defendem quando vão bater em mim, ou implicar comigo” (01), e ainda, “quando eu
estou nervoso, eles me alegram” (01), “quando eu estou sozinha, e triste, eles procuram
conversar, me ajudar”, “quando eu me machuco, eles me ajudam a cuidar” (01). Além
dessas respostas, alguns (11) consideraram ser ajudados pelos amigos em “atividades
relacionadas ao brincar”, como jogar bola juntos, jogar vídeo-game, brincar de pique,
correr, brincar de bonecas, brincar de queimada, ou de amarelinha. Apesar da ajuda ser
uma característica relevante da amizade, alguns disseram que seus amigos não os
ajudam em nada (04). Por outro lado, apesar de ser um número menor comparado á
cooperação, a competição apareceu de forma significativa entre os amigos (14), porém a
maioria ainda não reconhece a existência de competição na amizade (26), a maioria
afirmando “não procurar ser melhor que seus amigos em nada”. Apesar de algumas
crianças terem indicado uma competição com os amigos, ela também é parte integrante
da amizade. Dentre estes, alguns procuravam ser melhor que os amigos nos deveres ou
nas tarefas escolares (07), no futebol (05) ou vídeo-game (02). Desta maneira,
cooperação e competição são reconhecidas como partes integrantes da amizade, ainda
que a competição seja percebida por um número menor de participantes.
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4. Atividades com os Amigos

As atividades em comum são fundamentais para as amizades, especialmente na
infância. Neste aspecto, foram investigadas as atividades das crianças com os amigos
em geral e com o melhor amigo. Em relação ao melhor amigo, foram investigados as
atividades em comum, os locais de encontro, a freqüência e o conteúdo das conversas
com os amigos (Tabelas 6A e 6B).
Tabela 6A. Atividades com os Amigos
Participantes
7F
7M
8F
8M
9F
9M
10F
10M
Total

Brincar
05
05
05
03
04
03
04
04
33

Amigos em Geral
Conversar
Jogar Bola
02
02
01
03
03
01
02
01
02
02
09
10

Brincar
03
05
05
05
05
04
05
05
37

Melhor Amigo
Conversar Jogar Bola
01
02
02
01
03
02
02
05
01
01
11
09

Segundo a tabela acima, em companhia dos amigos em geral e do melhor amigo,
as atividades mais comuns são: brincar (33 com amigos em geral e 37 com o melhor
amigo); jogar bola (10 e 09, respectivamente) e conversar (09 e 11, respectivamente).
Isso mostra que a amizade nesse grupo de crianças está bastante relacionada ao brincar,
enquanto que outras atividades, como estudar e fazer tarefas domésticas são menos
freqüentes. Algumas crianças responderam que o que mais gostam de fazer na
companhia dos amigos é: ”jogar vídeo-game” (05), “conversar e contar sobre coisas da
vida” (05), “jogar jogos de tabuleiro” (02), “fazer atividades” (01), “caminhar na praia”
(02) e “passear no shopping, ou ir ao cinema” (03). Já na companhia do melhor amigo o
que mais gostam de fazer é: “jogar jogos de computador” (05), “desenhar e pintar” (01)
e “fazer tarefas domésticas” (01), “fazer comidinha” (01). A tabela abaixo (6B) resume
os dados sobre o local de encontro e a freqüência com que se encontram e o assunto
sobre o qual costumam conversar.
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Tabela 6B. Local de encontro, freqüência e assuntos mais conversados como melhor
amigo
Participantes

7F
7M
8F
8M
9F
9M
10F
10M
Total

Local
Casa Escola Igreja Rua

01
04
03
03
03
04
06
04
28

06
04
01
04
02
17

04
02
02
03
11

02
01
01
01
03
08

Freqüência
Quase
Todos os
todos os
dias
dias
04
01
03
02
04
05
03
05
04
05
22
14

Assunto
(Conversar sobre)
Brincadeiras Escola/ Outros
Dever
01
03
03
04
02
04
03
03
05
01
03
03
02
05
02
02
01
02
04
05
01
04
25
17
21

De acordo com a tabela acima, a maior parte dos participantes encontra-se com
seu melhor amigo na casa do amigo ou na própria casa (28), na escola (17), na igreja
(11), na rua (08). Com relação à freqüência que esses amigos se encontram, a maioria se
encontra quase todos os dias (22) enquanto alguns se encontram todos os dias (14).
Alguns não souberam dizer a freqüência (04) e outros deram outras respostas (02). A
alta freqüência de encontros possivelmente está relacionada ao fato de estarem
matriculados e estudarem na mesma escola, de morarem perto uns dos outros, no
mesmo prédio, ou na mesma rua, e até pelo fato de freqüentarem a mesma igreja. Os
assuntos das conversas referem-se, principalmente, a brincadeiras diversas (25), a outros
assuntos (21) e à escola (17). Entre alguns dos assuntos considerados como outros
estão: histórias da bíblia, sobre a própria amizade, sobre namorinhos, sobre futuro,
planejar novas ações juntos, questões familiares e a separação dos pais. Os amigos ainda
se encontram quando saem juntos, para caminhar na praia, ir ao cinema, ir ao shopping,
ir a festas do prédio ou em reuniões da igreja.

5. O Melhor Amigo

Foram investigados três pontos relacionados ao melhor amigo: o número, o
gênero e a idade. De maneira geral, cada participante mencionou ter apenas um melhor
amigo (30), porém doze citaram ter dois melhores amigos e cinco participantes citaram
todos os amigos que já tinham mencionado como melhores amigos. A maioria citou um
melhor amigo do mesmo gênero e as idades médias dos melhores amigos também são
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próximas das idades dos participantes (Tabela 7). Com exceção da idade média dos
amigos das meninas de 9 anos, pois uma menina, mencionou o pai e mãe como amigo
(35 e 40 anos, respectivamente), e uma outra mencionou a mãe como amiga (37 anos),
contribuindo, assim para aumentar o número médio das idades dos melhores amigos.
Tabela 7. O melhor amigo
Participantes
7F
7M
8F
8M
9F
9M
10F
10M
Total

Número (Total)

Gênero
M
04
05
01
04
04
18

1(4) 2(2) 3(1) Todos(1)
1(5) 2(2)
1(3) 2(2)
1(3) 2(2) Todos(2)
1(4) 2(2)
1(3) 1(1) Todos(3)
1(5)
1(4) 2(1)
1(30) 2(12) Todos(5)

Idade (Média)
F
05
01
05
04
05
01
21

7,5
8,2
8,5
9,2
15,4
9,1
9,2
10,1
-

Ainda em relação à idade dos melhores amigos, dois meninos de oito anos
informaram possuir amigos de 10 e 12 anos, o que fez a média de idade dos melhores
amigos aumentar um pouco e ser superior à idade dos participantes em questão. A
origem histórica (período do estabelecimento da amizade) e as condições nas quais as
amizades foram iniciadas foram investigadas (Tabela 8).
Tabela 8. Origem e tempo de amizade
Participantes
7F
7M
8F
8M
9F
9M
10F
10M
Total

Vizinho Casa
01
01
03
01
03
01
02
04
03
02
14
07

Origem
Igreja
01
02
02
01
01
02
03
12

Escola
04
04
03
01
02
02
04
03
23

Um
04
01
01
04
02
01
01
14

Tempo de Amizade (Anos)
Dois
Três Quatro ou mais
01
01
03
01
04
01
04
03
03
05
01
01
03
09
02
20

A maioria das amizades foi iniciada na escola onde estudam (23), seguida pela
vizinhança (14) e igreja (12). Com relação ao tempo da amizade, a maioria conhecia o
melhor amigo havia, no mínimo, quatro anos (20). Algumas conheciam havia um ano
(14), todos estes da escola, pois ou eles ou os amigos haviam entrado no corrente ano.
Outros poucos havia três anos (02) e alguns dois anos (09). Algumas não souberam
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dizer o tempo de amizade ou deram outras respostas (10), quando foram observadas
expressões como ”eu conheço desde que eu nasci”, “conheço desde que ele nasceu”,
”desde que eu entrei na escola” e ”desde que eu mudei de casa”, “desde que eu entrei na
escola”, “desde que eu entrei na igreja”, “a vida toda”, “conheço antes de eu nascer,
porque ela é minha mãe”.
Outras questões visaram identificar o nível de conhecimento sobre o melhor
amigo, incluindo o conhecimento da data do aniversário e o conhecimento da família do
melhor amigo e os possíveis contatos entre as famílias.
Tabela 9. Conhecimento sobre o melhor amigo
Participantes

7F
7M
8F
8M
9F
9M
10F
10M
Total

Sabe a Data do
Aniversário
Sim
Não
01
04
01
04
03
02
03
03
02
02
03
03
01
02
03
15
22

Os dois
02
01
03
03
04
05
04
04
26

Conhece os pais
Não Só a mãe
01
02
03

03
03
01
01
01
01
10

Já foi a
Ele já foi
casa dele à sua casa
02
04
04
02
05
04
05
04
30

03
04
04
02
05
04
05
04
31

A data do aniversário do amigo é conhecida apenas por alguns (15). Por outro
lado, é notável o conhecimento da família do melhor amigo. A maioria afirmou
conhecer os pais do melhor amigo (26) ou apenas a mãe (10), sendo ainda que apenas
três disseram não conhecer os pais do melhor amigo. Deve-se lembrar que algumas
crianças entrevistadas não vivem com os dois pais (nesta caso, a maioria mora apenas
com a mãe). Os amigos visitam a casa uns dos outros. A grande maioria já havia
visitado o melhor amigo (30) e já havia recebido o melhor amigo em sua casa (31).
Estes dados indicam que a amizade dessas crianças representa um meio de socialização
também com os adultos, pois a amizade dos filhos costuma ultrapassar a relação entre as
duas partes e ser estende às famílias, principalmente as crianças que pertencem à mesma
igreja, onde os pais se conhece e também são amigos.
Os episódios agressivos também fazem parte das amizades. Para a manutenção
da amizade, contudo, “fazer as pazes” ou reconciliação é importante (Tabela 10).
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Tabela 10. Agressão e reconciliação com o melhor amigo
Participantes
7F
7M
8F
8M
9F
9M
10F
10M
Total

Sim
03
02
01
03
02
05
04
05
25

Agredir (Brigar)
Não
02
03
03
02
01
03
01
03
18

Reconciliar
Sim
03
03
02
02
04
04
05
05
28

Não
01
01
02

A agressão entre amigos está presente em ambos os gêneros e em todas as faixas
etárias. Uma considerável parte das crianças (25) relatou episódios de agressão
envolvendo amigos. Por outro lado, a ocorrência de episódios de reconciliação
apresentou uma freqüência maior (28). Dentre os participantes que relataram episódios
de agressão, as causas citadas foram: “implicar comigo” (05), “parar de falar comigo”
(02), “bater ou falar palavrão” (05), “desentendimentos e discussões” (04), “porque
sim” (02), “porque ele me deixa nervoso e nós ficamos um tempo sem falar, depois
voltamos” (01), “porque ele coloca a culpa de coisas erradas em mim” (01), “porque ele
fala pra minha mãe tudo que eu faço” (01), “por causa de mentiras” (01), “não sei” (02),
“porque ela ficava olhando com cara feia para mim” (01), “por causa de um brinquedo
emprestado” (01). Os motivos causadores de brigas são diversos, e a maioria da crianças
relatou mais de um motivo. Os participantes que disseram não brigar com o amigo
trouxeram outros motivos, tais como: “porque amigos de verdade não brigam” (01),
“porque ela é amiga” (02),”porque nós nos damos bem” (03), “eu não gosto de brigar”
(02), “porque ele é legal” (02), “porque ele não faz mal pra mim” (02), ”porque ele não
briga comigo, nem me bate” (02), “se eu brigasse com ela, minha mãe ia proibir a
amizade” (01), “porque senão eu vou ficar sozinho” (01), “não sei” (02), “porque é
muito importante ter amigos”(02). Por outro lado, os que relataram reconciliação não
disseram o motivo. A agressão é bem freqüente nas relações de amizade dessas
crianças, contudo a reconciliação parece ser percebida em proporção ainda maior.
Apesar da agressividade, a possibilidade de reconciliação permite a continuidade da
amizade.
A percepção do amigo é fundamental nas amizades. Dois aspectos da percepção
foram investigados: as qualidades e os defeitos do melhor amigo e de um amigo geral.
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Tabela 11A. Percepção do melhor amigo
Participantes

7F
7M
8F
8M
9F
9M
10F
10M
Total

Qualidades
Tem brincaEle(a) é
deiras legais bom(boa)
04
01
03
02
05
03
03
20

02
01
01
01
03
01
01
02
12

Nenhum
Defeito
03
01
01
01
01
01
01
01
10

Defeitos
Tem brincadeiras Gosta de me bater /
chatas/ não gosta
implicar comigo
de brincar
01
04
02
02
01
02
01
02
01
02
01
02
02
01
01
10
15

A maioria considerou qualidades do melhor amigo: ter brincadeiras legais (20) e
ser uma pessoa legal (12). Além dessas, também foram citadas: “são simpáticos” (05),
“sabem conversar” (01), “são educados” (01), “o jeito de ser” (01), “são engraçados”
(01), “sempre estão prontos para ajudar” (01), “são meus pais, por isso sempre vão me
ajudar, diferente dos colegas da escola, que só querem te atrapalhar” (01), “em tudo”
(01), “compreensão” (01), “compra presentes no meu aniversário” (01), “bom caráter”
(01), “a cor” (01), “ela é inteligente e amigável” (01), ”ele é sempre alegre, sempre
rindo de tudo (01), “vai para a igreja” (01), “sabe as histórias da bíblia” (01). A maioria
das crianças considerou o maior defeito de seu melhor amigo ser implicante e bater nos
colegas (15). Algumas crianças afirmaram não gostar das brincadeiras do amigo ou
reclamaram pelo fato de ele não gostar de brincar (10). Outras consideraram que o
melhor amigo não tinha nenhum defeito (10). Entre os defeitos do melhor amigo,
destacaram: “se achar melhor do que os outros” (01), “não sabe dividir as coisas” (05),
”fofocar e falar mal de mim” (01), “ficar me batendo” (03), “querer sempre ganhar nos
jogos de computador” (01), “bater ou brigar” (03), “ficar sem falar” (02), “não sabe
respeitar os outros” (01), ”querer catar a namorada dos outros” (01), “ciúme de outras
amigas” (01), “não aceita perder” (01), “reclamar de tudo” (01), “chorara por qualquer
coisa” (01), “não cuidar das coisas dos outros” (01), “querer sempre as coisas dos
outros” (01).
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Tabela 11B. Percepção dos amigos em geral
Participantes
7F
7M
8F
8M
9F
9M
10F
10M
Total

Nenhum
Defeito
02
01
01
01
01
01
01
02
10

Defeitos
Implicar com os Bater nos
colegas
colegas
02
01
01
03
02
01
02
01
02
01
01
01
01
01
01
01
12
10

Brincar
Comigo
03
02
04
03
02
02
02
02
20

Qualidades
Não Sei
01
01
01
01
01
01
01
03
10

Ser bom
02
01
01
01
01
06

Quanto aos amigos em geral, o defeito mais citado foi ser implicante com os
colegas (12). Outros não souberam dizer quais defeitos não suportam em seus amigos
(10) e alguns afirmaram que não aceitam que batam nos colegas (10). Quanto às
qualidades dos amigos em geral, a maioria afirmou que seus amigos devem gostar de
brincar com eles (20). Alguns afirmaram que os amigos devem ser bons (06). Outros
disseram não saber as qualidades de seus amigos (10).

6. Amizade na Família

Amigos e familiares costumam ser as pessoas mais próximas das crianças. Desta
forma, procurou-se investigar se os participantes consideravam os parentes como
amigos. Foram investigados: pai, mãe, irmãos e outros familiares. De forma geral, os
familiares foram apontados como amigos de maneira espontânea, no início das
entrevistas. Porém, quando indagados diretamente, os familiares considerados amigos
forma uma configuração ainda maior.
Tabela 12. Amizade na família
Participantes
7F
7M
8F
8M
9F
9M
10F
10M
Total

Pai

Mãe

Irmão (s)

Primo (as)

Tios (as)

Avós

04
05
05
05
05
05
05
04
38

05
05
05
05
05
05
05
05
40

05
03
05
05
05
03
04
04
30

02
02
02
02
04
04
02
02
20

02
01
02
02
04
02
02
02
15

02
02
02
02
02
02
03
03
18
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A família é importante fonte de amizades diante de questão direta. Todos
consideraram a mãe como amiga (40). A maioria também citou o pai (38). Apenas dois
meninos não o fizeram (um de sete anos disse que o pai não era seu amigo, pois nunca
conheceu o pai e que seu único pai era “papai do céu”, e um menino de dez anos disse
que os pais são separados e que o pai vacila muito com ele, sendo que ele só pode
contar com a mãe). Os irmãos foram citados (30). Dos entrevistados, dez não tinham
irmãos, assim todos que possuíam irmãos os consideraram como amigos. Além desses,
outros familiares foram citados como amigos, como primos (20), tios (15) e avós (18).

7. Amizade na Escola

A escola é um dos principais locais em que a criança tem oportunidade de
encontrar seus pares e fazer amizades. Dois aspectos foram investigados: o
relacionamento com os amigos durante as aulas e durante o recreio.
Tabela 13. Amizade na escola
Participantes
7F
7M
8F
8M
9F
9M
10F
10M
Total

Durante as aulas
Fazer Dever
Conversar
04
01
04
01
03
02
04
01
04
01
04
01
05
02
04
01
32
10

Brincar
01
01
01
02
02
01
01
01
10

Brincar
05
04
04
05
05
05
05
05
38

Durante o recreio
Jogar bola
Lanchar
01
01
02
01
01
01
01
02
01
01
01
01
05
09

Em relação à amizade na escola, durante as aulas, a maioria das crianças faz o
dever com seus amigos (32). Alguns afirmaram também conversar (10) e brincar (10)
durante as aulas. Durante o recreio, a maior parte das crianças afirmou brincar com seus
amigos (38). Alguns participantes ainda gostavam de jogar bola (05). Apenas nove
responderam lanchar durante o recreio.
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8. Emoções e Amizade

Emoções são partes essenciais dos relacionamentos sociais. Algumas emoções
básicas foram investigadas, como a raiva, o medo, a tristeza e a alegria, no
relacionamento de amizade.

Tabela 14. Emoções e Amizade
Participantes
7F
7M
8F
8M
9F
9M
10F
10M
Total

Raiva
02
01
02
03
03
03
03
03
20

Medo
04
02
03
02
04
02
03
02
22

Tristeza
02
02
02
01
04
03
05
01
20

Alegria
05
05
05
05
05
05
05
05
40

As emoções fazem parte da amizade. A emoção mais relacionada à amizade foi
a alegria (40) pois todas as crianças afirmaram que seus amigos já a deixaram alegres. A
maioria das crianças mencionou como motivo “meus amigos brincam comigo” (22).
Alguns responderam “não sei” (10). Outros motivos ainda foram mencionados, tais
como: “fica conversando” (01), “eles gostam/são meus amigos” (02), “porque ele é
muito engraçado” (02), “porque me ajuda, quando eu mais preciso” (01), “porque me
ensina muitas coisas” (02), “porque eles vão na minha casa e eu vou na casa deles” (02),
„porque nós vamos pra igreja juntos” (02), “porque nossos pais são amigos”(05), vale
lembrar que uma mesma criança respondeu mais de um motivo. Outras emoções muito
presentes foram a raiva de um amigo (20) e o medo de perder um amigo (22). As
crianças disseram ter medo por diversos motivos: “porque um amigo meu operou, e
ficou muito tempo no hospital” (01), “porque amigo é a melhor coisa que tem na vida”
(01), “porque eu já perdi amigos, quando mudei de escola” (01), “porque ele pode
morrer” (01), “não gosto de pensar nisso” (03), “perdi amigos em brigas de escola”
(01), “porque ter amigos é ser alegre” (01), “porque eles ficam sem falar comigo, depois
de uma briga” (01), “porque se eu perdesse um amigo, ele ia fazer muita falta” (01),
“porque um menino falava mentiras de mim” (01), “porque ele implica comigo” (01),
”porque ficar sem amigo é muito horrível” (01), “porque ele era meu melhor amigo, eu
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perdi, por causa de namorada” (01), “porque eu brigava com ele, tinha medo de ficar
com raiva dele” (01), “porque minha colega estava no hospital, e ela tinha que operar”
(01), “porque eu sinto quando a pessoa não gosta de mim” (01), “porque ele falou que ia
viajar e não ia voltar mais” (01). Entre os que disseram não, os motivos foram: “porque
todos são meus amigos” (01), “porque são muito bons pra mim” (05), “porque nós nos
damos muito bem” (01), “porque minhas amigas nunca ficam brigando” (01), “não sei”
(03), “porque eles nunca fizeram nada comigo” (02), “eu não gosto de perder amigo”
(01), “porque quando eles estão passando mal, eu fico com medo de perder meu amigo”
(01), “porque se eu perder uma amiga, vou chorar” (01), “eu não gosto de perder amigo,
mas acontece em algumas vezes” (01), “porque ter amigos é um presente de Deus” (01),
“porque eles são meus amigos, eu acredito neles” (01), “porque eu tenho muitos
amigos” (01), “porque ele nunca me deixou triste” (01), “porque eu não quero perder
nenhum dos meus amigos” (01). A raiva é outra emoção presente nas relações de
amizade,

cujos

principais

motivos

são:

fofoca

(01),

implicância

(08),

desentendimentos(05), “faz coisa que a criança não gosta” (02), o amigo é muito chato
(01), brigas (02), por tudo de ruim que faz (01), traição (01), desconfiança (02). Os que
disseram não foi porque: “ os amigos sempre são bons comigo” (01), “não sei” (03),
“porque não” (04), “porque eles são meus amigos” (02), “eles não me deixam com
raiva” (02), “porque nunca fizeram nada comigo” (01), “não implicam comigo” (01),
“porque não costumo ter raiva de ninguém” (01), “porque amigo é pra vida toda”(01),
“porque Deus não tira o que dá”(01). A tristeza também foi uma emoção presente na
amizade, sendo causada por: brigas (04), agressão física (06), “o amigo ficou com raiva,
e me bateu” (01), me deixam de lado(04), deixam a criança sem ninguém(01), decepção
(01), traição (01), ciúme (02). Muitas crianças (20) responderam que um amigo nunca
as havia deixado tristes. Os principais motivos citados foram “porque são meus
amigos”, “porque não fazem nada comigo”, “porque brincam comigo”., “porque estão
junto comigo em todo tempo”, “porque somos da mesma igreja” (01).
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9. Avaliação da Amizade

Também procurou-se investigar como os participantes percebiam a importância
de suas amizades, qual a avaliação que elas faziam de seus amigos, se gostariam de ter
mais amigos e se eles eram importantes.
Tabela 15. Avaliação da Amizade
Participantes
7F
7M
8F
8M
9F
9M
10F
10M
Total

Importância dos amigos
Sim
Mais ou Menos
05
05
05
05
05
05
05
05
40
-

Sim
04
04
04
04
05
05
05
04
35

Desejo de ter mais amigos
Não
01
01
01
01
01
05

Praticamente todas as crianças consideraram importante ter amigos (40). Em
relação aos motivos, destaca-se a importância dos amigos para brincar (15), para fazer
companhia ou para a criança não ficar sozinha (12), para ajudar de alguma forma, seja
no dever ou em brincadeiras (05), para ficar alegre ou ser feliz (05). Outros motivos
para a importância de ter amigos foram: “porque eles são bons e fazem coisas que me
alegram” (01), “porque é viver melhor” (05), “porque quando você precisa de alguma
coisa, seu amigo te ajuda” (01), “não sei dizer” (01), “porque eu gosto muito deles”
(01), “porque eu gosto de ter amigos” (01), “porque o amigo é a melhor coisa da nossa
vida” (01), “se você não tiver amigo você vai ficar triste e sozinho” (01), “é muito ruim
ficar sem amigos” (01), “porque você vai ter companheiros pro que der e vier” (01),
“porque eles jogam futebol comigo” (02),”porque eles jogam vídeo-game comigo”(02),
“porque eu sempre posso contar com eles”(01), “porque eu fico mais feliz” (01) “ter
alguém para conversar” (01), “porque se você perder um amigo, você tem outros para te
amparar” (01),”porque ter amigo é não ficar sozinho”(02), “porque eles podem te
emprestar dinheiro”(01), “porque eles podem ter os brinquedos que você não tem”(01),
“se você não tiver pai, o pai do seu amigo pode te ajudar” (01).
A maioria das crianças afirmou que deseja ter mais amigos (35), enquanto que
apenas algumas (05) disseram que não desejam ter mais amigos. Como motivos foram
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citados: “ter alguém para brincar”, “quando faltar algum amigo, sempre terá outro”,
“para não ficar sozinho”, “receber ajuda por parte dos amigos”, “gostar de ter muitos
amigos”, “gostar de fazer novos amigos”, e “sempre contar com alguém”. Dentre os
participantes que responderam não desejar ter mais amigos, duas relataram já possuir
muitos amigos e que não precisavam, ou simplesmente não queriam, ter mais amigos,
pois os que tinham já eram suficientes para brincar ou fazer atividades. Já as outras três
crianças que relataram que não gostariam de ter mais amigos foram três irmãs, de sete,
oito, e dez anos, respectivamente, pois para elas amigos são só o pai, e a mãe, sendo que
as crianças da escola são apenas colegas, que não vão te ajudar quando você realmente
precisar, mas os pais sempre estarão presentes em tudo na sua vida, essa fala das três
meninas, foi observada durante vários momentos da entrevista.

DISCUSSÃO

Quanto à rede de amigos, três meninas (irmãs), de 7, 8 e 10 anos apresentaram
uma percepção da amizade diferente das demais crianças, pois para elas, os únicos
amigos que uma criança pode ter são os pais, pois amigos da escola, ou da igreja só
servem para brincar, e depois acaba, quando você precisar de ajuda, são seus pais que
estarão do seu lado, esse foi o relato da mais velha, mas o discurso é percebido na
entrevista de todas. Outra questão relevante seria o fato dos meninos de 8, 9, e 10 anos,
estarem preocupados com a questão de namoro, pois muitos deles relataram que um dos
assuntos que mais conversam com os amigos é sobre meninas e dois meninos de dez
anos relataram que já brigaram por causa de namorada. A igreja apareceu como um
importante foco de amizade, pois muitas das crianças pertenciam a mesma igreja,
convivendo há pelo menos dois anos.
Esses dados podem ser comparados a literatura. Conforme Garcia (2005a),
diversos pontos de similaridade são encontrados entre amigos, inclusive nesta pesquisa:
amigos geralmente pertencem ao mesmo gênero, freqüentam os mesmos locais e têm
idades próximas. Em concordância com Boreli e Garcia (2006), a escola continua sendo
a principal fonte de amigos e o principal ponto de encontro com os amigos. Em relação
à família, os dados também são semelhantes os encontrados por Boreli e Garcia (2006),
de modo que adultos, idosos e animais também são considerados amigos diante de uma
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questão direta, mas também já aparecem freqüentemente na nomeação inicial de
amigos. As crianças também citaram mais amigos adultos que idosos. Como em Boreli
e Garcia (2006), os animais de estimação considerados amigos são principalmente cães
e gatos, amizades comparáveis com amizades típicas entre crianças (Merizio & Garcia,
2006). A dimensão temporal é um importante fator nas amizades das crianças, desde seu
estabelecimento até seu término (Parker & Seal, 1996). Neste ponto, outros dados ainda
são semelhantes aos encontrados por Boreli e Garcia (2006), como a maioria fazer
amigos com facilidade, a maioria reconhecer a ajuda dos amigos mas poucos a
competição e ter o brincar como atividade mais importante, o que também ocorre com
crianças com necessidades especiais (Albertassi & Garcia, 2006). Outro fator notável é
o tempo de amizade (Berndt, Hawkins & Hoyle, 1986). Em concordância com Boreli e
Garcia (2006), levando-se e conta a idade dos participantes, o fato de geralmente
conhecerem o melhor amigo há três anos ou mais é impressionante, indicando a
estabilidade das amizades, já considerada pequena para crianças (Garcia, 2005a). Outro
ponto que se assemelha aos dados obtidos por Boreli e Garcia (2006) é o conhecimento
que essas crianças possuem dos pais do melhor amigo e o fato de visitarem a casa dos
amigos e receberem o amigo em casa, indicando que as amizades também permitem o
contato com outros adultos. De acordo com Boreli e Garcia (2006), conflito e agressão
também ocorreram e parecem dispor de formas de superação entre amigos (Hartup,
French, Laursen, Johnston et al., 1993; Schneider, Fonzi, Tomada & Tani, 2000). A
importância do brincar, comum nas amizades infantis (Garcia, 2005a), se reflete nas
qualidades dos amigos (como ter brincadeiras legais). A consideração de amigos na
família também foi semelhante àquela encontrada por Boreli e Garcia (2006), quando,
diante de uma questão direta, a mãe, o pai e os irmãos, nessa mesma seqüência, foram
considerados como amigos. Neste caso, houve uma maior participação de familiares na
nomeação espontânea de amigos. Amizades contribuem para o desenvolvimento
emocional (Salisch, 2001). A alegria como a emoção mais relacionada às amizades
encontra paralelo em outras pesquisas (Boreli & Garcia, 2006), assim como o fato da
maioria considerar importante ter amigos, mas um número menor deseja ter mais
amigos.
A amizade afeta grande parte da vida da criança, ultrapassando a aceitação
grupal em extensão e importância (Schneider, Wiener & Murphy, 1994) sendo
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importante investigar o que as crianças fazem, dizem e sentem na companhia de seus
amigos (Schneider, Wiener & Murphy, 1994). Pode-se concluir que a amizade é uma
forma de relacionamento de grande importância para a vida das crianças, permeando
toda sua vida social, na família e na escola, com adultos e com outras crianças, sendo
um importante meio de socialização.
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DEFINIÇÕES DE TRABALHO, PROJETO DE CARREIRA E
RELACIONAMENTOS NUMA POPULAÇÃO DE UNIVERSITÁRIOS
Fábio Nogueira Pereira11
Centro Universitário do Espírito Santo (UNESC)
Esta pesquisa visa colaborar para duas áreas de conhecimento: relacionamento interpessoal e orientação
profissional. O objetivo geral é investigar como universitários percebem o trabalho e sua carreira e a
correlação com relacionamentos interpessoais. Foram aplicados questionários com perguntas abertas e
fechadas sobre a temática em 18 universitários participantes de um projeto de extensão de planejamento
de carreira. Os resultados dos questionários aplicados revelaram que: das seis definições de trabalho
estipulados pela literatura apenas duas foram identificadas entre a população (A, 33,4%; B, 66,6%); 100%
dos sujeitos relataram perceber relação entre o exercício do trabalho e a construção e transformação da
sociedade, o que corrobora com as duas definições supra citadas; 83,3% dos participantes não percebem
que as pessoas em geral trabalham com o compromisso de transformar a sociedade; quando nomearam
pessoas que conheciam que se dedicavam ao trabalho sua própria definição de trabalho, 38,9% dos
participantes citaram o pai, 16,7% o chefe e 11,1% a mãe; quando nomearam pessoas que não se dedicam
ao trabalho segundo sua definição, 33,3% citaram colegas de trabalho, 16,7% irmãos, 11,1% outros
familiares e 11,1% amigos. Quando perguntados sobre as pessoas mais importantes para sua carreira, os
participantes apontaram a mãe em primeiro lugar, seguida por pai, pelos professores e pelos amigos
respectivamente. A nomeação da mãe como a pessoa mais importante para a carreira e a baixa freqüência
da mãe como resposta à pergunta sobre pessoas que se dedicam ao trabalho segundo a definição dos
sujeitos pode ocorrer por serem essas mulheres em sua maioria donas de casa. Os demais citados como
pessoas de destaque para a carreira (pai, professores e amigos) corroboram com resultados de pesquisas
anteriores com outras populações. Os citados como pessoas que não se dedicam ao trabalho segundo sua
definição apontaram principalmente indivíduos com os quais os participantes não necessariamente detêm
aspectos de similaridade (colegas de trabalho). A ampliação da rede de relacionamentos ao longo da vida
proporciona a exploração do ambiente, bem como a atualização da autopercepção e da definição de
trabalho introjetado pela família.
Palavras-chave: carreira; relacionamento interpessoal; trabalho.

DEFINITIONS OF WORK, CAREER PROJECT AND RELATIONSHIPS IN A
POPULATION OF COLLEGE STUDENTS
This research aims to contribute to two research areas: interpersonal relationships and career guidance.
The overall goal is to investigate how students perceive the work and career and their correlation with
interpersonal relationships. Questionnaires with open and closed questions on the subject were applied to
18 participants in a university extension project of career planning. The results of the questionnaires
revealed that: from six definitions of work in the literature, only two were identified among the
population (A, 33.4% B, 66.6%). All participants reported perceiving the relationship between work and
the construction and transformation of society, which agrees with two definitions cited above. 83.3% of
participants do not realize that people often work with a commitment to transform society, and when they
knew named persons who were engaged in work their own working definition, 38.9% of participants
cited the father, 16.7% the boss, and 11.1% the mother. They pointed people who do not engage in work
according to his definition, 33.3% cited work colleagues, 16.7% siblings, other relatives 11.1% and
11.1% friends. When asked about the most important people for their career, participants pointed to the
mother first, followed by father, teachers and friends. The indication of mother as the most important
person to career and their mother's low frequency of response to the question about people who are
dedicated to work according to the definition of the subject can occur for these women are mostly
housewives. Others cited as prominent people for a career (father, teachers and friends) corroborate
previous research results to other populations. The cited as people who do not engage in work according
to its definition pointed mainly individuals with whom the participants do not necessarily have aspects of
similarity (coworkers). Expanding the network of relationships throughout life provides exploring the
environment, as well as updating self-perception and definition of work introjected by the family.
Keywords: career, interpersonal relationships, work.
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fabionogueirapereira@gmail.com

165

INTRODUÇÃO

No último evento realizado pela Associação Brasileira de Orientação
Profissional (II Congresso Latino-americano de Orientação Profissional da ABOP / IX
Simpósio Brasileiro de Orientação Vocacional & Ocupacional) em outubro de 2009,
dos 141 trabalhos apresentados (entre mesas redondas, conferências, sessões de
comunicação oral e pôsteres), 30 trabalhos abordavam alunos de ensino médio, contra
20 sobre ensino superior, dois sobre ensino fundamental e dois sobre ensino técnico e
profissionalizante. Quanto aos trabalhos com temática sobre relacionamentos
interpessoais, 10 analisavam relacionamentos familiares, dois os de amizade e um fazia
uma apresentação teórica sobre laços sociais de uma forma geral (Melo-Silva &
Lassance, 2009). Podemos observar nesses números o despertar para a perspectiva de
orientação profissional como uma área de conhecimento que contribui para a construção
de um projeto de vida, tema este de duas conferências neste evento (Duarte, 2009;
McCarthy, 2009).
O campo de conhecimento da orientação profissional requer uma revisão de suas
bases teóricas devido às mudanças nas configurações do trabalho, da carreira e dos
relacionamentos interpessoais. Faz-se cada vez mais necessário considerar um contexto
complexo no qual emerge as escolhas profissional e o desenvolvimento da carreira, de
forma a estabelecer uma perspectiva crítica além da análise simplista das características
da personalidade do sujeito que escolhe (Bock, 1995; Ferretti, 1997; Lisboa, 1998;
Lisboa, 2002; Ozella, 2002; Pimenta, 2001; Soares, 2002; Whitaker, 1998) e de
relacionamentos interpessoais estereotipados (Pereira & Garcia, 2007). A demanda por
novas fundamentações teóricas em orientação profissional surge da necessidade de
ultrapassar o liberalismo, a alienação o abismo entre a produção acadêmica e a realidade
(Lisboa, 1998; Lassance & Sparta, 2003).
Estudar outros relacionamentos e seu impacto na construção de um projeto de
carreira que promova o equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional permitirá o
desenvolvimento teórico e prática da área de conhecimento da orientação profissional
numa lacuna importante, visto a continuidade dos estudos ao longo da vida do
trabalhador e a reelaboração constante de seu projeto de carreira. A interseção entre
estudo a cerca da orientação profissional e dos relacionamentos interpessoais poderão
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contribuir muito para o preenchimento de lacunas em ambas as áreas de conhecimento,
sobretudo porque abarcam estudos transdisciplinares.
O presente estudo tem grande parte de fundamentação nos esforços de Robert
Hinde (1979, 1987, 1997) para a construção de uma “ciência do relacionamento
interpessoal”. Hinde (1997) oferece instrumentos teóricos que consideram diferentes
níveis de complexidade para o comportamento social num esquema sistêmico. A
evolução dos relacionamentos parte de interações pontuais, que posteriormente se
repetem ao longo do tempo até se concretizarem em relacionamentos. Esses se
desdobram em formações de grupos e na sociedade como um todo. O esquema
sistêmico de Hinde correlaciona diversos fatores em múltiplos níveis, afetando-se
mutuamente de forma dialética, incluindo nessa equação a estrutura sócio-cultural, os
processos psicológicos internos do indivíduo e os fatores ambientais.
Esta pesquisa seguiu a proposta de Hinde (1979, 1987, 1997) para a descrição
dos fenômenos relativos ao comportamento social nos relacionamentos interpessoais
para o levantamento de informações sobre relacionamentos, definições de trabalho e
construção do projeto de carreira. Assim, buscamos princípios explicativos subjacentes
que contribuam para o avanço do conhecimento nos campos da orientação profissional,
dos processos psicossociais e dos relacionamentos interpessoais.

Relacionamentos ao longo das Primeiras Etapas de Vida

Desde a infância, somos capazes de estabelecer relacionamentos estáveis
(Garcia, 2005b). E, dentre esses, as amizades podem ser tornar mais e mais importantes
até desempenharem papel de destaque na adolescência, inclusive com papel de destaque
em relação à escolha de vestuário, uso de bebidas alcoólicas, tabaco e drogas (Auhagen,
1996; Bearman & La Greca, 2002; French, Rianasari, Pidada, Nelwan e Buhrmester,
2001; Garcia, 2006a; La Greca & Harrison, 2005; La Greca & Lopez, 1998; Laursen,
1996; López & Salas, 2006; Markward, McMillan e Markward, 2003; Reinhardt,
Boerner e Horowitz, 2006; Wasserstein & La Greca, 1996). Os relacionamentos se
desenvolvem em espaços que permitam a sucessão de interações e estabelecimento dos
mesmos. Num primeiro momento, a escola é um local bastante propício para a
efetivação desse processo de construção de relacionamentos fora da esfera familiar
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(Garcia, 2006a; Pereira & Garcia, 2007). Tais relacionamentos tornam-se, também,
estáveis, podendo ter seu início desde a infância e se estender até a adolescência e a
adultez (Garcia, 2005b; Pereira & Garcia, 2007; Souza & Hutz, 2008).
Como mostrado em estudos com população diversa sobre como o feed back
dado por outrem impacta a construção de nossa auto-imagem, a importância dos
relacionamentos na manutenção da auto-imagem, na estimulação da auto-elaboração
positiva e na saúde como um todo (Auhagen, 1996; Duck, 2004; Hinde, 1997), a rede de
relacionamentos constitui-se como fator relevante para pesquisas de processos que se
desdobram no cenário psicossocial tal como a construção de um projeto de carreira.
O apoio provido pelas amizades incide a favor do jovem na proteção contra
angústia social (La Greca & Harrison, 2005), na moderação do impacto negativo de
discórdia entre as figuras parentais (Wasserstein & La Greca, 1996), e como fonte de
intimidade (French et. al., 2001; Thomas & Daubman, 2001). Com o passar do tempo,
os amigos ganham mais espaço como fonte de apoio social e emocional para o jovem
(Garcia, 2006a). Dentre várias outras funcionalidades, os amigos e pares cumprem o
papel de afirmar reciprocamente suas identidades, auxiliando na manutenção de uma
auto-imagem valorizada e na auto-elaboração positiva (Auhagen, 1996; Duck, 2004;
Hinde, 1997).
Durante a adolescência, a intimidade, provida anteriormente pela família passa
cada vez mais a ser complementada pelos pares e amigos (Tsai, 2006). A similaridade é
um traço importante entre amigos, seja de idade, gênero, etnia, religião, nível sócioeconômico-cultural ou atividades (Feld & Carter, 1998; Garcia, 2006a; Hinde, 1997;
Laursen, 1996). Amigos são fonte de sentimentos de confiança e segurança entre
adolescentes (Enomoto, 1999) e representam uma questão de status nos grupos aos
quais os jovens pertencem (Hinde, 1997).
A adolescência e a primeira parte da vida adulta são importantes momentos de
questionamento da identidade na sociedade ocidental, especialmente frente à
expectativa de um projeto de vida pessoal e profissional que se torna mais e mais
presente (Bohoslavsky, 1998; Müller, 1998; Silva & Soares, 2001; Soares, 2002). Logo,
amigos, bem como outros pares (colegas de faculdade e de trabalho), podem se tornar
uma fonte de apoio social contra a angústia gerada pelo processo de escolha profissional
e de construção de um projeto de carreira (Pereira & Garcia, 2007).
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De acordo com Pereira & Garcia (2007), além dos pais, os amigos são
personagens importantes na comunicação sobre assuntos relacionados à escolha
profissional. Os adolescentes trocam com os amigos informações sobre cursos,
universidades e mercado de trabalho e opinam sobre as escolhas profissionais de seus
amigos. Com os pais, os estudantes tendem a encaminhar o assunto de tais conversas
para temas como experiências profissionais dos pais e mercado de trabalho, entre outros
temas.
Outras referências apontam a importância da família na escolha profissional e na
construção de um projeto de carreira do jovem (Bohoslavsky, 1998; Müller, 1998;
Soares, 2002) e da comunicação com os pais sobre o processo de eleição profissional
(Pereira & Garcia, 2007). Apesar do aumento da importância dos amigos como fontes
de companhia, intimidade e de apoio emocional, por exemplo, a família ainda
permanece importante, com amigos e familiares desempenhando papéis diferentes,
ainda que complementares, no mundo social do jovem (Laursen, 1996). Jovens tendem
procurar seus pares para compartilhar experiências novas ao passo que sua família
continua a ser um porto seguro para o apoio que precisam para explorar o mundo novo
que se apresenta a eles. Durante esse estágio de desenvolvimento, procuram apoio
imediato fora da esfera familiar e os amigos tornam-se essenciais nessa função (López
& Salas, 2006).
A revisão bibliográfica apresentou referências sobre como as opiniões e as
atitudes de uma pessoa podem afetar as opiniões e atitudes de outra pessoa (Bless, 2001;
Gondim, 2002; Martin & Hewstone, 2003; Rashotte, 2007). Logo, relacionamentos
próximos, cumprindo seu papel de manutenção da auto-percepção e na auto-elaboração
positiva, propiciam a reelaboração da personalidade, de diversos comportamentos,
sentimentos e atitudes frente às situações da vida.

Relacionamentos, Inserção Profissional e Projeto de Carreira

Muitas mudanças ocorreram nos últimos anos no mercado de trabalho e a
promessa de inserção profissional para os detentores de um diploma de curso superior
não pode ser cumprida de forma integral. A correspondência entre formação de nível
superior e a ocupação profissional não é uma relação verdadeira (Nunes & Carvalho,
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2007). As expectativas de efetiva inserção profissional e concretização de um projeto de
carreira e de um projeto de vida se confrontam, assim, com uma realidade nem sempre
favorável (Gondim, 2002; Lima & Abdal, 2007; Nunes & Carvalho, 2007) ou
incompatível com o perfil profissional esperado pelo mercado e o desenvolvido e
estimulado ao longo do curso (Araújo, Sousa, Muniz, Gomes e Antonialli, 2008).
Somado a esse fator da inserção profissional e concretização do projeto de
carreira atravessado por sobredeterminações contextuais (política, econonômca, sociais
e outras), devemos considerar que alguns alunos chegam ao final do curso, e até mesmo
se formam, sem saber o que fazer de suas carreiras. Segundo Teixeira & Gomes (2005),
a percepção sobre o funcionamento do mercado de trabalho, o senso de competência
pessoal e clareza de si mesmo são mais importantes do que as condições objetivas para
decisões de carreira. Esses autores também salientam que a percepção de apoio
referente ao projeto de carreira contribui para facilitar o processo de escolhas e
exploração de opções profissionais. Desta forma, podemos questionar sobre
relacionamentos próximos (pares, amigos, familiares, colegas de trabalho) e seu papel
na auto-percepção, auto-elaboração e construção e engajamento num projeto de carreira.
Magalhães, Lassance e Gomes (1998) referem-se aos pares como um grupo de
pessoas da mesma idade que poderia ajudar os jovens na discussão sobre o futuro
profissional, carreira, formação profissional e experiências pessoais nesse momento de
suas vidas. Santos (2005) afirma que os adolescentes procuram pessoas próximas para
tomar suas decisões levando em conta suas opiniões. Os pais, irmãos, parentes, pares e,
em alguns casos, um profissional especializado, são figuras de referência nesse
processo. A família desempenha um papel importante na determinação da escolha
profissional do jovem; entretanto, a influência dos pares precisa ser considerada.
Devemos considerar um contexto social mais amplo e mais complexo.
A partir dos dados obtidos por Pereira & Garcia (2007) em pesquisa com 96
alunos de uma escola particular, diferentes processos psicossociais (como apoio social,
influência social e cooperação) foram observados nas respostas dos adolescentes ao se
reportarem ao papel dos amigos na escolha profissional. Esta pesquisa apontou a
existência de uma relação complexa entre amizade e escolha profissional, visto que o
processo de escolha envolve diferentes parceiros ou agentes sociais, nos remontando à
perspectiva sistêmica adotada por Hinde (1997) para os relacionamentos interpessoais.
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Enquanto os adultos de referência (pais, professores, profissionais) influenciam as
opções de escolha dos estudantes de forma mais direta (ou vertical), os amigos opinam
sobre essas opções e trocam informações sobre carreiras, cursos e instituições de ensino,
cooperando entre si para a escolha final (numa cooperação horizontal). A influência,
neste caso, está mais relacionada ao alvo a ser atingido e tem uma participação maior
dos adultos de referência. A cooperação está mais relacionada ao processo para se
decidir por uma carreira profissional.
Ao longo do período de estudo no ensino superior, estudantes universitários
possuem a oportunidade de exploração do ambiente relativo ao exercício profissional
através de disciplinas mais específicas, práticas e profissionalizantes, da participação
em atividades extraclasse (estágios, congressos, cursos, grupos de estudo) e do contato
com professores e profissionais de sua (futura) área de trabalho. Além disso, ocorrem
também oportunidades de exploração de si mesmo e reflexão sobre suas características,
habilidades e interesses. Teixeira, Bardagi e Hutz (2007) não comprovaram correlação
positiva entre idade e exploração do ambiente e de si em estudo com 384 universitários;
entretanto, esses autores não descartaram a possibilidade de aumento destas atividades
de exploração devido a exigências contextuais e de demandas sociais por definição de
um projeto de carreira e de novas escolhas de carreira.
Além dos aspectos previamente citados, podemos apontar a convergência entre
objetivos profissionais e objetivos profissionais como um ponto de difícil consenso. As
expectativas neste sentido são resultado da configuração social fruto de questões
econômicas e sócio-culturais, incluindo também questões de gênero e a tentativa de
conciliar a vida familiar e a carreira (Cyrino, 2009; Saavedra & Taveira, 2007).
Magalhães e Gomes (2007) ressaltam ainda que o engajamento no planejamento
de carreira sofre influência da maneira como o indivíduo investe no interesse
vocacional. Personalidades distintas levam os indivíduos a realizarem o processo de
exploração anteriormente citado, revelando habilidades distintas para o gerenciamento
de carreira. Lemos, Bueno, Silva e Genicolo (2007), observou em estudo com 493
universitários em fim de curso, que estudantes com maior clareza dos objetivos
profissionais mostravam-se mais empreendedores, satisfeitos com a carreira, de forma a
investir mais nela.
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Em estudo com 12 mestrandos em Administração (Kilimnik, Sant‟Anna,
Oliveira e Barros, 2008), observou-se a tentativa de conciliar projeto profissional e vida
pessoal, bem como adaptação do projeto de carreira ao mercado de trabalho. Segundo
Schein (1993), mudanças em âncoras de carreira são mais nítidas quando analisados
longos períodos de tempo. Uma das possíveis influências para tais mudanças, além das
demandas profissionais, são a reelaboração da auto-percepção e dos valores pessoais
incidentes sobre projetos pessoais e profissionais resultante dos relacionamentos
interpessoais. O que exige a capacidade de adaptação diante do projeto de carreira como
um projeto de vida (Savickas, 1997).
Dutra, Veloso, Fischer e Nakata (2009) apontam que existe uma predisposição
para perceber a rede de relacionamentos como vantagem para processos de mobilidade
no mercado de trabalho. Entretanto, nesta pesquisa com 83.576 trabalhadores de 491
empresas, os participantes não percebem a influência da rede de relacionamentos em
processos de desenvolvimento ou na implementação de planos individuais de
desenvolvimento ou como interlocutores de carreira. Teixeira & Gomes (2005),
concluem de sua pesquisa com 252 universitários que a percepção de auto-eficácia,
clareza do auto-conceito e do apoio emocional recebido por familiares e amigos
contribuem para decisões de carreira, exploração de opções profissionais e
processamento de informações sobre o mercado de trabalho. Esses resultados estão em
concordância com os obtidos por Pereira & Garcia (2007) em população de estudantes
de nível médio. Espera-se que tal fenômeno seja possível com estudantes em ensino
superior, justificando pesquisas para verificar a relação entre o desenvolvimento da
carreira e os relacionamentos interpessoais.
Morin (2001) cita o estudo do grupo MOW (Meaning of Work; England &
Whiteley, 1990) que pesquisou a definição de trabalho em oito países. Tal pesquisa
resultou em seis padrões de definição de trabalho, três delas positivas e três negativas. A
padrão A descreve o exercício do trabalho como uma atividade geralmente agradável,
que acrescenta valor a qualquer coisa, da qual devemos prestar conta, faz parte de
nossas tarefas e pela qual recebemos dinheiro em troca; o padrão B aponto a percepção
de vinculação e inclusão social do trabalho, sua contribuição para a sociedade e pelo
qual recebemos uma contrapartida fiduciária; o padrão C remete ao benefício que outros
tem do nosso trabalho, o recebimento de dinheiro, a contribuição à sociedade, o

172

desenvolvimento de valor através do trabalho e à exigência física. O padrão D se
relaciona com uma atividade que não é agradável, a troca financeira envolvida na venda
da mão-de-obra, na vinculação com um local para o exercício do trabalho, sob a
supervisão de alguém; o padrão E remonta à exigência física e mental para a realização
do trabalho, ao recebimento de dinheiro e ao aspecto não agradável de seu exercício; e,
o padrão F, que remete ao cumprimento de horários, num local específico e ao
recebimento de salário. Tais definições serão confrontadas com as respostas dos
participantes desta pesquisa e a percepção de como seus relacionamentos afetam sua
carreira para auxiliar no entendimento da relação entre relacionamentos interpessoais, as
definições de trabalho e a construção de um projeto de carreira.

Objetivos e Relevância da Pesquisa

O objetivo geral foi investigar como universitários participantes de um projeto
de extensão de planejamento de carreira num centro universitário privado percebem o
trabalho e sua carreira e a correlação com relacionamentos interpessoais. Tivemos como
objetivos específicos: a) descrever e analisar aspectos da construção do projeto de
carreira dos participantes; b) descrever e analisar a influência percebida, por parte dos
participantes, dos relacionamentos na construção deste projeto; c) descrever a analisar
definições de trabalho segundo a percepção dos participantes; e, d) verificar a
correlação entre esses fatores.
Consideramos ter esta pesquisa relevância social e científica, pelo fato da
construção de um projeto de carreira representar um pilar muito importante na vida do
trabalhador, com inúmeras conseqüências para os relacionamentos e seu projeto de vida
num sentido mais amplo. Do ponto de vista científico investigaremos um aspecto pouco
estudado na literatura sobre orientação profissional e relacionamento interpessoal, ou
seja, a participação da rede de relacionamentos na construção do projeto de carreira. A
importância dos relacionamentos na construção do projeto de carreira dos jovens ainda
não foi devidamente investigada, sobretudo em nosso país. No Brasil, poucas
referências levaram em conta os relacionamentos como algo que poderia servir como
referência no processo de pensar sobre a carreira e o planejamento da vida profissional.
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MÉTODO

A amostra consistiu em 18 alunos (3 homens e 15 mulheres) participantes de um
projeto de extensão de planejamento de carreira oferecido num centro universitário
privado. Apenas um dos alunos havia realizado teste vocacional prévio quando cursava
ensino médio. A idade dos participantes variou entre 19 e 43 anos, com média de 25,8
anos. Os sujeitos eram alunos de três cursos de bacharelado (Ciências Contábeis,
27,8%; Administração, 50%; Direito, 22,2%) de diferentes semestres (1º período,
16,7%; 2º período, 16,7%; 3º período, 27,8%; 4º período, 27,8%; 6º período, 5,5%; 10º
período, 5,5%).
O projeto de extensão previa intervenções em grupo e a exposição de técnicas
para planejamento estratégico e sua estrutura consistia em três encontros com duração
de duas horas cada. Aplicou-se no primeiro encontro um questionário composto por
uma questão fechada e seis abertas com o intuito de avaliar as variáveis levantadas a
partir de revisão bibliográfica acima.
O pesquisador solicitou aos participantes da pesquisa assinatura do termo de
consentimento e a autorização prévia da instituição da realização desta pesquisa em suas
dependências. Os dados foram tabulados e as respostas organizadas em categorias
dentro de cada aspecto investigado para a devida análise de conteúdo.
A seguir, apresentaremos os dados tratados e interpretados de forma qualitativa e
os analisaremos a luz da literatura pertinente. O uso de estatística se deu por
necessidade descritiva dos dados colhidos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Quando perguntados sobre como pensam sua carreira, pedimos aos alunos
participantes para escolherem entre as palavras “ser”, “ter” e “fazer” qual predominava
como objetivo na forma como percebiam sua carreira e identidade profissional. Como
podemos observar na tabela 1, os sujeitos citaram mais de uma palavra e os dados
colhidos demonstram equilíbrio entre as três respostas auferidas. Ao justificarem suas
respostas, os alunos descreveram “ser” atrelada ao reconhecimento profissional no local
de trabalho e pela rede social, bem como sua satisfação com a carreira. “Ter” foi
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relacionada ao poder de compra e ao recebimento de salário. “Fazer” recebeu
justificativas relacionadas ao exercício profissional, à dedicação aos estudos e ao
engajamento na implantação de um projeto de carreira.

Tabela 1. Palavras que ilustram o momento da carreira
Freqüência

SER
11 (61,1%)

TER
11 (61,1%)

FAZER
10 (55,5%)

Entretanto, quando pedido para descreverem por extenso sua definição de
trabalho segundo seu aprendizado ao longo da vida, apenas duas definições puderam ser
observadas (tabela 2). Segundo as definições citadas por Morin (2001), os sujeitos
relataram percepção positiva do trabalho e dois terços dos participantes o percebem
como contribuinte para vinculação e inclusão social, sua contribuição para a sociedade e
o recebimento de um salário pela venda da mão-de-obra (padrão B). O restante dos
sujeitos (33,3%) relatou definições que se encaixam no padrão A: uma atividade
geralmente agradável, que acrescenta valor a qualquer coisa, da qual devemos prestar
conta, faz parte de nossas tarefas e pela qual recebemos um salário.

Tabela 2. Definições de trabalho
Padrões
A
B

Freqüência
6 (33,3%)
12 (66,7%)

Também foi abordada a percepção dos participantes a cerca do impacto que o
trabalho tem na construção e na transformação da sociedade (tabela 3). A totalidade dos
sujeitos relatou perceber uma relação entre o exercício do trabalho e a construção e a
transformação da sociedade. Porém, quando questionados se percebem outras pessoas
com tal envolvimento e compromisso em seu exercício laboral, a maioria respondeu que
não (83,3%).
Tabela 3. Impacto do trabalho na sociedade
Percebem que trabalho influencia na transformação da sociedade
Sim
18 (100%)
Não
0
Percebem que as pessoas trabalham com compromisso de construção e transformação da sociedade
Sim
3 (16,7%)
Não
15 (83,3%)
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Esses dados revelam que os participantes se percebem diferentes da maioria da
sociedade no que se refere a como relacionam o exercício do trabalho e o impacto na
sociedade. Ao explicarem e justificarem suas perspectivas quanto as respostas da tabela
1 e 3, os sujeitos relatam que a maior parte das pessoas são egocêntricas e individualista
e, por causa do sistema de produção capitalista, buscam a satisfação pessoal na
aquisição de bens e de status, ao invés de pensarem no impacto do trabalho na
sociedade.
A participação em projeto de extensão, fora do horário de aula, numa manhã de
sábado, de certa forma já demonstra um compromisso desses alunos para com a
construção de suas carreiras. A oportunidade de separar parte do tempo livre para
refletir sobre a dedicação e o investimento na carreira, bem como a categorização das
definições de trabalho em padrões positivos sugere que os participantes consideram
importante criar formas de superar sobredeterminações e balancear as diversas esferas
da vida (família, profissional, social, saúde e espiritualidade).
Outras pesquisas são necessárias para abordar a percepção de universitários
sobre a definição de trabalho, sobretudo de forma que fique mais claro a real concepção
que tal população tem deste conceito e qual acreditam serem mais bem aceitas
socialmente. Sugiro pesquisas com população mais ampla e com metodologia que
permite tal diferenciação.
O questionário também abarcou questões sobre a rede de relacionamentos e sua
relação com a definição de trabalho e a carreira. Ao relatarem pessoas que se dedicam
ao trabalho segundo sua definição anteriormente descrita, 38,9% dos sujeitos citaram o
pai, 16,7% o(a) chefe e 11,1% a mãe. Essas respostas demonstram a relação figuras
modelo ao recobrar o significado pessoal de trabalho e a função vertical apontada em
Pereira e Garcia (2007). Da mesma forma, as respostas mais freqüentes para pessoas
que não se dedicam ao trabalho segundo sua definição, os sujeitos relataram colegas de
trabalho (33,3%), irmãos (16,7%), amigos (11,1%) e outros familiares (11,1%). Uma
vez que ocorre o desenvolvimento da carreira, da formação profissional e inserção no
mercado de trabalho, a rede de relacionamentos passa a atuar de forma mais complexa
do que durante a adolescência. Outras pessoas que compõem a rede social passam a
adquirir relevância como modelos de profissional a serem seguidos ou rechaçados.
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Além disso, esses relacionamentos podem facilitar ou dificultar a inserção em
círculos de relacionamentos profissionais que podem repercutir diretamente no
desenvolvimento da carreira em curto, médio e longo prazos. Outro ponto que deve ser
ressaltado é a influência destes aspectos da carreira e dos relacionamentos relativos a ela
e seu impacto nos demais relacionamentos e vida pessoal. Tal tópico foi abordado
durante os encontros do projeto de extensão e discutido profusamente com os alunos.
Dessa forma, o questionário abordou junto aos participantes quanto à percepção do
exercício laboral pelas pessoas com quem se relacionam e sua importância na
construção de sua carreira.
Os participantes também foram questionados a atribuir o grau de importância (1
para o mais importante, 2 para o segundo, 3 para o terceiro e assim sucessivamente,
podendo inclusive não graduar) de algumas pessoas com as quais se relaciona para sua
carreira segundo lista oferecida no questionário. Durante a tabulação dos dados,
atribuímos pontuações (de 12 a 1) para os citados conforme grau de importância dado
pelos participantes. Caso uma pessoa fosse a mais importante (grau 1), ela receberia 12
pontos, 11 para a segunda mais importante citada e assim sucessivamente. Os alunos
participantes consideraram como os mais importantes as pessoas citadas (tabela 5).

Tabela 4. Pessoas que se dedicam ou não ao trabalho segundo definições do próprio
participante
Dedicam-se ao trabalho segundo mesma definição
Pai
7 (38,9%)
Chefe
3 (16,7%)
Mãe
2 (11,1%)
Pai e Mãe
1 (5,5%)
Irmã(o)
1 (5,5%)
Outro familiar
1 (5,5%)
Noivo
1 (5,5%)
Amiga(o)
1 (5,5%)
Conhecido
1 (5,5%)
Não respondeu
1 (5,5%)
Não se dedicam ao trabalho segundo mesma definição
Colega de trabalho
6 (33,3%)
Irmã(o)
3 (16,7%)
Outro familiar
2 (11,1%)
Amigo
2 (11,1%)
Chefe
1 (5,5%)
Eu
1 (5,5%)
Conhecido
1 (5,5%)
Não respondeu
2 (11,1%)
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Os resultados foram similares aos obtidos por Pereira & Garcia (2007) na
investigação com alunos de ensino médio. Pais, professores e amigos foram os com
maior citação e preferência na presente população, possivelmente servindo como
pessoas de referência na avaliação da própria carreira. Profissionais (colegas de
faculdade e de trabalho e chefe) parecem adquirir maior importância conforme se
avança na carreira.
São necessárias pesquisas mais específicas para verificar a importância
percebida de filhos e relacionamentos amorosos (namorado/a, noivo/a e cônjuge) e a
horizontalidade e a verticalidade de relacionamentos com pais, amigos, chefes,
professores, colegas de trabalho e faculdade no tratamento de informações sobre
mercado de trabalho.
Pesquisas em alunos calouros e em vias de graduação, com recém-graduados e
profissionais com algum tempo de mercado podem contribuir para um esboço mais
longitudinal do tema desta pesquisa. A escolaridade dos pais e a expectativa da família
sobre a carreira e o resultado do investimento na educação podem ter correlação com o
relato sobre a importância dos relacionamentos em relação à carreira e vice-versa
(Nogueira & Nogueira, 2002; Pereira, 2007).
Tabela 5. Pessoas mais importantes para sua carreira
Pessoas
Mãe
Pai
Professores
Amigos
Irmã(o)
Colegas de Faculdade
Colegas de Trabalho
Chefe
Filhos
Governo
Dono da Empresa / Acionistas
Cônjuge
Namorado(a)
Noivo(a)
Não respondeu

Pontuação
153
140
132
97
93
84
71
65
58
46
40
35
10
9
1 (5,5%)

A ausência de relatos de professores como pessoas de referência em relação à
definição de trabalho confronta com a importância dada a esses no desenvolvimento da
carreira. Pesquisas sobre a representação social dos professores e seu exercício
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profissional por alunos de ensino médio se fazem necessárias para explorar essa
discrepância.

CONCLUSÃO

A presente pesquisa visou contribuir para as áreas de conhecimento dos
relacionamentos interpessoais e da orientação profissional. Observamos nesta população
de universitários, definições positivas de trabalho e equilíbrio entre “ser”, “ter” e
“fazer”. Foram identificadas funções diversas nos relacionamentos relatados pelos
sujeitos e influências verticais (pessoas servindo de modelo e referência) e horizontais
(no tratamento das informações).
Poucas pesquisas se dedicam à análise dos relacionamentos interpessoais na
adultez e muitas pesquisas brasileiras ainda se dedicam à população de ensino médio
e/ou aos relacionamentos familiares. Vimos a necessidade de pesquisas mais detalhadas
e mais amplas sobre o desenvolvimento da carreira e sua correlação com os
relacionamentos interpessoais.
A influência da rede de relacionamentos, suas propriedades e características dos
indivíduos que se engajam nos relacionamentos na carreira devem ser exploradas para o
melhor entendimento do cenário no qual realizamos as escolhas profissionais ao longo
da vida. Aspectos como amplitude da rede de relacionamentos, similaridade, afinidade
com a cultura organizacional (missão, visão, valores) ou perfil empreendedor são áreas
para futuras pesquisas, visto que a ampliação da rede de relacionamentos ao longo da
vida proporciona a exploração do ambiente, bem como a atualização da autopercepção e
da definição de trabalho introjetado pela família.

REFERÊNCIAS

Araújo, U.P.; Sousa, M.D.; Muniz, M.M.J.; Gomes, A.F. & Antonialli, L.M. (2008).
Expectativas e estratégias de ação em relação à inserção profissional. Revista
Brasileira de Orientação Profissional, 9(2), 81-96.

179

Auhagen, A.E. (1996). Adult friendship. Em: A.E. Auhagen & M. Von Salisch (Org.).
The diversity of human relationships (pp. 229-247). Cambridge: Cambridge
University Press.
Bearman, K.J. & La-Greca, A.M. (2002). Assessing friend support of adolescents'
diabetes care: The Diabetes Social Support Questionnaire-Friends version.
Journal of Pediatric Psychology, 27(5), 417-428.
Bless, H. (2001). Memory as a Target of Social Influence?: Memory Distortions as a
Function of Social Influence and Metacognitive Knowledge. Em: J.P. Forgas &
K.D. Williams, K.D. (Orgs.). Social Influence: Direct and Indirect Processes
(pp.167-184). Philadelphia, PA: Psychology Press.
Bohoslavsky, R. (1998). Orientação vocacional: a estratégia clínica. São Paulo: Martins
Fontes.
Cyrino, R. (2009). Trabalho, temporalidade e representações sociais de gênero: uma
análise da articulação entre trabalho doméstico e assalariado. Sociologias,
11(21), 66-92.
Duck, S. (2004). Human relationships. London, UK: Sage.
Duarte, M. E. (2009). Em: Melo-Silva, L. L. Melo-Silva & M.C.P. Lassance (Org.)
(2009). 2. Congresso Latino-americano de Orientação Profissional e 9.
Simpósio Brasileiro de Orientação Vocacional & Ocupacional: orientação
profisional e de carreira: novos paradigmas, trajetórias e desafios (p. 21). São
Paulo: Vetor.
Dutra, J. S.; Veloso, E. F. R.; Fischer, A. L. & Nakata, L. E. (2009). As carreiras
inteligentes e sua percepção pelo clima organizacional. Revista Brasileira de
Orientação Profissional, 10(1), 55-70.
Enomoto, J. (1999). Socio-emotional development of friendship among adolescents:
activities with friends and the feeling for friends. Japanese Journal of
Educational Psychology, 47(2), 180-190.
Feld, S. & Carter, W.C. (1998). Foci of activity as changing contexts for friendship.
Em: R.G. Adams e G. Allan (org). Placing friendship in context (pp. 136-152).
Cambridge: Cambridge University Press.
Ferretti, C. J. (1997). Uma nova proposta de orientação profissional. São Paulo: Cortez.

180

French, D.C.; Rianasari, M.; Pidada, S.; Nelwan, P. & Buhrmester, D. (2001). Social
support of Indonesian and U.S. children and adolescents by family members and
friends. Merrill Palmer Quarterly, 47(3), 377-394.
Garcia, A. (2005a). Relacionamento interpessoal: uma área de investigação. Em: A.
Garcia (Org.). Relacionamento interpessoal: olhares diversos (pp. 7-27). Vitória,
ES: UFES/PPGP.
Garcia, A. (2005b). Psicologia da amizade na infância: uma introdução. Vitória, ES:
UFES / Núcleo Interdisciplinar para o Estudo do Relacionamento Interpessoal.
Garcia, A. (2006a). Friendship in childhood and adolescence: a study in Brazil. Em: A.
Garcia (Org.). Personal relationships: international studies (pp.128-141).
Vitória, ES: UFES / Núcleo Interdisciplinar para o Estudo do Relacionamento
Interpessoal.
Garcia, A. (2006b). Personal relationships research in South America – An overview.
Em: A. Garcia (Org.). Personal relationships: international studies (pp. 78-97).
Vitória, ES: UFES / Núcleo Interdisciplinar para o Estudo do Relacionamento
Interpessoal.
Gondim, S.M.G. (2002). Perfil profissional e mercado de trabalho: relação com a
formação acadêmica pela perspectiva de estudantes universitários. Estudos de
Psicologia, 7(2), 299-309.
Hinde, R.A. (1979). Towards Understanding Relationships. London: Academic Press.
Hinde, R.A. (1987). Individuals, Relationships and Culture: Links between Ethology
and the Social Sciences. Cambridge: Cambridge University Press.
Hinde, R.A. (1997), Relationships: a dialectical perspective. Hove, UK: Psychology
Press.
Kilimnik, Z.M.; Sant‟Anna, A.S.; Oliveira, L.C.V. & Barros, D.T.R. (2008). Seriam as
âncoras de carreira estáveis ou mutantes? Um estudo com profissionais de
Administração em transição de carreira. Revista Brasileira de Orientação
Profissional, 9(1), 43-60.
La Greca, A.M. & Harrison, H.M. (2005). Adolescent peer relations, friendships, and
romantic relationships: do they predict social anxiety and depression? Journal of
Clinical Child and Adolescent Psychology, 34(1), 49-61.

181

La Greca, A.M. & Lopez, N. (1998). Social anxiety among adolescents: Linkages with
peer relations and friendships. Journal of Abnormal Child Psychology, 26(2),
83-94.
Lassance, M.C.P. & Sparta, M. (2003). A orientação profissional e as transformações no
mundo do trabalho. Revista Brasileira de Orientação Profissional, 4(1/2), 13-19.
Laursen, B. (1996). Closeness and conflict in adolescent peer relationships:
interdependence with friends and romantic partners. Em: W.M. Bukowski; A.F.
Newcomb & W.W. Hartup (Org.). The company they keep: friendship in
childhood and adolescence (pp. 186-210). Cambridge: Cambridge University
Press.
Lemos, C.G.; Bueno, J.M.H.; Silva, P.L. & Genicolo, V.C. (2007). Referências de
carreira e identidade profissional em estudantes universitários. Psicologia
Ciência e Profissão, 27(2), 208-223.
Lima, M. & Abdal, A. (2007). Educação e trabalho: a inserção dos ocupados de nível
superior no mercado formal. Sociologias, 9(17), 216-238.
Lisboa, M.D. (1998). O papel do orientador profissional: orientando para as novas
relações de trabalho. Revista da ABOP 2(2), 55-64.
Lisboa, M.D. (2002). Orientação profissional e mundo do trabalho: reflexões sobre uma
nova proposta frente a um novo cenário. Em: R.S. Levenfus & D.H.P. Soares
(Org.). Orientação vocacional ocupacional: novos achados teóricos, técnicos e
instrumentais para a clínica, a escola e a empresa (pp. 33-49). Porto Alegre:
Artmed.
López, E.J. & Salas, L. (2006). Assessing social support in Mexican and Mexican
American high school students: a validation study. Journal of Hispanic Higher
Education, 5(3), 97-106.
Magalhães, M.O. & Gomes, W.B. (2007). Personalidades vocacionais e processos de
carreira na vida adulta. Psicologia em Estudo, 12(1), 95-103.
Magalhães, M.O.; Lassance, M.C.P. & Gomes, W.B. (1998). Escolha vocacional em
adolescentes. Em: W.B. Gomes (Org.), Fenomenologia e pesquisa psicológica
(pp. 161-195). Porto Alegre: Editora UFRGS.
Markward, M.; Mcmillan, L. & Markward, N. (2003). Social support among youth.
Children and Youth Services Review, 25(7), 571-587.

182

Martin, R. & Hewstone, M. (2003). Social influence processes of control and change;
Conformity, obedience to authority and innovation. Em: M.A. Hogg & J. Cooper
(Orgs.). Sage Handbook of Social Psychology (pp. 347-366). London: Sage.
McCarthy, J. (2009). Career guidance – the policy-practice nexus: an international view.
Em: L.L. Melo-Silva & M.C.P. Lassance (Orgs.) (2009). 2. Congresso Latinoamericano de Orientação Profissional e 9. Simpósio Brasileiro de Orientação
Vocacional & Ocupacional: orientação profisional e de carreira: novos
paradigmas, trajetórias e desafios (p.21). São Paulo: Vetor.
Melo-Silva, L. L. & Lassance, M. C. P. (Orgs.) (2009). 2. Congresso Latino-americano
de Orientação Profissional e 9. Simpósio Brasileiro de Orientação Vocacional
& Ocupacional: orientação profisional e de carreira: novos paradigmas,
trajetórias e desafios. São Paulo: Vetor.
Müller, M. (1998). Orientação vocacional: contribuições clínicas e educacionais. Porto
Alegre: Artes Médicas.
Nogueira, C.M.M. & Nogueira, M.A. (2002). A sociologia da educação de Pierre
Bourdieu: limites e contribuições. Educ. Soc. [online], 23(78), 15-35.
Nunes, E. & Carvalho, M.M. (2007). Ensino universitário, corporação e profissão:
paradoxos e dilemas brasileiros. Sociologias, 9(17), 190-215.
Ozella, S. (2002). Adolescência: uma perspectiva crítica. Em: M.L.J. Contini; S.H.
Koller & M.N.S. Barros (Orgs.). Adolescência e psicologia: concepções,
práticas e reflexões críticas (pp. 16-24). Brasília: Conselho Federal de
Psicologia.
Pereira, F.N. (2007). A participação dos amigos nas escolhas profissionais de
adolescentes. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em
Psicologia, Centro de Ciências Humanas e Naturais, Universidade Federal do
Espírito Santo, Vitória, ES.
Pereira, F.N. & Garcia, A. (2007). Amizade e escolha profissional: influência ou
cooperação? Revista Brasileira de Orientação Profissional, 8(1), 71-86.
Pimenta, S.G. (2001). Orientação vocacional e decisão: estudo crítico da situação no
Brasil. São Paulo: Loyola.

183

Rashotte, L. (2007). Social Influence. Em: A.S.R. Manstead & M. Hewstone (Orgs).
The Blackwell Encyclopedia of Social Psychology (pp. 562-563). Malden:
Blackwell Publishing.
Reinhardt, J.P.; Boerner, K. & Horowitz, A. (2006). Good to have but not to use:
differential impact of perceived and received support on well-being. Journal of
Social and Personal Relationships, 23(1), 117-129.
Saavedra, L. & Taveira, M. C. (2007). Discursos de adolescentes sobre a vida
profissional e familiar: entre o sonho e a realidade. Educ. Soc., 28(101), 13751391.
Savickas, M.L. (1997). Career adaptability: an integrative construct for life-span, lifespace theory. The Career Development Quarterly, 45(3), 247-259.
Schein, E. (1993). Career anchors: Discovering your real values. San Diego, CA:
Pfeiffer & Company.
Silva, A.L.P. & Soares, D.H.P. (2001). A orientação profissional como rito preliminar
de passagem: sua importância clínica. Psicologia em Estudo, 6(2), 115-121.
Soares, D.H.P. (2002). A escolha profissional do jovem ao adulto. São Paulo: Summus.
Souza, L.K. & Hutz, C.S. Relacionamentos pessoais e sociais: amizade em adultos.
Psicologia em Estudo, 13(2), 257-265.
Teixeira, M.A.P. & Gomes, W.B. (2005). Decisão de carreira entre estudantes em fim
de curso universitário. Psicologia: Teoria e Pesquisa, 21(3), 327-334.
Teixeira, M.A.P.; Bardagi, M.P. & Hutz, C.S. (2007). Escalas de exploração vocacional
(EEV) para universitários. Psicologia em Estudo, 12(1), 195-202.
Thomas, J.J. & Daubman, K.A. (2001). The relationship between friendship quality and
self-esteem in adolescent girls and boys. Sex Roles, 45(1-2), 53-65.
Tsai, M.-C. (2006). Sociable resources and close relationships: intimate relatives and
friends in Taiwan. Journal of Social and Personal Relationships, 23,(1), 151169.
Wasserstein, S.B. & La Greca, A.M. (1996). Can peer support buffer against behavioral
consequences of parental discord? Journal of Clinical Child Psychology, 25(2),
177-182.
Whitaker, D. (1998). Escolha da carreira e globalização. São Paulo: Moderna.

184

Zamignani,

D.R.

&

comportamentais

Andery,
e

M.A.P.A.

clientes

(2005).

diagnosticados

Interação
com

entre

terapeutas

transtorno

obsessivo-

compulsivo. Psicologia: Teorias e Pesquisa, 21(1), 109-119.

185

TRAÇOS DE PERSONALIDADE EXTROVERSÃO E HABILIDADES SOCIAIS
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Este estudo analisa correlações entre descritores de personalidade extroversão (Cinco Grandes Fatores) e
Habilidades Sociais (HS). Para isso, aplicou-se o Inventário de Habilidades Sociais (IHS) e a Escala
Fatorial de Extroversão (EFEx) em 107 universitários de ambos sexos com idades entre 18 e 50 anos (M=
22,07, DP=6,12). O IHS avalia 05 fatores (F1: Enfrentamento com risco; F2: Expressão de afeto positivo;
F3: Desenvoltura social; F4: Autoexposição a desconhecidos ou a situações novas e F5: Autocontrole da
agressividade) e um fator geral (FGHS). O EFEX avalia 04 fatores (E1: Comunicação; E2: Altivez; E3:
Assertividade; E4: Interações sociais) um fator geral (FGEx). Os resultados apontam correlações positivas
para os valores brutos de cada uma das medidas (* para p<0,05 e ** para p<0,01) entre: 1) FGHS e as
seguintes medidas: FGEx**, E1**, E3** e E4**; 2) F1 e as medidas: FGEx**, E1**, E2**, E3** e E4*;
3) F2 e as seguintes medidas: FGEx**, E1**, E3** e E4**; 4) F3 e as medidas: FGEx**, E1**, E3** e
E4**; e 5) F4 e as medidas: FGEx**, E1**, E3** e E4**. Parece que descritores de personalidade são
importantes no desenvolvimento de HS, e que HSs influenciam na autodescrição da personalidade.
Palavras-chave: habilidades sociais; cinco grandes fatores de personalidade; extroversão; universitários.

PERSONALITY TRAITS OF EXTROVERSION AND SOCIAL SKILLS IN COLLEGE STUDENTS
This study analyzes correlations between descriptors of personality extraversion (Big Five) and Social
Skills (SS). For that, the Social Skills Inventory (Inventário de Habilidades Sociais - IHS) and the
Extraversion Scale (Escala Fatorial de Extroversão - EFEx) were applied on 107 undergraduates of both
sexes with ages from 18 to 50 years (M= 22,07; SD= 6,12). The IHS evaluates 05 factors (F1: Selfaffirmation and coping with risks; F2: expressing positive affection; F3: Conversation and social ease; F4:
Self-exposure to strangers and news situations and F5: aggressiveness self-control) and a total scale
(FGHS). The EFEX evaluates 04 factors (E1: Communication; E2: Pride; E3: Assertiveness; E4: Social
Interactions) and one general factor (FGEx). Results point to positive correlations for the raw values of
each measure (* for p<0,05 and ** for p<0,01) between: 1) FGHS and the following measures: FGEx**,
E1**, E3** and E4**; 2) F1 and the measures: FGEx**, E1**, E2**, E3** and E4*; 3) F2 and the
measures: FGEx**, E1**, E3** and E4**; 4) F3 and the measures: FGEx**, E1**, E3** and E4**; e 5)
F4 and the measures: FGEx**, E1**, E3** and E4**. It seems that personality descriptors are important
on the developing of SS, and that SSs influence on self-description of personality.
Keywords: social skills, big five, extraversion, academic.

INTRODUÇÃO

1. Habilidades Sociais
O repertório de habilidades sociais possui estreita correlação com a qualidade de
vida, englobando fatores como saúde, realização pessoal e profissional. O estudo de
15
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habilidades sociais ocorre devido ao interesse de investigar o desempenho social na
educação, na clínica e no trabalho, visto que as pesquisas deste campo indicam que
pessoas competentes socialmente apresentam relações interpessoais e profissionais mais
produtivas, satisfatórias e duradouras, além de melhor saúde físico-psicológica (Del
Prette & Del Prette, 2001b).
As habilidades sociais (HS) podem ser definidas como uma classe de respostas
ou conjunto de comportamentos utilizados em “contexto interpessoal que expressa
sentimentos, atitudes, desejos, opiniões ou direitos [do] indivíduo de modo adequado à
situação, respeitando [...]” (Cabalo, 2003, p.6) os direitos dos outros, e que,
normalmente, soluciona problemas imediatos ao mesmo tempo em que minimiza a
possibilidade problemas futuros.
No Brasil, Del Prette e Del Prette (2001b), alinham-se à visão de Cabalo, quando
definem habilidades sociais como “diferentes classes de comportamentos sociais no
repertório do indivíduo para lidar de maneira adequada com as demandas das situações
interpessoais” (Del Prette & Del Prette, 2001b, p. 31).
Definem, ainda, competência social e desempenho social competente como “a
capacidade do indivíduo de organizar pensamentos sentimentos e ações em função de
seus objetivos e valores articulando-os às demandas imediatas e mediatas do ambiente”
social (Del Prette & Del Prette, 2001b, p. 31). É interessante também diferenciar
competência social de desempenho social. O primeiro trata de um desempenho social
competente; o segundo designa as formas com que as pessoas se relacionam, podendo
ser competente ou não (Del Prette & Del Prette, 2001b). Além disso, a competência
social é compreendida como avaliativa, pressupondo critérios para qualificar o
desempenho social.
Para Del Prette e Del Prette (2001b), como visto anteriormente, habilidades
sociais e competência social não são equivalentes, mas são elementos que compõem os
estudos da área de conhecimento denominada habilidades sociais.

2. Estudos em Habilidades Sociais

No Brasil, existem diversos estudos sobre habilidades sociais com populações de
pacientes e não-pacientes. As pesquisas com populações de pacientes foram realizadas
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principalmente por Bandeira, investigando competência social de psicóticos (Bandeira,
Barroso, Reis, Gaspar & Silva, 2004; Bandeira, Machado, Barroso, Gaspar & Silva,
2003; Bandeira & Ireno, 2002; Bandeira, Machado & Pereira, 2002; Bandeira, 1999a,
1999b; Bandeira, Cardoso, Fernandes, Resende & Santos, 1998). Além destas
pesquisas, existem trabalhos teóricos sobre transtorno obsessivo compulsivo (Mitsi,
Silveira & Costa, 2004) e fobia social (Angélico, Crippa & Loureiro, 2006) e
habilidades sociais.
Em populações de não-pacientes, existem trabalhos na investigação de
habilidades sociais educativas (por exemplo, Bolsoni-Silva & Marturano, 2007;
Bolsoni-Silva, Salina-Brandão, Versuti-Stoque & Rosin-Pinola, 2008), habilidades
sociais em crianças (por exemplo, Gonsalves & Murta, 2008) e habilidades sociais
conjugais (por exemplo, Del Prette, Villa, Freitas & Del Prette, 2008). Além disso, esta
área de conhecimento também tem se dedicado à pesquisa de habilidades sociais com
universitários, como estudado por Bartholomeu, Nunes e Machado (2008); Bandeira e
Quaglia (2005); Villas Boas, Silveira e Bolsoni-Silva (2005); Oliveira e Duarte (2004);
Del Prette et al. (2004); Del Prette e Del Prette (2003); Furtado, Falcone e Clark (2003),
Magalhães e Murta (2003); Bueno, Oliveira e Oliveira (2001), Bandeira, Costa, Del
Prette e Gerk-Carneiro (2000), Falcone (1999). Dentre estes trabalhos citados, o
realizado por Bartholomeu, Nunes e Machado (2008) e o por Bueno, Oliveira e Oliveira
(2001) são de nosso particular interesse, pois investigaram correlações entre descritores
de personalidade, no modelo dos cinco grandes fatores, e habilidades socais.
Bueno, Oliveira e Oliveira (2001) investigaram, em 189 universitários de ambos
os sexos (41 homens e 148 mulheres), com idades entre 18 a 59 anos, a associação de
descritores de personalidade (Extroversão, Socialização, Neuroticismo, Escrupulosidade
– ou Realização – e Abertura para novas experiências), mensurado por uma escala
(Hutz, Nunes, Serra, Silveira & Anton, 1998), e habilidades sociais, mensuradas pelo
Inventário de Habilidades Sociais (Del Prette, Del Prette & Barreto, 1998), subdividido
em cinco subinventários, denominados Fatores, assim elencados: Fator 1 –
enfrentamento com risco; Fator 2 – autoafirmação na expressão de afeto positivo; Fator
3 – conversação e desenvoltura social; Fator 4 – autoexposição a desconhecidos ou a
situações novas; Fator 5 – autocontrole da agressividade a situações aversivas. Os
resultados apontaram uma associação entre o fator extroversão e os fatores 01, 03 e 04
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(enfrentamento com risco, conversação e desenvoltura social e autoexposição a
desconhecidos ou a situações novas, respectivamente).
Bartholomeu, Nunes e Machado (2008) realizaram uma pesquisa com o objetivo
de investigar a correlação entre habilidades sociais e traços de personalidade
relacionados à socialização, dentro dos Cinco Grandes Fatores (CGF). Para isso,
utilizaram o Inventário de Habilidades Sociais (IHS, Del Prette & Del Prette, 2001a),
semelhante ao utilizado no estudo anterior, e a Escala Fatorial de Socialização (EFS,
Nunes & Hutz, 2007a).
O segundo instrumento (Escala Fatorial de Socialização – EFS) é uma escala
composta por 70 itens de autorrelato, que ponderam a socialização no modelo dos Cinco
Grandes Fatores de Personalidade. As respostas dadas variam de “discordo
completamente” até “concordo completamente”, a partir de uma escala tipo Likert de
sete pontos. A escala fatorial de socialização é formada por três subescalas principais,
que são: Amabilidade (S1), composta por 33 itens; Pró-sociabilidade (S2), composta por
23 itens e Confiança nas pessoas (S3), composta por 14 itens. A subescala Amabilidade
se caracteriza por descrever o quão agradáveis, compreensivas, empáticas e atenciosas
as pessoas buscam ser com as outras. A subescala Pró-sociabilidade se refere a não ter
comportamentos

de

risco,

concordância

com

leis

e

normas

sociais

e

heteroagressividade. Por fim, a subescala Confiança nas pessoas agrupa itens que
circunscrevem o quanto o sujeito confia nos outros.
Bartholomeu, Nunes e Machado (2008) utilizaram uma amostra de 126
estudantes universitários, com média de idade de 21 anos, sendo que 53,3% eram
homens. Foram investigadas, também, as diferenças de gênero, observando-se que esta
é significativa para a maior parte das medidas realizadas no estudo.
Levando em consideração a amostra geral, foram encontradas correlações
significativas (p<0,01 ou p<0,05): 1) entre S1 (Amabilidade) e F2 (Autoafirmação na
expressão de afeto positivo) e o total do IHS; 2) entre S2 (Pró-sociabilidade) e F2 e F5
(Autocontrole da agressividade em situações aversivas); 3) entre S3 (Confiança nas
pessoas) e F1 (Enfrentamento com risco), F2 e F3.
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3. O desenvolvimento dos Cinco Grandes Fatores de Personalidade (CFG) – Big
Five

O modelo dos Cinco Grandes Fatores (CGF), também conhecido como Big Five
ou Five Factor Model, propõe fatores que representam uma possibilidade simples e
econômica de descrição da personalidade. Atualmente, os fatores se denominam:
Extroversão, Neuroticismo, Socialização, Abertura (para novas experiências) e
Realização.
A Extroversão está inserida no modelo dos Cinco Grandes Fatores (CGF),
relacionando-se ao modo como as pessoas lidam com os outros e diz o quanto elas são
comunicativas, responsivas, assertivas, ativas, falantes e gregárias. Os indivíduos com
altos escores em extroversão tendem a ser sociáveis, afetuosos e otimistas, ao passo que
indivíduos com baixos escores tendem a ser reservados, indiferentes e independentes.
O modelo se desenvolveu a partir de pesquisas empíricas, realizadas por
diferentes autores (McDougall & Thurstone, 1934; Cattell, 1947; Fiske, 1949; etc.) a
partir da década de 1930. Tupes e Christal (1961/1962) foram os responsáveis pela
adequação do Modelo a cinco variáveis, após repetidas análises fatoriais. Por sua
natureza empírica, não possui sustentação teórica que explique os resultados de forma
satisfatória em uma única abordagem psicológica, nem mesmo as teorias de traço de
personalidade.
Este Modelo teórico é originário do processo de análise lingüística utilizada para
descrever pessoas, ou seja, utiliza descritores da linguagem (normalmente adjetivos) na
descrição de personalidade. A análise fatorial dos descritores de personalidade chegou
ao modelo dos cinco grandes fatores e pressupôs a sua universalidade, entendendo que a
descrição de pessoas pode se valer de diferentes palavras, mas se grupa em cinco
fatores.
Os Cinco Grandes Fatores podem identificar importantes dimensões da
personalidade e são capazes de indicar transtornos de personalidade relatados em
práticas clínicas. Têm como objetivo total focar-se nos traços de personalidade que são
compartilhados pela maioria da população.
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Este estudo teve por objetivo aprofundar as investigações entre extroversão e
habilidades sociais, utilizando o Inventário de Habilidades Socais (Del Prette & Del
Prette, 2001a) e a Escala Fatorial de Extroversão (Nunes & Hutz, 2007).

MÉTODO

1. Participantes

Neste estudo, os participantes foram 107 universitários (as) da Grande Vitória,
oriundos de instituições públicas (77,6 % da amostra) e particulares (22,4%). A média
de idade na amostra foi de 24,5 anos (DP=7,74), com pessoas de 18 a 50 anos.
Participaram da pesquisa 57 mulheres e 50 homens. Os cursos freqüentados pelos
participantes eram Psicologia (76,4% da amostra), Administração (12,4%), Economia
(3,4%), Ciências Contábeis (5,6%) e outros cursos (2,2%). Não houve distinção por
períodos, com isso, havia na amostra participantes iniciantes e finalistas em seus
respectivos cursos.

2. Instrumentos

2.1 Inventário de Habilidades Sociais (IHS)

Este instrumento de autorrelato, elaborado por Del Prette e Del Prette (2001a),
tem por finalidade avaliar o repertório de habilidades sociais nas situações cotidianas do
indivíduo. O IHS circunscreve situações de ordem social com distintos tipos de
interlocutores em vários contextos, com questões pautadas em uma diversidade de
habilidades, como falar em público e expressar sentimentos, por exemplo. Seus
resultados permitem constatar recursos ou déficits em habilidades sociais, que,
normalmente, estão associadas à presença ou ausência de conflitos nas relações
interpessoais (Del Prette & Del Prette, 2001a).
O instrumento é composto por 38 itens, sendo cada um correspondente a
descrição de uma situação. O participante atribui pontuação de A (valor zero) a E (valor
quatro), conforme considere as situações descritas. Estas apresentam freqüência de
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ocorrer entre “nunca ou raramente” (Pontuação A) até “sempre ou quase sempre”
(pontuação E). Dessa forma, a pontuação do inventário varia de zero a cento e cinqüenta
e dois pontos (Del Prette & Del Prette, 2001a).
Este instrumento possui cinco subescalas ou subinventários, denominados
Fatores, assim elencados: Fator 1 – enfrentamento com risco (11 itens); Fator 2 –
autoafirmação na expressão de afeto positivo (7 itens); Fator 3 – conversação e
desenvoltura social (7 itens); Fator 4 – autoexposição a desconhecidos ou a situações
novas (4 itens); Fator 5 – autocontrole da agressividade a situações aversivas (3 itens) –
( Del Prette & Del Prette, 2001a).
As pesquisas sobre gênero em habilidades sociais indicam distinções
significativas entre homens e mulheres, porém, não há diferenças significativas
considerando a idade dos avaliados. Sendo assim, a interpretação do escore total e dos
parciais é baseada na posição do participante em relação à amostra por gênero (Del
Prette & Del Prette, 2001a).
Os escores fatoriais devem ser analisados considerando-se que há demandas
distintas devido aos diferentes contextos sociais. O escore fatorial F1 associa-se ao
enfrentamento com risco, ou seja, é uma referência de assertividade e controle da
ansiedade diante das situações. Relaciona-se com a capacidade que o indivíduo tem de
trabalhar com a afirmação e a defesa de seus direitos e sua autoestima (Del Prette & Del
Prette, 2001a).
O escore fatorial F2 associa-se à autoafirmação na expressão de afeto positivo.
Analisa como o indivíduo consegue lidar com a expressão do afeto positivo e com a
afirmação da autoestima. Refere-se a situações como elogiar pessoas, expressar
sentimentos de caráter positivo, agradecer elogios, defender alguém e participar de um
diálogo comum (Del Prette & Del Prette, 2001a).
O escore fatorial F3 identifica o repertório em habilidades de conversação e
desenvoltura social, identificando o quanto o indivíduo é capaz de lidar com contextos
neutros de aproximação. Um alto escore significa que o sujeito reconhece normas do
relacionamento diário, como sustentar e concluir uma conversação, tanto por telefone
quanto ao vivo, atingir indivíduos que ocupam uma posição de autoridade, pedir
favores, rejeitar pedidos incoerentes e reagir a elogios (Del Prette & Del Prette, 2001a).
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O escore fatorial F4 indica habilidades relacionadas à autoexposição a
desconhecidos ou a situações novas, que diz sobre como alguém se comporta diante de
pessoas desconhecidas. As situações podem ser exemplificadas quando alguém está
diante de um público desconhecido para apresentar algum trabalho ou perguntar
informações para pessoas desconhecidas (Del Prette & Del Prette, 2001a).
O escore fatorial F5 relaciona-se ao autocontrole da agressividade em situações
aversivas. Pode-se avaliar se o indivíduo possui habilidades para controlar sua raiva e
agressividade diante de situações aversivas, de forma a se comportar de modo
socialmente competente. Esse item inclui habilidades para lidar com críticas do
interlocutor, por exemplo (Del Prette & Del Prette, 2001a).

2.2 Escala Fatorial de Extroversão (EFEx)

O EFEx, Escala Fatorial de Extroversão, é um instrumento que foi desenvolvido
no Brasil, com o objetivo de medir um componente de grande destaque na
personalidade: a extroversão. A escala está relacionada com a quantidade de relações
interpessoais habituais das pessoas e abarca aspectos como: nível de comunicação,
altivez, assertividade e interações sociais. A extroversão está inserida no modelo dos
Cinco Grandes Fatores (CGF), relacionando-se ao modo com as pessoas lidam com os
outros e diz o quanto elas são comunicativas, responsivas, assertivas, ativas, falantes e
gregárias. Os indivíduos com altos escores em extroversão tendem a ser sociáveis,
afetuosos e otimistas, ao passo que, indivíduos com baixos escores, tendem a ser
reservados, indiferentes e independentes.
A Escala Fatorial de Extroversão é formada por 57 itens e por quatro subfatores:
Nível de comunicação (E1), Altivez (E2), Assertividade (E3) e Interações Sociais (E4).
O Fator E1 é composto por 19 itens que delineiam o quanto as pessoas se consideram
comunicativas. O Fator E2 é composto por 14 itens que delineiam pessoas que tem a
sua própria percepção engrandecida em relação a sua capacidade e valor; estas pessoas
podem se considerar especiais por conhecerem muitas outras e frequentarem diversos
lugares. O Fator E3, composto por 10 itens, circunscreve características como
assertividade, liderança e motivação; indivíduos com altos escores nesse fator são
caracterizados normalmente como dominantes e influentes, e se tornam líderes nos mais
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variados contextos. O Fator E4 possui 14 itens e se refere a pessoas que buscam
frequentemente por situações que incluem interações sociais, como atividades em
grupo.

3. Procedimentos

Os instrumentos foram aplicados de forma coletiva, em no máximo 14
participantes por aplicação, após permissão dos professores e dos diretores das
faculdades. A participação no estudo foi voluntária, não sendo feita qualquer tipo de
seleção. Não houve pagamento ou outras formas de indução aos participantes. Estes não
correram nenhum tipo de risco físico, psicológico ou moral.
Foi pedido aos participantes que assinassem um Termo de Consentimento
Esclarecido, em duas vias, e respondessem a um Questionário Sócio-Econômico, além
de duas folhas de teste: uma do IHS e outra do EFEx. Foram tomadas todas as medidas
possíveis para assegurar a confidencialidade dos dados e o sigilo dos participantes. As
escalas foram aplicadas conforme o indicado em seus respectivos manuais.

ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS

O levantamento dos dados ocorreu de acordo com os respectivos manuais dos
instrumentos utilizados, levando em consideração as diferenças escalares entre homens
e mulheres. O tratamento dos dados foi feito com o programa SPSS® (Statistical
Package for the Social Sciences), utilizando o calculo, análise e interpretação do
Coeficiente de correlação Pearson. Estão apresentados na tabela as correlações entre as
variáveis do IHS (IHS total, F1, F2, F3, F4 e F5) e do EFEx (EFEx total, E1, E2, E3 e
E4) e suas variações relativas aos gêneros masculino e feminino e amostra total.
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Tabela 1 - Coeficientes de correlação produto-momento de Pearson entre as variáveis
do IHS e EFEx
E1

E2

E3

E4

EFEx Total

T

H

M

T

H

M

T

H

M

T

H

M

T

H

M

F1

0,51**

0,46**

0,56**

0,32**

0,33*

0,35**

0,55**

0,66**

0,44**

0,43**

0,54**

0,30*

0,62**

0,66**

0,58**

F2

0,55**

0,58**

0,50**

0,02

0,17

0,09

0,38**

0,41**

0,43**

0,51**

0,62**

0,38**

0,52**

0,62**

0,49**

F3

0,59**

0,63**

0,57**

0,13

0,15

0,16

0,32**

0,36*

0,29*

0,33**

0,56**

0,17

0,49**

0,59**

0,43**

F4

0,51**

0,55**

0,49**

0,09

0,08

0,09

0,28**

0,27

0,28*

0,30**

0,31*

0,32*

0,42**

0,43**

0,42**

F5

-0,12

-0,05

-0,14

-0,11

-0,13

-0,14

-0,02

-0,10

0,04

-0,15

-0,31*

0,02

-0,14

-0,20

-0,08

0,62**

0,52**

0,70**

0,23*

0,27

0,25

0,53**

0,57**

0,50**

0,51**

0,57**

0,43**

0,65**

0,65**

0,66**

Total
IHS

* p<0,05 ** p<0,01, T= amostra completa (n=107) / H=homens (n=49) / M=mulheres (n=58)

Foi encontrada, de modo geral, uma grande quantidade de correlações
significantes entre os fatores do IHS e do EFEx, tendo como destaque o fator F1, que se
correlacionou positivamente com todos os fatores da Escala Fatorial de Extroversão,
tanto na amostra geral quanto para homens e mulheres em separado.
É interessante ressaltar também que quando há correlações positivas
significativas entre fatores para homens e/ou mulheres existe também entre os mesmos
fatores da amostra total. Mas quando há correlações positivas significativas na amostra
total, não necessariamente existem correlações significativas entre variáveis para os
gêneros. Isto fica claro ao se examinar as correlações entre F3 (Conversação e
desenvoltura social) e E3 (Assertividade), que se mostram com significância de p<0,01
(r=0,32) somente na amostra geral, sendo para homens e mulheres em significância de
p<0,05 (r=0,36 e 0,29, respectivamente). Pode-se perceber o mesmo fenômeno na
correlação entre Conversação e desenvoltura social e Interação Social, sendo essa
existente somente para o geral da amostra e para o sexo masculino.
Os dados obtidos revelam a presença de correlações positivas e significativas
entre F1 (Enfrentamento e autoafirmação com risco) e todos os fatores do EFEx
(Comunicação, Altivez, Assertividade, Interação Social e Total EFEx) em alta
significância (p<0,01). Desse modo, pode-se inferir que enfrentar riscos e se
autoafirmar diante deles está associado ao nível de confiança em si mesmo, de
capacidade de comunicação, de assertividade e de interações sociais que ocorrem no
dia-a-dia dos universitários da amostra. Os dados indicam, ainda, correlações entre os

195

escores da amostra para Altivez e Enfrentamento e Autoafirmação positiva com risco. A
partir disso pode-se inferir que confiar em si mesmo é um fator relevante quando frente
a uma situação de possível reação aversiva, tanto para homens quanto para mulheres.
Por sua vez, F2 (Autoafirmação na expressão do afeto positivo) se correlacionou
positiva e significativamente (p<0,01) com todos os fatores do EFEx, exceto com
Altivez. As correlações indicam que, em situação de expressão de sentimentos, a
comunicação, a assertividade e as interações sociais têm um papel importante.
A seu turno, o fator F3 (Conversação e desenvoltura social) apresentou
correlações positivas e significantes para homens, mulheres e a amostra total entre os
fatores Comunicação (r=0,55, p<0,01), Altivez e o total de Extroversão (EFEx). A partir
disso pode-se inferir que quanto mais comunicativos os participantes são, maior a
probabilidade de uma boa desenvoltura social e conversação em situações neutras. O
fator 3 do IHS não apresentou correlações com o fator Altivez do EFEx, o que indica
que a percepção de autoconfiaça que os participantes têm de si não influência em seu
nível de Conversação e desenvoltura social. Houve correlações com menor significância
no fator Assertividade para homens e mulheres (r=0,36 e 0,29 respectivamente, p<0,05),
enquanto que, para o total, houve significância maior (r=0,32, p<0,01). Em correlação
com Interação Social, houve correlação apenas para a amostra no total e para os homens
(r=0,33 e 0,56, respectivamente, p<0,01 em ambos), não havendo correlação
significativa para mulheres. Pode-se inferir desse dado que, para as mulheres,
diferentemente dos homens, a busca de interações sociais não se correlaciona
significativamente com o desenvolvimento de habilidades para conversação e
desenvoltura social em situações neutras.
O fator F4 (Autoexposição a desconhecidos e a situações novas) se correlaciona,
no total e para homens e mulheres, com Comunicação (r=0,51;0,55 e 0,49,
respectivamente, p=0,01) e o total de Extroversão (total EFEx) (0,42; 0,43 e 0,42,
respectivamente, p=0,01) o que indica que nas situações em que respostas podem ser
positivas ou negativas, dependendo do indivíduo, a comunicação e a extroversão são
mais altas quanto maior for a exposição. Não houve correlação significativa com o fator
Altivez. Houve correlação em alta significância para o total dos fatores Assertividade e
Interação Social (r= 0,28 e 0,30; p<0,01), sendo presente também a correlação em
menor significância para mulheres em Assertividade (r=0,28, p<0,05) e para homens e
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mulheres em Interação Social (r=0,31 e 0,32, respectivamente, p<0,05). Tais dados
podem indicar que as interações sociais mais profundas e a presença de assertividade na
autoexposição são maiores quanto maior for a autoexposição a desconhecidos e a
situações novas.
O fator F5 (Autocontrole da agressividade em situações aversivas) não
apresentou correlações positivas significativas com os fatores do EFEx. Houve apenas
uma correlação significativa negativa (r=-0,31, p<0,05) para homens no fator Interação
Social, o que pode indicar que quanto menor for a frequência das interações sociais,
maior será o auto-controle da agressividade. Tem-se como hipótese que o aumento da
amostra poderá indicar correlações significativas entre esse fator e os demais de
Extroversão e confirmar a correlação já existente, visto que não se pode afirmar a
inexistência de correlações apenas com a amostra atual. Por outro lado, o aumento da
amostra pode ainda refutar esta hipótese.
O fator geral do IHS se correlacionou positiva e significativamente (p<0,01)
com todos os fatores do EFEx, exceto Altivez. As correlações significativas foram
encontradas tanto para homens quanto para mulheres e para a amostra total nos fatores
Comunicação, Assertividade, Interações Sociais e Total de Extroversão.
Os resultados indicam que homens e mulheres apresentam níveis de Habilidades
Sociais que se relacionam com a Extroversão. Os padrões de correlações são
semelhantes para os sexos, e comumente as correlações ocorrem em ambos, o que
indica que Fatores de Habilidades Sociais associados com Fatores de Extroversão são
normalmente comuns aos sexos.

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO

Este trabalho analisou correlações entre habilidades sociais e fatores de
extroversão em estudantes universitários, utilizando-se do pressuposto que mudanças
nesses fatores que integram a personalidade podem influenciar o repertório de
habilidades sociais dos indivíduos. Os dados coletados nessa pesquisa, ao serem
analisados, corroboram os de Bueno, Oliveira e Oliveira (2001) quanto às correlações
do Fator Geral de Extroversão com os subfatores de Habilidades Sociais.
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Os dados apontam uma grande quantidade de correlação entre os instrumentos.
O fator F1 se correlacionou significativamente com todos os fatores de Extroversão e os
fatores F2 e total de IHS se correlacionaram significativamente com todos os fatores de
Extroversão, exceto com o fator Altivez. Os fatores F3 e F4 se correlacionaram com os
fatores Comunicação e Total de Extroversão para homens mulheres e para a amostra
total. O fator F5 correlacionou-se significativamente, de modo negativo, somente para
homens em Interações Sociais. Parece que fatores de personalidade são importantes na
explicação de Habilidades Sociais e, provavelmente, a extroversão apresenta
características comuns a este constructo.
Verificou-se que os resultados corroboram os apresentados por Bueno, Oliveira
e Oliveira (2001) em muitos aspectos. Assim como no presente trabalho, Bueno,
Oliveira e Oliveira (2001) encontraram correlações significativas e positivas do Fator
Geral de Extroversão com F1 (Enfrentamento e autoafirmação com risco), F3
(Conversação e desenvoltura social) e F4 (Autoexposição a desconhecidos e a situações
novas) e, em ambos os trabalhos, não houve correlação significativa com F5
(Autocontrole da agressividade em situações aversivas). Todavia, o F2 (Autoafirmação
na expressão do afeto positivo) apresentou correlações significativas com o Fator Geral
de Extroversão, dado que até então não havia sido apresentado em trabalhos anteriores.
Alem disso, diferentemente dos resultados da investigação realizada por
Bartholomeu, Nunes e Machado (2008), em que homens e mulheres apresentaram
padrões de associação diferentes, aqui os resultados apontam mais semelhanças na
associação de variáveis do que diferenças. Dentre as 30 possibilidades de correlação de
variáveis (F1 e E1, F1 e E2, F1 e E3...), 19 delas há associações tanto em homens,
quanto em mulheres e em apenas em 03 delas (F3 e E4, F4 e E3, e F5 e E4) há apenas
associações em homens (F3 e E4, e F5 e E4) ou em mulheres (F4 e E3). Dessa forma, os
dados indicam que, apesar de haver diferenças de gênero para correção dos
instrumentos utilizados, pois homens e mulheres pontuam diferentemente, esta
diferença não se mantém quando tratamos de associação de variáveis dos instrumentos
utilizados.
Os resultados indicam, de maneira geral, que há correlações relevantes entre o
Inventário de Habilidades Sociais e a Escala Fatorial de Extroversão e, dessa forma,
pode-se inferir que a personalidade é capaz de influenciar distintos aspectos das

198

habilidades sociais. Da mesma forma, os comportamentos relacionados com habilidades
sociais são foco dos descritores de personalidade. Desse modo, intervenções clínicas e
organizacionais podem ser moldadas a fim de possibilitar que os traços de
personalidade produzam mudanças de comportamento quando afetados mutuamente,
permitindo interpretações cruzadas.
Finalmente, deve-se mencionar que os dados obtidos nesta pesquisa corroboram
pesquisas anteriores e servem de evidências para a funcionalidade dos instrumentos
utilizados na descrição de fatores de personalidade. Resta como sugestão a pesquisas
vindouras, a investigação de correlações significativas entre habilidades sociais e outros
fatores do Big Five, como Neuroticismo, Abertura (para novas experiências) e
Realização.
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AVALIANDO AGRESSIVIDADE E PASSIVIDADE NO INVENTÁRIO DE
HABILIDADES SOCIAIS
Rafael Rubens de Queiroz Balbi Neto16 (UNIVIX)
Kamila Nogueira Gabriel de Nadai (UNIVIX)
Adriano Pereira Jardim (UNIVIX)
Este trabalho teve por objetivo apontar possíveis indicadores de agressividade e passividade no IHS
(Inventário de Habilidades Sociais). Este instrumento é composto por 38 itens, sendo que cada um
corresponde à descrição de uma situação. Os resultados são classificados em percentis e nas seguintes
categorias: Baixo (B, 0% a 25%), Médio Baixo (MB, 26% a 50%), Médio Alto (51% a 75%), e Alto (A,
76% a 100%). Participaram deste estudo 15 graduandos, frequentando um grupo vivencial em
Habilidades Sociais, com idade entre 19 e 50 anos (M=25,73 e DP=8,75). Para tal objetivo, foram
analisados os relatos dos participantes e do grupo sobre seus comportamentos passivos e agressivos,
assim como as pontuações no IHS. O resultado do IHS apontou: 08 participantes na categoria A, 03 na
MA, 03 na MB e 01 na B. Entre os 08 (A), 05 foram identificados ou se identificaram como agressivos e
02 como passivos. Entre os 03 na MA, 01 foi identificado ou se identificou como agressivo e 02 como
passivos. Os dados indicam que nem todas as pessoas avaliadas como Altas em HS no IHS são assertivas,
como previsto no inventário, podendo apresentar comportamentos agressivos e passivos.
Apoio: CNPq.
Palavras-chave: habilidades sociais; avaliação psicológica; universitários.

AGGRESSIVENESS AND PASSIVITY EVALUATED BY THE INVENTORY OF SOCIAL SKILL
This work had objective to point possible aggressiveness indicators and passivity in Inventory of Social
Skills (Inventário de Habilidades Sociais - IHS). This instrument is composed by 38 items, and each one
corresponds to the description of a situation. The results are classified in percentis and in the following
categories: Low (B, 0% to 25%), Medium Low (MB, 26% to 50%), Medium High (MA, 51% to 75%),
and High (A, 76% to 100%). Participated in this study 15 academic, with age between 19 and 50 years
(M=25,73 and SD=8,75). The participants' reports were analyzed and of the group about their passive and
aggressive behaviors, as well as the punctuations in IHS. The result of IHS appeared: 08 participants in
the category A, 03 in MA, 03 in MB and 01 in B. Among the 08 (A), 05 were self identified or identified
by as aggressive and 02 as passive. Among the 03 in MA, 01 were self identified or identified as
aggressive and 02 as passive. The data indicate that no all of the evaluated people as High in IHS are
assertive, as foreseen in the inventory, could present aggressive and passive behaviors.
Keywords: social skills, psychological assessment, academic.

INTRODUÇÃO

1. Habilidades Sociais

O repertório de Habilidades Sociais (HS) possui estreita correlação com a
qualidade de vida, englobando fatores como saúde, realização pessoal e profissional. O
estudo de Habilidades Sociais ocorre devido ao interesse de investigar o desempenho
16
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social na educação, na clínica e no trabalho, visto que as pesquisas deste campo indicam
que pessoas competentes socialmente apresentam relações interpessoais e profissionais
mais produtivas, satisfatórias e duradouras, além de melhor saúde físico-psicológica
(Del Prette & Del Prette, 2001b).
As habilidades sociais (HS) podem ser definidas como uma classe de respostas
ou conjunto de comportamentos utilizados em “contexto interpessoal que expressa
sentimentos, atitudes, desejos, opiniões ou direitos [do] indivíduo de modo adequado à
situação, respeitando [...]” (Caballo, 2003, p.6) os direitos dos outros, e que,
normalmente, soluciona problemas imediatos ao mesmo tempo em que minimiza a
possibilidade problemas futuros. Pessoas sociamente habilidosas são descritas por como
assertivas, ou que se comportam de forma assertiva. Comportamentos assertivos se
diferenciam dos comportamentos agressivos e passivos, considerados socialmente nãocompetentes (Caballo, 2003).

1.1. Comportamento Assertivo

O comportamento assertivo é a expressão direta dos sentimentos, das
necessidades, dos direitos legítimos e das opiniões, sem ameaça ou castigo das demais
pessoas, e sem violação dos direitos dessas pessoas. A mensagem básica transmitida por
uma pessoa de comportamento assertivo é: “eu penso isto”, “eu sinto isto”, “Dessa
forma que vejo a situação” (Caballo, 2003).
Na asserção há respeito por si mesmo e pela outra pessoa, isto é, ocorre a
expressão das próprias necessidades e defesa dos próprios direitos, bem como a
consideração pelos direitos e pelas necessidades das outras pessoas. O foco do
comportamento assertivo é tornar possível a comunicação de forma respeitosa para
ambas as partes. Sendo assim, nenhuma pessoa tem sua integridade básica ferida e
ambas conseguem satisfazer suas necessidades em parte ou de alguma forma. A pessoa
de comportamento assertivo se expressa tendo em consideração: os direitos de todos, as
próprias responsabilidades, e todas as conseqüências possíveis (Caballo, 2003).
A pessoa que fala de si mesma em uma dada situação deve levar em
consideração os seus direitos nessa situação, e os direitos dos demais, como também,
suas responsabilidades nessa situação e as conseqüências que advêm da expressão de

204

seus sentimentos. Mas nem todo comportamento assertivo resultará na ausência de
conflito entre as partes. Com freqüência, é impossível a total ausência de conflito.
Normalmente o comportamento assertivo resulta em conseqüências favoráveis para
ambas as partes. Todavia, há situações em que o comportamento assertivo mesmo sendo
apropriado, pode causar algum desconforto à outra pessoa, pois impede que
necessidades sejam satisfeitas à custa da violação dos direitos dos outros. O
comportamento assertivo busca maximizar efeitos favoráveis e minimizar efeitos
desfavoráveis para os indivíduos em longo prazo (Caballo, 2003).

1.2. Comportamento Passivo

O comportamento passivo ocorre diante da violação dos próprios direitos
quando este não tem habilidade de expressar honestamente seus sentimentos, seus
pensamentos e suas opiniões, permitindo às outras pessoas que violem seus direitos ou
facilitando esta violação. A mensagem que geralmente este comportamento passa é:
“Minhas opiniões não contam”, “Meus pensamentos não importam, somente os seus”,
“Pode se aproveitar de mim”, “Meus sentimentos não são importantes, somente os
seus”, “Eu não tenho valor, somente você” (Caballo, 2003).
O comportamento passivo apresenta uma falta de respeito da pessoa com suas
próprias necessidades, como também, uma falta de consideração na habilidade do outro
em lidar com suas próprias frustrações, em assumir responsabilidades, e em resolver os
próprios problemas. O foco do comportamento passivo é acalmar os demais e evitar
embates a todo custo, mesmo que isto resulte na violação sua própria integridade
(Caballo, 2003).
Este comportamento pode resultar uma série de consequências desagradáveis
para ambas as parte. Primeiramente ocorre a não satisfação das suas necessidades ou o
não entendimento de suas opiniões, devido às dificuldades na comunicação, como
ausência de comunicação, comunicação indireta ou distorcida. Outra consequência
refere-se ao fato de que, geralmente, a pessoa se sente incompreendida, não levada em
conta e manipulada, assim como, irritada, incomodada ou hostilizada, podendo torna-se
agressiva com a outra pessoa. Consigo mesma, pode sentir-se mal, já que se vê inábil
para expressar de forma adequada suas opiniões e sentimentos. Isto pode ter como

205

resultado sentir-se culpada, ansiosa, deprimida e com baixa auto-estima. Pode também,
desenvolver

queixas

somatoformes,

como

problemas

cardiovasculares

e

dermatológicos, correlatas à inabilidade de expressão de sentimento (Caballo, 2003).
A quantidade de frustração que uma pessoa pode suportar é limitada. Em função
disso, é provável que este, em situações sucessivas de agressão ou sob uma forte
situação agressiva, evoque muitos sentimentos negativos e apresente muitos
comportamentos agressivos. Em muitos casos, a intensidade dos comportamentos
manifestos não mantém uma proporção com a situação de agressão antecedente
(Caballo, 2003).

1.3. Comportamento Agressivo

O comportamento agressivo ocorre quando se faz valer os próprios direitos
pessoais, com a expressão dos seus pensamentos, seus sentimentos e suas opiniões de
tal forma que, normalmente, apresenta-se de forma desrespeitosa, desonesta
inapropriada, e a custa da violação os direitos alheios. Este comportamento pode se
manifestar por meio de direto ou indireto. Por meio direto pode ser caracterizado como:
1) agressão oral, incluindo ofensas, insultos, humilhações, ameaças e hostilizações; 2)
gesto agressivo ou ameaçador, como fechar os punhos, expressão facial de raiva ou
ódio, e agressão física. Por meio indireto pode ser manifesto como: 1) comentários
rancorosos, irônicos, sarcásticos, e murmúrios maliciosos; 2) gestos irônicos e
debochados. Quaisquer umas das ações citadas podem ser dirigidas a outras pessoas ou
objetos (Caballo, 2003).
O foco usual da agressão é dominar e obter vitória, e forçar o outro a perder. A
mensagem básica que passa é: “eu penso isso - e você é tolo por pensar diferente”. “eu
quero isso – o que você quer não conta”. “eu sinto isso – não importa seus
sentimentos”. O comportamento agressivo pode ter resultados positivos em curto prazo,
mas muitas vezes resulta em consequências desfavoráveis em longo prazo. As
conseqüências favoráveis podem ser: expressão descontrolada das emoções, sensação
de poder, conquista de objetos, objetivos e necessidades, havendo pouca ou nenhuma
reação direta da outra parte. Conseqüências negativas imediatas podem ser: sentimento
de culpa, contra-agressão direta e enérgica (agressão oral ou física), ou contra-agressão
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indireta (gestos ou comentários irônicos). De qualquer forma, os resultados em longo
prazo, normalmente são negativos, incluindo conflito no relacionamento interpessoal
(agressões mútuas), e fuga e esquiva da outra parte (Caballo, 2003).

2. Habilidades Sociais no Brasil

No Brasil, Del Prette e Del Prette (2001b) alinham-se à visão de Cabalo, quando
definem habilidades sociais como “diferentes classes de comportamentos sociais no
repertório do indivíduo para lidar de maneira adequada com as demandas das situações
interpessoais” (Del Prette & Del Prette, 2001b, p. 31).
Definem, ainda, competência social e desempenho social competente como “a
capacidade do indivíduo de organizar pensamentos sentimentos e ações em função de
seus objetivos e valores articulando-os às demandas imediatas e mediatas do ambiente”
social (Del Prette & Del Prette, 2001b, p. 31). É interessante também diferenciar
competência social de desempenho social. O primeiro trata de um desempenho social
competente; o segundo designa as formas com que as pessoas se relacionam, podendo
ser competente ou não (Del Prette & Del Prette, 2001b). Além disso, a competência
social é compreendida como avaliativa, pressupondo critérios para qualificar o
desempenho social.
Para Del Prette & Del Prette (2001b), como visto anteriormente, Habilidades
Sociais e Competência Social não são equivalentes, mas são elementos que compõem os
estudos da área de conhecimento denominada Habilidades Sociais. Dentro desse
contexto teórico, em 2001, Del Prette e Del Prette publicam o Inventário de Habilidades
Sociais (IHS) que é instrumento e objeto de estudo neste trabalho.

2.1 Estudos em Habilidades Sociais

No Brasil, existem diversos estudos sobre Habilidades Sociais com populações
de pacientes e não-pacientes. As pesquisas com populações de pacientes foram
realizadas principalmente por Bandeira, investigando competência social de psicóticos
(Bandeira, Barroso, Reis, Gaspar & Silva, 2004; Bandeira, Machado, Barroso, Gaspar
& Silva, 2003; Bandeira & Ireno, 2002; Bandeira, Machado & Pereira, 2002; Bandeira,
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1999a, 1999b; Bandeira, Cardoso, Fernandes, Resende & Santos, 1998). Além destas
pesquisas, existem trabalhos teóricos sobre Transtorno Obsessivo Compulsivo (Mitsi,
Silveira & Costa, 2004) e Fobia social (Angélico, Crippa & Loureiro, 2006)

e

habilidades sociais.
Em populações de não-pacientes, existem trabalhos na investigação de
habilidades sociais específicas, como habilidades sociais educativas (por exemplo,
Bolsoni-Silva & Marturano, 2007; Bolsoni-Silva, Salina-Brandão, Versuti-Stoque &
Rosin-Pinola, 2008), habilidades sociais em crianças (por exemplo, Gonsalves & Murta,
2008) e habilidades sociais conjugais (por exemplo, Del Prette, Villa, Freitas & Del
Prette, 2008). Além disso, esta área de conhecimento também tem-se dedicado à
pesquisa de habilidades sociais de uma forma geral, e a grande maioria dos estudos é
desenvolvida com universitários, como estudado por Bartholomeu, Nunes e Machado
(2008); Bandeira e Quaglia (2005); Villas Boas, Silveira e Bolsoni-Silva (2005);
Oliveira e Duarte (2004); Del Prette et al. (2004); Del Prette e Del Prette (2003);
Furtado, Falcone e Clark (2003), Magalhães e Murta (2003); Bueno, Oliveira e Oliveira
(2001), Bandeira, Costa, Del Prette e Gerk-Carneiro (2000), Falcone (1999). Dentre
todos os trabalhos empíricos em Habilidades Sociais citados até aqui, apenas trabalhos
com universitários utilizam o Inventário de Habilidades Socais, publicado em 2001, por
Del Prette e Del Prette (Bartholomeu, Nunes & Machado, 2008; Villas Boas, Silveira &
Bolsoni-Silva, 2005; Del Prette et al., 2004; Del Prette & Del Prette, 2003; Furtado,
Falcone & Clark, 2003; Magalhães & Murta, 2003). Dos oito trabalhos realizados com
universitários no Brasil de 2002 a 2008, seis utilizam o IHS, para avaliação de
habilidades sociais. Pode-se dizer que este instrumento psicológico é a ferramenta mais
utilizada na avaliação de habilidades sociais gerais em população de não-pacientes.
Este trabalho teve por objetivo apontar possíveis indicadores de agressividade e
passividade no IHS.
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MÉTODO

1. Participantes

Neste estudo, os participantes foram 15 universitários (14 mulheres e um
homem), da região da Grande Vitória, cursando Psicologia em instituição pública ou
particular. A idade na amostra variava de 19 e 50 anos (M=25,73 e DP=8,75), sendo
quatro casadas e 11 solteiros. Não houve distinção por períodos acadêmicos e na
amostra havia participantes iniciantes (segundo período) e finalistas (décimo período).

Tabela 1. Participantes classificados quanto ao sexo, estado civil, idade e período
acadêmico
Participante

Sexo

Estado Civil

Idade

Período

P1
P2

F

Casado

26

06

F

Solteiro

24

06

P3

F

Casado

21

06

P4

F

Solteiro

22

08

P5

F

Solteiro

18

04

P6

F

Solteiro

20

04

P7

F

Solteiro

23

10

P8

F

Solteiro

22

10

P9

F

Solteiro

22

09

P10

F

Casado

50

09

P11

F

Casado

41

02

P12

F

Solteiro

31

10

P13

F

Solteiro

19

02

P14

F

Solteiro

24

10

P15

M

Solteiro

23

03

2. Instrumentos

2.1 Inventário de Habilidades Sociais (IHS)

Este instrumento de autorrelato, elaborado por Del Prette e Del Prette (2001a),
tem por finalidade avaliar a frequência do repertório de habilidades sociais nas situações
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cotidianas do indivíduo. O IHS circunscreve situações de ordem social com distintos
tipos de interlocutores em vários contextos, com questões pautadas em uma diversidade
de habilidades, como falar em público e expressar sentimentos, por exemplo. Seus
resultados permitem constatar recursos ou déficits em habilidades sociais, que,
normalmente, estão associadas à presença ou ausência de conflitos nas relações
interpessoais (Del Prette & Del Prette, 2001a).
O instrumento é composto por 38 itens, sendo cada um correspondente a
descrição de uma situação. O participante atribui pontuação de A (valor zero) a E (valor
quatro), conforme considere as situações descritas. Estas apresentam freqüência de
ocorrer entre “nunca ou raramente” (Pontuação A) até “sempre ou quase sempre”
(pontuação E). Dessa forma, a pontuação do inventário varia de zero a cento e cinqüenta
e dois pontos (Del Prette & Del Prette, 2001a).
Este instrumento possui cinco subescalas ou subinventários, denominados
Fatores, assim elencados: Fator 1 – enfrentamento com risco (11 itens); Fator 2 –
autoafirmação na expressão de afeto positivo (7 itens); Fator 3 – conversação e
desenvoltura social (7 itens); Fator 4 – autoexposição a desconhecidos ou a situações
novas (4 itens); Fator 5 – autocontrole da agressividade a situações aversivas (3 itens) –
(Del Prette & Del Prette, 2001a).
As pesquisas sobre gênero em habilidades sociais indicam distinções
significativas entre homens e mulheres, porém, não há diferenças significativas
considerando a idade dos avaliados. Sendo assim, a interpretação do escore total e dos
parciais é baseada na posição do participante em relação à amostra por sexo (Del Prette
& Del Prette, 2001a).
Os escores fatoriais devem ser analisados considerando-se que há demandas
distintas devido aos diferentes contextos sociais. O escore fatorial F1 associa-se ao
enfrentamento com risco, ou seja, é uma referência de assertividade e controle da
ansiedade diante das situações. Relaciona-se com a capacidade que o indivíduo tem de
trabalhar com a afirmação e a defesa de seus direitos e sua autoestima (Del Prette & Del
Prette, 2001a). Presume-se neste estudo que pessoas com altas pontuações no F1 se
avaliem ou são avaliadas por pares como assertivas.
O escore fatorial F2 associa-se à autoafirmação na expressão de afeto positivo.
Analisa como o indivíduo consegue lidar com a expressão do afeto positivo e com a
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afirmação da autoestima. Refere-se a situações como elogiar pessoas, expressar
sentimentos de caráter positivo, agradecer elogios, defender alguém e participar de um
diálogo comum (Del Prette & Del Prette, 2001a).
O escore fatorial F3 identifica o repertório em habilidades de conversação e
desenvoltura social, identificando o quanto o indivíduo é capaz de lidar com contextos
neutros de aproximação. Um alto escore significa que o sujeito reconhece normas do
relacionamento diário, como sustentar e concluir uma conversação, tanto por telefone
quanto ao vivo, atingir indivíduos que ocupam uma posição de autoridade, pedir
favores, rejeitar pedidos incoerentes e reagir a elogios (Del Prette & Del Prette, 2001a).
O escore fatorial F4 indica habilidades relacionadas à autoexposição a
desconhecidos ou a situações novas, que diz sobre como alguém se comporta diante de
pessoas desconhecidas. As situações podem ser exemplificadas quando alguém está
diante de um público desconhecido para apresentar algum trabalho ou perguntar
informações para pessoas desconhecidas (Del Prette & Del Prette, 2001a).
O escore fatorial F5 relaciona-se ao autocontrole da agressividade em situações
aversivas. Pode-se avaliar se o indivíduo possui habilidades para controlar sua raiva e
agressividade diante de situações aversivas, de forma a se comportar de modo
socialmente competente. Esse item inclui habilidades para lidar com críticas do
interlocutor, por exemplo (Del Prette & Del Prette, 2001a).
A apuração dos resultados é baseada pela somatória dos itens em cada um dos
fatores e no fator geral (ou escore total). O escore obtido gera uma posição em percentis
que pode variar de 1% a 100%. Pessoas com pontuações entre 1% e 25% estão em uma
faixa em que há indicação para treinamento de habilidades sociais (entendendo que este
déficit é fonte de problema), neste caso, estas pessoas tem um baixo repertório de
comportamentos socialmente habilidosos, ou este é deficiente, podendo gerar
problemas, estas pessoas foram classificadas neste trabalho como Baixo para repertório
de HS. Pessoas com pontuações acima de 25% e abaixo de 50% possuem um bom
repertorio de HS, todavia estão abaixo da média, foram classificadas neste trabalho
como Médio Baixo para repertório de HS. Por outro lado, pessoas acima de 50% mas
abaixo de 75% são consideradas acima da média, e também com um bom repertório,
este foram classificadas neste trabalho como Médio Alto para repertório de HS. Já,
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pessoas com mais de 75% apresentam um repertório bastante elaborado de HS, podendo
ser classificadas como Alto para repertório de HS.

2.2 Entrevista em grupo

Foi realizada uma entrevista em grupo no início do oitavo encontro que os
participantes respondiam as perguntas: 1) Como você percebe hoje a forma como você
interagia com as pessoas antes de participar do grupo? 2) Como você classificaria a
maioria dos seus comportamentos antes de participar do grupo? Passivo, Assertivo ou
Agressivo? Alguns participantes não souberam responder. Com isso o grupo (outros
participantes) respondeu como percebiam aquele participante nos primeiros encontros
do grupo.

3. Procedimentos

Os participantes se inscreveram voluntariamente para participar gratuitamente de
um grupo vivencial em Habilidades Sociais. Não houve qualquer outro tipo de seleção
prévia para participação no grupo, exceto ser graduando em psicologia na região da
Grande Vitória. Não houve pagamento ou outras formas de indução aos participantes.
Estes não correram nenhum tipo de risco físico, psicológico ou moral. Foi pedido aos
participantes que assinassem um Termo de Consentimento Esclarecido, em duas vias.
Foram realizados 10 encontros de duas horas de duração cada um, com
intervalos de uma ou duas semanas, totalizando 20 horas de intervenção psicológica em
grupo, que teve os seguintes temas de trabalho: 1. Apresentar-se e falar em público; 2.
Direitos humanos básicos nas relações interpessoais; 3. Comportamento interpessoal
(passivo, agressivo e assertivo); 4. Expressar desagrado, desgosto e incomodo; 5.
Enfrentamento de crítica; 6. Fazer críticas construtivas; 7. Fazer e rejeitar pedidos. O
IHS foi aplicado antes do primeiro encontro, e a entrevista em grupo foi realizada após
o sétimo encontro. Os encontros tiveram por objetivo o aumento do repertório dos
comportamentos assertivos dos participantes, bem como a melhoria geral das
habilidades sociais.
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ANÁLISE DE DADOS E RESULTADOS

A análise de dados consistiu na comparação dos relatos dos participantes (cada
um falando de si e do grupo falando de alguém do próprio grupo) sobre seus
comportamentos passivos e agressivos, bem como as pontuações obtidas no IHS por
cada um.
Tabela 2. Participantes classificados quanto ao sexo, resultados no IHS e relatos da
entrevista em grupo.
Parte

Sexo

IHS F1

P1

F

MB

P2

F

A

A

P3

F

A

A

P4

F

A

P5

F

P6

F2

F3

F4

F5

Auto-relato

A

Agressivo

Relato do
grupo

A

Não sabe

Passivo

A

A

Não sabe

Agressivo

A

B

A

A

A

A

A

F

A

A

A

P7

F

MA

A

B

A

Passivo

P8

F

MB

B

B

A

B

Não sabe

P9

F

A

A

A

A

Passivo

P10

F

MA

A

A

B

P11

F

MA

A

A

P12

F

A

P13

F

MB

P14

F

A

A

A
A

A
A

Assertivo
Agressivo

B

Agressivo

B

Passivo

A

Agressivo

A

Não sabe

Agressivo
A

Não sabe

Não sabe

A

Não sabe

Agressivo

P15
M
B
B
B
B
A
Passivo
Legenda: A – Alto; MA – Médio Alto; MB – Médio Baixo; B – Baixo; as casas em branco são
referentes a MA ou MB.

A título de caracterização da amostra, a média de percentil do grupo no fator
geral IHS foi igual a 66,46% (DP=27,41%), 65,33% (DP= 25,29%) no F1, 59,8% (DP=
33,91%) no F2, 70,2% (DP= 28,05%) no F3, 54,5% (DP= 24,09%) no F4, 55,60%
(DP= 30,82%) para F5.
A tabela 2 apresenta os resultados do IHS dividido por fator geral e subfatores.
No fator geral, oito participantes foram avaliados como Alto para o repertório de HS,
três como Médio Alto, três como Médio Baixo, e um como Baixo. No fator F1, sete
foram classificados como Alto e dois como Baixo. No fator F2, sete foram classificados
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como Alto e três como Baixo. No fator F3, nove foram classificados como Alto e dois
como Baixo. No fator F4, quatro foram classificados como Alto e dois como Baixo. No
fator F5, seis foram classificados como Alto e dois como Baixo.
A tabela 2 também apresenta os resultados da entrevista em grupo. Cinco
participantes auto-relataram um repertório comportamental predominantemente
agressivo, e dois foram identificados pelos pares no grupo da mesma forma. Quatro
participantes se identificaram como passivos e um foi identificado assim pelo grupo.
Apenas um participante se identificou como assertivo. Dois participantes não souberam
responder e o grupo também não soube identificá-los com predomínio de um dos três
tipos de comportamentos aqui descritos.

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO

Os resultados apontaram que, entre os oito participantes classificados como Alto
pelo fator IHS, cinco foram identificados ou se identificaram como agressivos e dois
como passivos. Entre os três avaliados como Médio Alto, um se identificou como
agressivo e dois se identificaram como passivos. Entre os três que foram avaliados
como Médio Baixo, um se identificou como agressivo e dois não souberam responder.
O participante avaliado como Baixo se identificou como passivo.
Dos sete participantes que foram classificados como Alto no fator F1, quatro
foram identificados ou se identificaram como agressivos, dois como passivos e um
como assertivo. Ainda no Fator 1 dos dois participantes avaliados como Baixo, um se
identificou como passivo e um não soube responder. No fator F2, dos sete participantes
classificados como Alto, cinco foram identificados ou se identificaram como agressivos
e dois como passivos. Dos três participantes classificados como Baixo, um se
identificou como assertivo, um se identificou como passivo e um não soube responder.
Nove foram classificados como Alto, no fator F3. Destes, quatro se
identificaram como agressivos, um como assertivo, três como passivos e um não soube
responder. Dos dois classificados como Baixo em habilidades sociais (F3), ambos
relataram se identificar como passivos. Dos quatro classificados como Alto no fator F4,
dois se identificaram como passivos e dois como passivos. Dos dois avaliados como
Baixo no IHS (F4), um não soube responder e o outro se identificou com passivo.
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No fator F5, seis foram classificados como Alto, destes três se identificaram ou
foram identificados como agressivos, um como assertivo e um não soube responder.
Dos dois avaliados como Baixo, um se identificou como agressivo e um como passivo.
Os dados indicam que nem todas as pessoas avaliadas como Altas em HS no
IHS apresentam padrões predominantes de comportamento assertivo, como previsto
teoricamente no inventário, podendo apresentar comportamentos agressivos e passivos.
Sugere-se, aqui, que o instrumento aqui pesquisado esteja avaliando a defesa dos
direitos nas relações interpessoais, o que pode se dar com a presença de respostas
agressivas ou assertivas. Todavia, o instrumento parece identificar pessoas com o
predomínio de comportamentos passivos, ou seja, pessoas avaliadas como Baixo para
repertório de habilidades socais, provavelmente se identificaram ou serão identificadas
como tendo um predomínio de comportamentos passivos. Esta predição deve ocorrer, já
que estas pessoas apresentam dificuldades para defender seus direitos e, com isso,
apresentam um predomínio de comportamentos passivos. Pesquisas futuras podem
confirmar ou refutar estas hipóteses com o uso de outras metodologias de pesquisa,
como entrevista, teste situacional ou comparação com outros instrumentos
padronizados.
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COMPROMETIMENTO NO TRABALHO E O RELACIONAMENTO
INTERPESSOAL NA COOPERATIVA DE RECICLADORES DE ALAGOAS COOPREL
Gearlanza Alves Galdino17 (UFAL/UNITRABALHO-IESOL)
Cezar Nonato Bezerra Candeias (UFAL/UNITRABALHO-IESOL/PPGS-UFAL)

O presente artigo é fruto da pesquisa que buscou descobrir e explicar os fatores que influenciam os
cooperados a se comprometerem com a organização denominada Cooperativa de Recicladores de
Alagoas-COOPREL e, paralelamente, verificar se as idéias que fundamentam o arcabouço teórico da
Economia Solidária exercem alguma influência sobre o comprometimento dos mesmos. Assim, a partir
dos dados achados nesta pesquisa será analisado o relacionamento interpessoal entre os trabalhadores, já
que a mesma contempla como forma de mensurar o comprometimento, a abordagem afetiva. No primeiro
momento discutimos os aspectos teóricos do Comprometimento no Trabalho, seguido da discussão sobre
a Economia Solidária; depois fazemos a análise dos dados, concluindo com as considerações finais. Dessa
forma, a partir da efetivação dessa pesquisa foi possível perceber que a boa relação estabelecida entre
associados acaba por influenciar o comprometimento numa perspectiva afetiva, caracterizado no trabalho
em equipe, fator esse que é considerado pela Economia Solidária, pois não está somente centrada na
promoção de trabalho e renda, mas principalmente no desenvolvimento sociocultural e político dos
indivíduos.
Palavras-chave: comprometimento no trabalho, economia solidária, relacionamento interpessoal.
COMMITMENT AT WORK AND INTERPERSONAL RELATIONSHIP IN THE COOPERATIVE OF
RECYCLERS OF ALAGOAS-COOPREL
This article is the result of research that sought to discover and explain the factors that influence the
cooperative to commit to the organization called Cooperative of Recyclers of Alagoas-COOPREL and to
discuss if the ideas that underlie the theoretical framework of Solidarity Economy exert some influence
on commitment to them. So the findings in this research will be used to analyze the interpersonal
relationships between workers, since they cover a way of measuring commitment in the affective
approach. At first we discuss the theoretical aspects of the Commitment at Work, followed by discussion
of Solidarity Economy, then proceed to data analysis, concluding with the final considerations. Thus,
from the accomplishment of this research it was possible to see that the good relationship established
between members, ultimately influence the affective commitment perspective, characterized in teamwork,
a factor that is considered by Solidarity Economy, as it is not only focused on promoting employment and
income, but mainly on the socio-cultural and political development of individuals.
Keywords: work commitment, solidarity economics, interpersonal relationships.

INTRODUÇÃO

O presente trabalho é fruto da análise da realidade social do mundo do trabalho e
tem como objeto a Cooperativa de Reciclagem de Alagoas – COOPREL - escolha
motivada por meio da percepção de existência, entre os trabalhadores, de um espírito de
confiança, cooperativismo, responsabilidade e perseverança, transparecendo a ideia de
17
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que, trabalhando em conjunto, se produz mais e com a intenção maior que desta forma
ajuda-se o outro e contribui-se para a sociedade.
O objetivo deste trabalho foi descobrir, a partir do estudo do comprometimento
organizacional, quais os fatores que compõem a estrutura do comprometimento dos
trabalhadores da COOPREL e, paralelamente, verificar se as ideias que fundamentam o
arcabouço teórico da Economia Solidária exercem alguma influência sobre o
comprometimento dos mesmos.
O comprometimento no trabalho é um construto de mensuração que integra um
campo da Psicologia denominado Comportamento Organizacional. Comprometimento é
um conceito usado para fazer pesquisa no campo do Trabalho com a finalidade de
analisar qual a relação do trabalhador com a organização. Existem vários tipos de
construtos para se estudar questões que circundam o mundo do trabalho. O intitulado
conceito de comprometimento no trabalho é o que está sendo estudado nesta pesquisa,
classificado como um dos focos de estudo e de análise que integram o
comprometimento organizacional.
De acordo com a literatura revista, dá-se a predominância da natureza afetiva no
comprometimento no trabalho, esclarecida por Bastos, quando afirma que o
“comprometimento envolve: sentimento de lealdade, desejo de permanecer e de se
esforçar em prol da organização” (Bastos, 1996, p.97). Nesse sentido, refere-se à
relação estabelecida entre o trabalhador e a organização, relação esta que implica um
envolvimento entre as partes e especificamente do trabalhador, brotando a vontade de
contribuir com o desenvolvimento e progresso da organização, ao mesmo tempo em que
compreende que ganhará com essa ação.
O presente trabalho se debruça sobre o comprometimento organizacional com o
objetivo de descobrir como se processa a ação do indivíduo na organização, ao lado da
análise da estrutura desta, alcançando uma relação recíproca entre ambos os aspectos
(tanto do indivíduo quanto da organização). Do mesmo modo, o comprometimento no
trabalho configura um método de investigação que se propõe a estudar a natureza do
vínculo do trabalhador com a organização, de forma a analisar, na subjetividade do
trabalhador, quais os fatores que condicionam o comprometimento, pois subentende-se
que, para construir medidas e estratégias, é indispensável conhecer primeiramente o
sujeito que compõe essa organização. Assim, para operacionalização do objetivo
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proposto neste trabalho, são construídos padrões de comprometimento por intermédio
das próprias abordagens do comprometimento organizacional e principalmente pelos
dados colhidos nas entrevistas, perpassando a subjetividade dos trabalhadores para
então mensurar o vínculo destes com a organização.
Dos vários tipos de comprometimentos (organizacional, sindicato, carreira) no
presente estudo, analisar-se-á o comprometimento organizacional, estudado a partir de
diversas abordagens: afetiva, normativa, instrumental, comportamental e sociológica.
Para este trabalho, serão focadas duas18: afetiva e instrumental.
De acordo com Bastos, a abordagem “[...] a) afetiva/atitudinal [...] enfatiza a
natureza afetiva do processo de identificação do indivíduo com objetivos e valores da
organização; b) „instrumental/ „side-bets‟ [...] vê o comprometimento como produto das
recompensas e custos associados à permanência na organização [...]” (Bastos,1996,
p.96).
Com referência aos conhecimentos teóricos de Economia Solidária, ela não é
datada como um fenômeno da contemporaneidade, embora tenha sido empregada e
suscitado grandes repercussões, especificamente no Brasil, na década de 90. No cenário
mundial, nasceu na Inglaterra, como resposta aos efeitos nefastos da explosão do
capitalismo no século XIX. Seu campo tem se expandido de forma a agregar diversas
18

As abordagens normativa, comportamental e sociológica não foram escolhidas porque se optou pelas
dimensões que tivessem uma maior relação com a temática, bem como um critério quantitativo para a
análise de dados. A abordagem atitudinal é empregada quando se busca captar a relação afetiva do
trabalhador com a organização, demonstrada na identificação das normas e valores desta, o que pode
causar a volição de continuar na empresa. Com efeito, a identificação empreende a ação de aceitação e
esforço para com a organização exemplificada no desempenho das atividades. Além disso, tal
envolvimento com a organização e seus objetivos gera no indivíduo o desejo de permanência. A
abordagem instrumental é compreendida por meio do valor dado ao trabalho pelo trabalhador e pela
organização, pois aquele apreende que deve ser retribuído pelo seu trabalho prestado. Assim, a
abordagem instrumental é compreendida mediante benefícios econômicos e financeiros que a organização
proporciona ao trabalhador, ou seja, é a percepção do trabalhador sobre a troca estabelecida entre este e a
organização. Conforme a abordagem instrumental, o trabalhador elabora um cálculo mental e cognitivo
dos efeitos dos investimentos e a viabilização em caso da quebra do vínculo. Com efeito, é a percepção
avaliativa do indivíduo que, comprometendo-se com a organização, será bem recompensado, como se a
garantia do comprometimento fosse a recompensa. Do mesmo modo, a ausência dessas recompensas pode
provocar a cisão do comprometimento. Além de que existe um sentimento de perda, com a idéia de que,
se há a quebra do vínculo com a organização, consequentemente acarretará a perda dos benefícios, status
e recompensas. Porquanto, o trabalhador realmente reflete na hipótese da perda do “emprego” e dos seus
consequentes benefícios e recompensas. Assim sendo, retrospectivamente, a abordagem afetiva se
caracteriza pela individualidade afetiva, de sentir-se feliz, gostar do que faz, onde está e com quem está.
Na abordagem instrumental, está clara a fundamentação do sistema de recompensas, principalmente
econômica que o trabalhador visualiza na organização.
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áreas de conhecimento, apresentando-se como um objeto da prática de Políticas
Públicas e como objeto de pesquisa de cunho científico dessas áreas que têm auxiliado
para a própria efetividade dos objetivos da Economia Solidária.
Assim, é plausível introduzir conceitos preliminares de Economia Solidária.
Segundo a definição do Ministério do Trabalho e Emprego, ela consiste em:
[...] um jeito diferente de produzir, vender, comprar e
trocar o que é preciso para viver. Sem explorar os outros,
sem querer levar vantagem, sem destruir o ambiente.
Cooperando, fortalecendo o grupo, cada um pensando no
bem de todos e no próprio bem (Ministério do Trabalho e
Emprego, 2009).
Nesse sentido, a Economia Solidária representa para a instância do governo um
novo modo de produção que corresponderia a uma “jeito” diferente, direcionado para
trabalhadores que estão excluídos do mercado de trabalho formal, tornando-se uma
forma de trabalho e renda para eles. É também considerada pelo Ministério do Trabalho
e Emprego a preocupação com o meio ambiente, uma questão diferencial entre a
alternativa Economia Solidária e o sistema Capitalista, este que usa a natureza em
benefício próprio de forma irregular. A Economia Solidária está buscando manter uma
relação sadia com o meio ambiente no qual vivemos e do qual extraímos os bens sejam
naturais ou materiais, necessários para a sustentabilidade humana.
Além dos argumentos do Ministério do Trabalho e Emprego (Farid Eid, Paul
Singer, Luiz Gaiger, entre outros) que exprimem a Economia Solidária como uma
alternativa ao modo de produção do sistema capitalista, Paul Singer também concorda
com essa afirmativa, mas expõe outros pontos constitutivos da Economia Solidária: a
autogestão e a solidariedade.
Sintetizando o exposto, podemos definir, a princípio, Economia Solidária como
uma forma alternativa de trabalho e renda em que são mantidos valores como a
solidariedade, em vez de competição, e autogestão no lugar da heterogestão, que
proporcionam a valorização do trabalhador e o produto do seu trabalho.
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MÉTODO

1. A Busca de um Método Apropriado

O tipo de questionamento escolhido neste trabalho é uma análise que se encontra
no campo microssociológico, isto é, na ação do indivíduo, o que conduziu à escolha do
método qualitativo de pesquisa.
Realizada numa cooperativa de coletores de lixo, chamada Cooperativa de
Reciclagem de Alagoas – COOPREL, uma organização que a pesquisadora já conhecia,
devido ao vínculo desta com a Incubadora de Empreendimentos Solidários – IESOL, a
pesquisa utilizou o método qualitativo que, segundo Richardson (1999), pode ser
caracterizado como “a tentativa de uma compreensão detalhada dos significados e
características situacionais apresentadas pelos entrevistados, em lugar da produção de
medidas quantitativas de características ou comportamentos” (Richardson, 1999, p. 90).
Assim, o método qualitativo tem o objetivo de aprofundar, no universo da
pesquisa, questões que os pesquisadores se propõem a descobrir e analisar. Por outro
lado, esse método apresenta desvantagens e vantagens. As desvantagens se caracterizam
pela complexidade da confiabilidade dos dados, enquanto as vantagens se diferenciam,
por exemplo, da proximidade com o universo da pesquisa, o que pode implicar uma
delimitação, pois o pesquisador, ao se envolver, pode colocar suas emoções e opiniões,
o que rompe com a objetividade daquele e desta. Porquanto, a busca da objetividade é
um desafio posto pela pesquisa tanto qualitativa quanto quantitativa, mas, na primeira,
necessita de um cuidado maior, porque pressupõe, de alguma forma, a presença da
subjetividade do pesquisador.
O método qualitativo foi usado aqui devido à vantagem de possibilitar a coleta
de respostas específicas e subjetivas. Além disso, oferece a oportunidade de estar
próximo do universo de pesquisa, não uma proximidade que enviese os dados, mas de
poder ter um contato direto e aberto com o entrevistado, possibilitando não apenas
colher respostas mais precisas como também poder estabelecer uma relação entre o
dizer e o fazer. Portanto, para este trabalho, o método qualitativo se apresenta
apropriado à coleta de dados.
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2. Caracterização da Unidade de Análise

A unidade de análise da pesquisa são os trabalhadores que prestam seu serviço
na Cooperativa de Reciclagem de Alagoas – COOPREL e não mantêm uma relação de
patrão versus empregado. Diferentes, assim, os sócios integrantes são donos do próprio
empreendimento solidário.
A COOPREL é autogerida atualmente por dezessete sócios, dos quais onze são
homens e seis são mulheres, com uma faixa etária entre 18 e 29 anos. No entanto,
existem trabalhadores com mais de 50 anos.
A organização do trabalho funciona da seguinte forma: pela manhã, todos os
homens saem para coletar, enquanto as mulheres permanecem na cooperativa fazendo a
atividade de separação do material reciclável. A coleta é feita “porta-a-porta” nas casas
e, a cada dia da semana, é feita em um bairro. Pelo horário da tarde, todos os
cooperados, homens e mulheres, fazem a “separação” e prensa do lixo.
A maioria dos trabalhadores é proveniente do trabalho informal: catadores de
lixo nas ruas ou no mercado, serventes, entre outros. E uma minoria veio do mercado
formal, no qual exerciam cargos de carregador de cimento, auxiliar de condomínio,
entre outros.

3. A Amostra

O universo da pesquisa desenvolvida constitui todos os sócios da COOPREL
que somam dezessete trabalhadores. A amostra, por sua vez, é a representação da
totalidade dos trabalhadores da cooperativa com a vantagem de auxiliar na precisão dos
dados, como também na análise dos mesmos, pois, se tem um volume grande de
informações, fica difícil a classificação, podendo ocorrer o risco de se perder no
problema da pesquisa.
O tipo de amostragem probabilística escolhida foi a aleatória simples realizada
por meio de um sorteio. Dos dezessete trabalhadores foi extraída a amostra para a
realização das entrevistas, estruturada da seguinte forma:
A população foi separada por duas variáveis, sexo e ocupação de cargo
(Diretoria), para possibilitar uma maior probabilidade de as mulheres aparecerem, já
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que são poucas e duas fazem parte da diretoria. Além disso, ter indivíduos
representantes da direção permitiu colher informações importantes. Assim, foi extraída
uma percentagem de 50% dos sócios de cada subconjunto, sendo que no da Direção a
percentagem foi de 20%.
Como resultado, formamos os seguintes subconjuntos: (a) dos 11 sócios do sexo
masculino, foram sorteados quatro; (b) das seis sócias do sexo feminino, foram
sorteadas duas, e (c) dos cinco sócios que integram a direção, foram sorteados dois.
Lembrando que todos os sócios tiveram igual chance de serem sorteados para a
amostra e os sócios que faziam parte da Direção não foram inclusos no subconjunto do
sexo masculino ou feminino. Portanto, foram sorteados para as entrevistas quatro
homens, duas mulheres e dois componentes da Direção.

4. Instrumento de Coleta de Dados

Para a operacionalização da presente pesquisa foi escolhida como técnica de
coleta de dados a entrevista, por possibilitas uma interação face a face, porém limitada
entre o entrevistador e entrevistado. Vantagem essa que o questionário não
possibilitaria, já que é uma técnica fechada que priva a liberdade do entrevistado,
antecedendo a resposta deste. Não que se esteja fazendo uma crítica ao uso do
questionário, no entanto, a entrevista possibilita a obtenção de respostas mais precisas e
subjetivas, requeridas neste trabalho.
A entrevista foi do tipo não estruturado. Segundo Richardson (1999):
A entrevista não estruturada, também chamada em
profundidade, em vez de responder à pergunta por meio de
diversas alternativas pré-formuladas, visa obter do
entrevistado o que ele considera os aspectos mais
relevantes de determinado problema: as suas descrições de
uma situação em estudo. Por meio de uma conversação
guiada, pretende-se obter informações detalhadas que
possam ser utilizadas em uma análise qualitativa
(Richardson, 1999, p.208).
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Nesse sentido, a entrevista não estruturada possibilita ao entrevistado ficar livre
para expressar, a seu jeito, um assunto específico, mesmo que esteja entrelaçado numa
estrutura social, implicando na apresentação de respostas subjetivas pelos indivíduos.
A técnica de entrevista usada foi a guiada, definida como um tipo na qual o
entrevistado é orientado pelo entrevistador, possibilitando que ambos os comunicadores
sejam beneficiados e possam responder ao problema da pesquisa. Dessa forma, o guia é
uma formulação de questões, podendo ser construído com perguntas diretas que serão
abordadas durante a entrevista, servindo para o entrevistado não sair do foco da resposta
e para o entrevistador não ficar sem saber quais perguntas fazer. O guia dessa pesquisa é
composto por questões gerais sobre a cooperativa, seguidas de questões subjetivas sobre
o associado.

5. Procedimentos para a Coleta e Análise dos Dados

A pesquisa, no que se refere à coleta de dados, se constituiu em dois momentos:
a primeira19 visita consistiu na descoberta de como surgiu a cooperativa e no
levantamento de informações gerais sobre a cooperativa e os associados (faixa-etária,
estado civil, moradia, escolaridade, etc.) que fazem parte do empreendimento; o
segundo, mais especificamente, foi a parte mais delicada que constitui a essência do
trabalho, o momento da realização das entrevistas com os associados definidos na
amostra.
Na análise e interpretação dos dados, as informações colhidas foram
sistematizadas, classificando-se as respostas nas determinadas abordagens do
comprometimento organizacional (sabendo que as abordagens foram focadas nas
questões abordadas pelo entrevistador, indiretamente), definidas anteriormente,
consistindo numa forma de analisar a subjetividade do trabalhador entrevistado. Logo
depois, foi feita uma relação da teoria do comprometimento no trabalho com os
pressupostos teóricos da Economia Solidária.

19

Neste artigo, os dados do primeiro momento da coleta não serão descritos nem analisados.
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Os padrões de comprometimento foram construídos a partir dos resultados
encontrados e de acordo com as abordagens do comprometimento organizacional:
afetiva, instrumental.
Com a categoria afetiva tem-se o objetivo de colher dados a respeito da questão
do envolvimento do associado com a cooperativa, na aceitação das normas e valores, na
intenção de contribuir para o crescimento do empreendimento solidário, como também
o desejo de permanecer no mesmo. Enquanto, com a abordagem instrumental, o
comprometimento com o trabalho pode ser analisado pelo viés dos benefícios
econômicos que a cooperativa propicia, principalmente as recompensas de natureza
imaterial, a exemplo da convivência.

RESULTADOS - ANÁLISE DE DADOS

Nesta seção, reservada à análise dos dados coletados, serão descritos os padrões
de comprometimento construídos. Por fim, a fase avaliativa irá analisar os resultados do
objetivo proposto da pesquisa, relacionando-os com os pressupostos teóricos da
Economia Solidária.
Vale lembrar que os resultados aqui descritos não devem ser generalizados para
o mundo do trabalho ou, até mesmo, para outra cooperativa de recicladores, pois, apesar
de realizarem a mesma atividade, não são os mesmos sujeitos, com a mesma estrutura e
o mesmo local, devendo ser tratados apenas para a realidade social da COOPREL, da
qual os entrevistados fazem parte.
Para fins da análise dos dados, serão descritos trechos das falas dos entrevistados
e, como forma de assegurar o anonimato dos entrevistados da pesquisa, os nomes
apresentados são fictícios.

1. Padrões de Comprometimento no Trabalho

A construção dos padrões do comprometimento foi feita por meio da análise dos
dados colhidos nas entrevistas dos trabalhadores da COOPREL. Seguem abaixo os
padrões de comprometimento no trabalho, acompanhado de um estudo relacional entre
eles: (a) Comprometido Afetivo: refere-se aos indivíduos que se comprometem com a
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organização a partir da identificação com os valores e normas da COOPREL. Assim, ao
mesmo tempo em que desenvolve o sentimento de lealdade, desencadeia o desejo de
contribuir e de permanecer na mesma; (b) Comprometido Instrumental: refere-se aos
indivíduos que se comprometem com a organização pensando nas recompensas
provindas da cooperativa, caso ocorra a quebra do vínculo entre o trabalhador e a
COOPREL.
No que se refere ao comprometimento afetivo, na identificação com as normas e
valores na COOPREL, ele consiste no valor do “trabalho em equipe” dado pelos sócios,
no sentido de que o trabalho é realizado coletivamente com a colaboração de todos,
conduzindo a institucionalização de um valor da cooperativa, a união, que é incorporado
no dia-a-dia do trabalho cooperativo pelos trabalhadores.
Por outro lado, existe um valor muito forte e de alta relevância traduzido em
suas falas que influencia o comprometimento numa perspectiva afetiva - a preocupação
com o meio ambiente. Compartilham a idéia de que, ao coletarem material reciclável
pelas casas e ruas, estão contribuindo com o meio ambiente, assim como para a
sociedade. Além disso, compreendem que é a coleta do material reciclável que
possibilita a geração de renda.
Dessa maneira, mesmo sendo um movimento pequeno, eles colaboram para a
limpeza urbana e, de certa forma, para a conscientização ambiental da sociedade.
Diferentes assim, eles ficam felizes, bem como satisfeitos com o recebimento de
apoio e ajuda da sociedade, especificamente nas casas dos indivíduos em que já vão nos
dias certos coletar e são tratados bem, causando impacto na sociedade, no sentido de
que os indivíduos também são levados a colaborar com seu trabalho, juntando algo que,
aos seus olhos, não tem nenhuma utilidade.
Assim, todos esses valores e o esforço de cada sócio, no desempenhar das
atividades diárias de coletar, separar e fazer a limpeza no espaço do trabalho, provocam
nos cooperados o desejo de permanecer na COOPREL, como também de contribuir para
o crescimento desta, tanto os que têm pouco tempo de casa quanto os com mais tempo,
sendo o dos últimos um comprometimento mais consolidado. Conversando sobre a sua
vontade de permanecer e de contribuir com a cooperativa, um entrevistado afirmou:
Eu cada dia tenho isso, de cada vez mais a gente crescer
aqui. Cada vez melhorar mais e crescer. É o objetivo de
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todos nós aqui, é trabalhar, ganhar mais dinheiro.
Crescendo a cooperativa, em nome da gente correr pra
fora mermo. E vendo que o trabalho da gente tá tendo
valor (Rafael Lima, 24 anos).
No entanto, existe outro fator influente no comprometimento afetivo de suma
importância nas entrevistas que, dependendo da situação, pode influenciar no
comprometimento instrumental - a amizade cultivada. Fator esse percebido quando
afirmaram que, ao sair da COOPREL, sentiriam falta dos amigos do trabalho e das
“pessoas da rua”, nas casas das quais coletam os materiais recicláveis. Portanto,
configura uma recompensa que é inserida no cálculo da quebra do vínculo com a
organização. Por outro lado, na perspectiva do comprometimento afetivo, a amizade na
COOPREL é muito forte. Em todas as entrevistas, todos entraram na COOPREL através
da amizade com pessoas que trabalhavam na mesma. Nesse sentido, o laço afetivo é
inerente e partilhado no cotidiano dos trabalhadores. Já no ingresso, começa a se
enraizar na COOPREL, contribuindo para o aumento do comprometimento no trabalho,
pois quanto maior o compromisso, maior é a vontade de cooperar e de permanecer.
Ainda sobre a convivência dos cooperados, sabendo que não é fácil conviver
com pessoas diferentes, uns que entendem e outros que não se compreendem, a relação
entre os associados é um elemento estruturante da amizade na COOPREL, pois, mesmo
havendo as discussões, eles ainda afirmam, relevando-as, que a relação é:
Muito boa. Não tem cara feia com ninguém é um ajudando
o outro. Sempre quando tá um triste o outro vai, chega
praquela pessoa: porque você tá triste? Tal, sempre
tentando arrancar um sorriso daquela pessoa, tal. Eu acho
interessante isso, sempre tá é tudo unido, não tem nada de
confusão, nada, sempre tamos unidos (Adriano Soares, 27
anos).
A enumeração de fatores que influenciam o comprometimento afetivo prova que
ele tem uma grande força no comprometimento no trabalho,

embora o

comprometimento instrumental tenha mais ênfase. Essa afirmação pode ser
compreendida a partir das informações apresentadas nas falas dos entrevistados, uma
vez que os cooperados imaginam sair da COOPREL, perder o trabalho e a renda,
sabendo que não têm outras oportunidades de trabalho, diante de um cenário alagoano
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de desemprego, no qual os chamados “bicos” (trabalho incerto e temporário) é o que
resta, mas que não traz a estabilidade. Os sócios são felizes e satisfeitos com o trabalho
que fazem, porque é nesse trabalho que cada um consegue sua renda. No entanto, se
tivessem uma opção melhor, eles segurariam. Assim, segundo eles, o que os motivou a
fazerem parte da cooperativa foi a falta de um trabalho estável.
Portanto, o comprometimento dos associados na abordagem instrumental é
instigado pelo cálculo cognitivo da perda do trabalho e de seus respectivos benefícios.
Uma das vantagens em destaque foi a de ganharem objetos das “pessoas da rua” ou
mesmo encontrarem entre o material, no caso das mulheres que não saem para coletar,
objetos para o uso. Para ilustrar sobre as vantagens do trabalho cooperativo, vejamos a
fala deste sócio:
Porque eu ganho coisa na rua. O pessoal me ajuda na rua,
vê a minha capacidade. Vê tudo, procura saber se aqui
ganha salário, eu digo que não ganha salário, ninguém
ganha salário aqui. Aí, na rua eu batalho alguma coisa.
Mas se fosse passar só com o dinheiro daqui, não dava,
não tinha condições. Porque o dinheiro daqui é pouco
demais, pouquíssimo. Eu só fico porque eu acho se eu sair
daqui, porque gente que saiu daqui, eu só saio pra ficar
trabalhando. Muitos deles que saiu não arrumou nada
ainda, tá parado. Aí eu penso sair por causa disso. Pra sair
pra ficar parado, assim, é melhor tá aqui trabalhando,
porque ou muito ou pouco eu arrumo. Entendeu?
(Bernardo Araújo, 54 anos).
Porém, para assegurar essa vantagem, o sócio tem que estar vinculado ao
trabalho. Talvez essa seja a principal preocupação, a perda do trabalho, ou seja, o
próprio trabalho já é um fator que influencia no comprometimento no trabalho, pois eles
alegaram como um dos motivos que levam a trabalhar na COOPREL a falta de
“emprego” e, consequentemente, do dinheiro, já que a maioria dos entrevistados eram
os responsáveis pela sustentabilidade da família.
Além de se integrar na cooperativa, trabalhar na COOPREL é para os
trabalhadores motivo de orgulho, aspecto considerado uma recompensa. Do mesmo
modo, o comprometimento instrumental também traz benefícios de ordem imaterial
(realização pessoal), enfatizado num trecho desta fala, interrogando-lhe se se sentia feliz
em fazer parte da cooperativa:
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Me sinto né. Por menos, assim, é um trabalho normal
também, não é um trabalho normal? Eu me sinto alguém,
me sinto gente, porque tou trabalhando, né, porque tou
trabalhando. Porque você não trabalha você se sente
como? Uma pessoa esquecida, né, como se está
abandonada. É um local de trabalho, você se sente mais a
vontade, você tem amizade, você se desenvolve, conhece
também[...] (Fátima dos Santos, 37 anos).

2. Fatores que influenciam o Comprometimento no Trabalho dos Trabalhadores
da COOPREL

Os fatores descritos abaixo foram formados após a coleta dos dados, isto é, por
meio das informações concedidas pelos trabalhadores da COOPREL. Neste momento,
serão analisados os fatores que influenciam o comprometimento no trabalho dos
trabalhadores da COOPREL, a saber: (a) Alternativa; (b) Recompensas; (c)
Organização da COOPREL; e, (d) Espaço Social do Trabalho.
O fator alternativa indica aquilo que o trabalho representa na realidade social da
COOPREL, ou seja, uma alternativa para indivíduos excluídos do mercado de trabalho
formal, seja pela idade, formação profissional, escolaridade, entre outros motivos. Do
mesmo modo, apresenta-se como alternativa à criação de renda para indivíduos que não
têm nenhuma fonte para sobreviver ou viver dignamente. Para o cooperado Adriano
Soares, a cooperativa significa:
É importante para mim. Porque dá trabalho, né, traz
trabalho para as pessoas que precisam como eu que tava
precisando e to aqui trabalhando e acho muito bom esse
trabalho. Pra mim nem tem horário para chegar, pra largar
não tem não. Eu gosto de muito, demais, daqui, não tenho
pressa para ir para a casa. Aqui foi tudo. Pra mim esse
trabalho é ótimo. Trabalho que todo mundo gosta e eu
também gosto muito. Sempre quando chego nos cantos
falo sobre meu trabalho para as pessoas, né. Informo né,
faz ver que é um trabalho que é interessante, que pro meio
ambiente, né é interessante também (Adriano soares, 27
anos).
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Portanto, alternativa se apresenta como um fator que influencia no
comprometimento no trabalho dos trabalhadores da COOPREL, quando realmente se
torna uma alternativa ao desemprego.
O fator recompensas também se faz presente no comprometimento dos
trabalhadores da COOPREL, por intermédio dos benefícios concedidos por esta. Não só
a parte que recebem, mas os objetos que ganham dos indivíduos que fazem o favor de
arrumar o material reciclável, como também o vínculo afetivo que constroem com os
demais sócios e outros indivíduos que estão ao seu redor, inclusive com aqueles da
“rua”.
Com relação à parte que recebem, acham justo ser desta forma (o total dividido
entre todos), mas para eles é pouco, embora aceitem a quantia.
A organização da COOPREL é mencionada pelos trabalhadores, seja no
cotidiano do trabalho, seja na forma da autogestão ou na relação de igualdade entre os
sócios perante todas as situações. Assim, a forma como a cooperativa é organizada
incentiva o trabalhador a permanecer e a se comprometer com a COOPREL. Sobre o
que achava da forma como a cooperativa era organizada, este sócio declara:
O grupo mermo em geral, porque sempre trabalha, um
ajudando o outro. Interessante é isso também, sempre um
ajuda o outro, pra sair tudo certo. Cada um tem sua função
um faz isso, o outro vai fazer aquilo. Eu acho interessante
assim, o trabalho do grupo (Adriano Soares, 27 anos).
Ainda

mais,

o

espaço

social

do

trabalho

também

influencia

o

comprometimento, fundado na amizade entre os sócios da cooperativa e no qual se
processam as relações sociais. O ambiente do trabalho é tão importante que os sócios se
sentem orgulhosos e respondem com entusiasmo em fazer parte da COOPREL:
Com certeza, porque vivo mais meu tempo todo aqui, mais
do que em casa. De segunda a sexta até no sábado, a gente
vem para cá. E aqui todos os dias é as mesmas pessoas.
Aqui é minha segunda família (Rafael Lima, 24 anos).
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DISCUSSÃO

Relação dos Fatores encontrados com os Princípios da Economia Solidária

De acordo com os dados coletados e analisados, existem fatores que estão
permeados pelos fundamentos da Economia Solidária. De principal importância,
focados neste trabalho, são a solidariedade e a autogestão.
Nos fatores alternativa e estabilidade, que podem ser analisados juntamente,
ambos se encontram como objetivos da Economia Solidária, que é promover trabalho e
renda para os indivíduos excluídos do mercado de trabalho formal, renda que não
consiste em um salário, porém, mensalmente os trabalhadores da COOPREL têm a
certeza de que receberão suas partes.
Com relação ao fator recompensas, na COOPREL, esse fator não pode ser
compreendido de forma restrita ao caráter econômico, isto é, aos benefícios materiais
que são oferecidos, embora tenha considerável peso. Sobretudo, são relevantes os
fatores socioculturais que permeiam o comprometimento com a organização e que estão
relacionados com o arcabouço teórico da Economia Solidária.
Uma

das

recompensas

do

trabalho

cooperativo

que

influencia

o

comprometimento é a questão ambiental. Os cooperados afirmam que, ao estarem
coletando material reciclável para a cooperativa, estão contribuindo para a
conscientização ambiental e conservação do meio ambiente. A Economia Solidária
prima por esta questão, podendo ser compreendida como uma implicação, os
empreendimentos solidários são formas de geração de trabalho e renda, mas com uma
condição, sem prejudicar o meio ambiente. Nesse sentido, a contribuição da COOPREL
com o meio ambiente é uma recompensa que influencia o comprometimento no
trabalho, considerado um objetivo da Economia Solidária.
Foram apontadas pelos trabalhadores da COOPREL outras recompensas, dentre
elas, a parte que recebem. A contabilização das partes é feita de forma igualitária quantos sócios tiverem, será repartido entre eles. Na percepção dos trabalhadores, essa
forma é correta, mesmo que seja pouca a parte de cada um, mas a intenção é dividir
igualitariamente, pois o montante é alcançado mediante o trabalho de todos, pressuposto
este da divisão, também inserido no corpo teórico da Economia Solidária.
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De mesma forma, os objetos que os trabalhadores acham ou ganham da
sociedade são considerados uma vantagem, portanto uma recompensa no trabalho que
influencia o comprometimento no trabalho. Porém, esse fator não está direcionado
diretamente com os princípios da Economia Solidária, estaria mais relacionada como
um ato de caridade e não a solidariedade, fundamento básico da Economia Solidária.
No entanto, o ato de a sociedade separar o material reciclável em suas casas e
entregar para os trabalhadores da COOPREL configura uma ação solidária, no sentido
de que ela está colaborando com o trabalho dos cooperados, compreendendo que eles
dependem do material reciclado das casas. Da mesma forma, os trabalhadores também
contribuem com a limpeza de suas residências. Assim, essa solidariedade é
fundamentada no princípio da reciprocidade que é alimentada pela Economia Solidária.
Além disso, a questão da amizade também é considerada pelos associados da
COOPREL como uma recompensa, percebida no espaço social do trabalho que se
constitui num ambiente não apenas de execução do trabalho, mas da socialização do
afeto e idéias. Com efeito, nesse tipo de recompensa, há um encontro dos princípios da
cooperativa com os valores da Economia Solidária quando ambas convergem para a
finalidade comum de promoverem trabalho e renda, mas não pautadas unicamente no
fator econômico, pois tanto a COOPREL quanto a Economia Solidária visam ao
desenvolvimento sociocultural e político dos indivíduos.
Na Economia Solidária, a solidariedade é considerada um princípio
fundamental, contrário à competição, entendida quando agregada ao sentido associativo,
ou seja, a partir da livre iniciativa dos associados de trabalharem coletivamente visando
beneficiar todos de forma igualitária, também representada na ajuda mútua do cotidiano,
realização das tarefas e distribuição das partes.

Assim, é possível afirmar que a

solidariedade na COOPREL é identificada como uma recompensa, pois ela também é
inserida como uma perda no cálculo de saída da organização pelos trabalhadores. Nesse
sentido, a solidariedade pode ser explicada pela teoria antiutilitarista, quando
compreendido que o vínculo estabelecido com a organização não se dá unicamente pelo
fator econômico, mas é influenciado por fatores socioculturais construídos na
cooperativa e pelos princípios praticados, inerentes à Economia Solidária.
Para estabelecer essa relação da solidariedade com a recompensa, é preciso
compreender que esta é que estabelece o vínculo. Por sua vez, é este que está na base da
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solidariedade. Assim, o vínculo do trabalhador com a organização pode ser estabelecido
através da reciprocidade, de um sistema de trocas, configurando uma relação fluida de
quem recebe e se sente na “obrigação” de retribuir.

Em outras palavras, tanto o

comprometimento com a organização é influenciado pelas vantagens materiais que o
empreendimento solidário oferece e o trabalhador se sente na obrigação de contribuir,
como também o comprometimento decorre do funcionamento interno da COOPREL, do
cotidiano, no qual a solidariedade se desenvolve, logo na livre iniciativa de associação,
na ajuda mútua, dentre outras situações. Portanto, são as relações sociais construídas no
espaço social do trabalho, pautadas na reciprocidade, que dão sentido à Economia
Solidária, porque o trabalhador não se compromete com a organização apenas pelo fator
econômico, mas por fatores socioculturais, como a solidariedade ativa na COOPREL e
conservada como princípio fundamental da Economia Solidária. Contudo, a
reciprocidade caracterizada na Economia Solidária é uma ponte para a solidariedade
como esta é uma recompensa, porque é ela que cria o vínculo do trabalhador com a
organização.
A autogestão é a forma por excelência da solidariedade, mas só será analisada
no fator a seguir, organização da COOPREL.
A organização da COOPREL é um fator que influencia o comprometimento
quando é entendida pelos associados, relacionando-a com a prática do cotidiano, quer
dizer no exercício da gestão coletiva e do trabalho em grupo, fatores esses que, na
Economia Solidária, são representados pela autonomia, liberdade e pela participação
democrática. Ou seja, é especificamente o princípio da autogestão ativa e compartilhada
entre os sócios.
A partir da análise crítica dos fatores encontrados com os pressupostos teóricos
da Economia Solidária, percebemos que os fatores que influenciam o comprometimento
no trabalho estão intrinsecamente relacionados com os princípios da Economia
Solidária, no sentido de que estes estruturam a organização do empreendimento
solidário e a ação dos trabalhadores envolvidos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com os objetivos propostos, os resultados alcançados mostraram que
são

vários

os

fatores

que

influenciam

o

comprometimento

no

trabalho.

Concomitantemente, verificamos que as idéias do arcabouço teórico da Economia
Solidária se encontravam implícitas nos fatores identificados, seja na estrutura
organizacional e administrativa ou na convivência dos trabalhadores da COOPREL.
Assim, a partir dos princípios, valores e idéias da Economia Solidária, ela pôde
dar um outro sentido à cooperativa de coletores de materiais recicláveis e à vida dos
trabalhadores inseridos na COOPREL. E, especificamente, a solidariedade, um
princípio da Economia Solidária que influencia no comprometimento afetivo, é
identificada claramente no cotidiano da COOPREL, presente e compartilhada entre os
trabalhadores, inicialmente na livre iniciativa de se agregarem na cooperativa e,
posteriormente, na ajuda mútua do trabalho em grupo, na divisão das partes,
colaboração na preservação do meio ambiente, entre outros.
Logo, na perspectiva da abordagem afetiva, os trabalhadores estabelecem uma
relação de lealdade, se identificam com os valores da organização, desencadeando o
desejo de permanecer e de contribuir para o crescimento da cooperativa, mas também,
numa perspectiva instrumental, são trabalhadores que se encontram ali, pela falta de
alternativa de trabalho e renda. Nesse sentido, estão vinculados ali na COOPREL por
não terem outras opções de trabalho e disporem de certa estabilidade.
Porém, são também vislumbradas vantagens de ordem sociocultural que
influenciam no comprometimento instrumental e sua permanência na COOPREL. A
cooperativa não só proporciona trabalho e poder de ser “dono” do empreendimento, mas
nela são cultivadas as amizades. A COOPREL é o espaço físico da socialização dos
indivíduos, até mesmo de entretenimento. Vantagens essas que promovem o
desenvolvimento

sociocultural

e

político

dos

trabalhadores,

influenciam

o

comprometimento, podendo aumentar a lucratividade. Dessa forma, os associados não
se comprometem no trabalho apenas pelo fator econômico, pelo trabalho cooperativo
proporcionar renda, mas o fator social também exerce influência percebida nesses
elementos de natureza social e cultural, imbricadas nos pressupostos da Economia
Solidária.
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No entanto, não se está ocultando a influência do fator econômico, pois iria
contra os pressupostos da Economia Solidária, promover trabalho e renda, mas ele, por
si só, não é determinante no comprometimento dos trabalhadores da COOPREL.
Enfim, partindo do pressuposto que os trabalhadores das cooperativas
integrantes à Cadeia de Coleta de Materiais Recicláveis são trabalhadores que
necessitam de apoio científico, almeja-se que os resultados mostrados neste trabalho
possam despertar em outros pesquisadores o interesse em estudar questões que não foi
possível aqui aprofundar, bem como possam servir de base para futuros trabalhos na
área do comprometimento no trabalho, principalmente que possam colaborar para o
desenvolvimento dos empreendimentos solidários.
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O RELACIONAMENTO PROFESSOR-ALUNO
E O PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM:
UMA INVESTIGAÇÃO ENTRE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO
Marco Aurélio Togatlian (UFES)
Agnaldo Garcia (UFES)
O presente estudo investigou o relacionamento entre professores e alunos do Ensino Médio em uma
escola da rede privada de ensino do município do Rio de Janeiro. O objetivo foi encontrar as
características principais do professor com o qual o aluno mantinha o melhor e o pior relacionamento.
Participaram do estudo 120 alunos, matriculados regularmente nas três séries do Ensino Médio. O
questionário buscou investigar os sentimentos do aluno em relação a cada professor investigado, a
percepção do aluno em relação a seu relacionamento com o professor em questão, alguns aspectos
percebidos a respeito da disciplina ministrada pelo professor, a atuação do professor em sala de aula, a
percepção do aluno sobre o relacionamento dos professores com sua turma e com o próprio aluno.
Conclui-se que os alunos percebem claramente a distinção entre seus professores nos aspectos mais
diversos. Os dados sugerem que quanto melhor o relacionamento, maior é o reconhecimento da
capacidade didática e da motivação demonstradas pelo professor.
Palavras-chave: relacionamento professor-aluno; ensino médio; ensino-aprendizagem; relacionamento
interpessoal.
TEACHER-STUDENT RELATIONSHIP AND THE TEACHING-LEARNING PROCESS:
AN INVESTIGATION AMONG HIGH SCHOOL STUDENTS
The present study investigated the relationship between teachers and high school students in a private
school in the city of Rio de Janeiro. The objective was to find the main features of the teacher students
maintained the best and worst relationship, in their opinion. A total of 120 students enrolled regularly in
three grades of high school took part in the investigation. The questionnaire aimed at investigating the
feelings of students for each teacher investigated; the perception of students regarding their relationship
with the teachers in question; some aspects regarding how the discipline taught by the teachers was
perceived; the role of the teacher in classroom; the students' perception about how teachers related to the
students in the classroom and with each student particularly. It was concluded that students perceive a
clear distinction between their teachers in various aspects. Data suggest that the better the relationship, the
greater the recognition of teaching ability and motivation demonstrated by the teacher.
Keywords: teacher-student relationship; high school; teaching-learning; interpersonal relationships.

INTRODUÇÃO

A pesquisa sobre relacionamento interpessoal apresentou um desenvolvimento
expressivo nas últimas três décadas, resultado da contribuição de autores de diferentes
disciplinas e orientações teóricas (Garcia, 2005). Diversos tipos de relacionamento têm
sido investigados: os relacionamentos românticos, familiares, sexuais, relacionamentos
profissionais em diversos níveis e a amizade em geral. No campo da educação este tipo
de pesquisa parece não ter grande repercussão. O objetivo deste estudo é apresentar uma
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breve

revisão

da

literatura

sobre

o

relacionamento

professor-aluno,

com

aprofundamento no estudo das propriedades deste relacionamento no Ensino Médio,
procurando contextualizar o assunto e buscando confirmar que esta perspectiva do
cotidiano escolar ainda precisa ser melhor compreendida pelos professores e educadores
em geral.
Interações que não privilegiem a competência e o reconhecimento de habilidades
e que não promovam a autonomia e o senso de pertencimento podem ser deletérias,
gerando um ambiente ansioso e até mesmo agressivo, com repercussões na motivação e
na segurança para participar e explorar o ambiente escolar (Ladd & Burgess, 2001). Sob
esta perspectiva a importância do professor é exponencialmente maior. Em um
ambiente onde a autonomia e a confiança estão presentes, aparentemente, a atividade
externa do professor diminui, pois não impõe mais sua autoridade através de ameaças e
domínio sobre o outro, contudo, a atividade interna aumenta, na medida em que precisa
organizar e regular o ambiente social.

1. O Relacionamento Professor-Aluno no Ensino Médio

O período da adolescência é um momento de alto nível de conflitos com os pais,
instabilidade de humor e demonstração de indiferença e comportamento anti-social
(Arnett, 1999). Já se sabe também que os professores possuem muitas crenças sobre a
adolescência e que estas idéias sendo repetidas sobre uma grande diversidade de jovens
formam um estereótipo social que pode influenciar o julgamento destes. Buchanan
(1990), em estudo sobre a influência de pais e professores sobre adolescentes, afirma
que os pais identificam mais comportamentos positivos do que os professores, estes
apontam que os adolescentes manifestam altos índices de comportamentos clássicos de
conformismo nas diversas situações da rotina escolar.
Rickards e Fisher (2000), em pesquisa realizada com 3515 estudantes
australianos do Ensino Médio, constataram que existem muitas diferenças entre a
percepção dos alunos e professores sobre o relacionamento entre ambos. Os estudantes
consideraram seus professores mais inseguros e insatisfeitos do que os próprios
professores. Também reconheceram seus professores como pessoas muito mais críticas
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do que os mesmos o fizeram. Os professores acreditam que são muito mais cooperativos
em sala de aula do que os estudantes percebem. O estudo apontou que os professores
tendem a perceber o relacionamento professor-aluno mais positivamente que estes.
Em estudo sobre atribuição de intenções nas interações de adolescentes
agressivos e não agressivos com seus professores, Wyatt e Haskett (2001) selecionaram
63 adolescentes oriundos de escolas públicas regulares e alternativas norte-americanas.
Os estudantes das escolas regulares foram recrutados através da indicação dos
professores de Inglês, Artes e Matemática, já os das escolas alternativas foram
indicados por manifestarem comportamento anti-social, violência física, destruição de
propriedade ou repetidos atos de violação das regras da escola. Uma das variáveis
investigadas no estudo foi a atribuição de culpa em relação aos acontecimentos
negativos nas vidas dos estudantes. Os resultados mostraram que os adolescentes
agressivos atribuíram mais freqüentemente aos seus professores a responsabilidade por
seus atos negativos do que a eles mesmos ou a outras pessoas. O estudo também
investigou a percepção dos adolescentes sobre a mediação dos professores em relação
aos atos considerados hostis. Os resultados apontaram que os alunos percebem que o
sentimento mais comum nestes momentos de mediação é a raiva e que sua
demonstração pode alimentar a agressividade na relação professor-aluno (Wyatt &
Haskett, 2001).
Professores são, geralmente, mencionados de forma dúbia: podem ser
considerados como atenciosos ou disciplinadores, pessoas comprometidas ou
profissionais distantes. Muitos filósofos e educadores têm escrito sobre estes conflitos
na relação educacional, freqüentemente criticando o entendimento oficial do papel do
professor e a favor de uma relação mais pessoal, idealmente ética, descrita,
regularmente, como uma relação de diálogo e transformação pessoal (Endres, 2007).
Existe ainda a necessidade de uma reflexão sobre a influência dos sistemas de educação
na prática educativa. Parece que os administradores, preocupados com a defesa política
de suas funções que exigem a prestação eficiente de serviços educativos, não
conseguem perceber as nuances e sutilezas envolvidas nos aspectos interpessoais da
relação pedagógica. Do mesmo modo, os educadores que se preocupam mais com as
questões centradas no estudante, imersos nestas sutilezas, podem sofrer de um tipo de
miopia em relação aos sistemas nos quais seu trabalho está ocorrendo. É necessário,
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portanto, a aproximação entre estas posições para que os limites de uma e de outra
sejam expandidos.
Independentemente do sistema de ensino onde trabalhem, os professores são
responsáveis por uma das características mais marcantes de qualquer processo
educativo: a interação face a face entre estudantes e professores. Esta precisa ser
incorporada como necessária ao sucesso do processo educativo pois é a maneira pela
qual podem ser examinadas as particularidades de professores e alunos. O desafio de
implementar um processo educativo eficiente pode ser alcançado em larga escala e de
forma eficiente quando atender as necessidades particulares de professores e alunos,
observando-os numa perspectiva que valorize ambas as dimensões (Endres, 2007).

MÉTODO

O presente estudo investigou o relacionamento entre professores e alunos do
Ensino Médio em uma escola da rede privada de ensino do município do Rio de Janeiro.
O principal objetivo foi encontrar as características principais do professor considerado
como o de melhor relacionamento, assim como aquele considerado como o de pior
relacionamento, na opinião de cada aluno participante.
Foram utilizados dois questionários idênticos com quarenta e seis questões cada
um, divididas em seis dimensões de acordo com a proposta de Hinde (1997) para o
estudo sobre relacionamentos. Um dos instrumentos referiu-se ao professor com o qual
o aluno reconhecia ter o melhor relacionamento e o outro foi direcionado ao professor
com o qual o aluno percebia possuir o pior relacionamento. O modelo de questionário
seguiu o padrão de respostas do tipo Lickert com cinco alternativas possíveis. O
instrumento foi aplicado nas salas de aula das respectivas turmas após os devidos
esclarecimentos e sem a presença de qualquer membro da escola. Participaram do
estudo cento e vinte alunos, matriculados regularmente nas três séries do Ensino Médio.
Todos os alunos foram autorizados pelos respectivos responsáveis a participarem da
pesquisa através de formulário enviado às residências, que foram devolvidos
preenchidos e assinados por estes.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

A primeira parte do questionário buscou investigar os sentimentos do aluno em
relação a cada professor investigado, incluindo: (a) afeição (sentimento de carinho,
afeto, de gostar do professor); (b) respeito; (c) admiração pela competência profissional
do professor; (d) admiração pelo professor como pessoa (legal); (e) temor (sensação de
medo ou receio de algo que o professor possa fazer); (f) rancor, ódio ou desejo de
vingança (sentimento negativo em relação ao professor).

Tabela 1 - Em relação ao professor com MELHOR RELACIONAMENTO qual o seu nível de:

Afeição
Respeito
Admiração pela competição
Profissional
Admiração como pessoa
Temor
Rancor/ódio/desejo de
vingança

Muito alto ou Muito alto ou
Médio
alto
alto
(n)
(n)
(%)
95
79,2%
20
98
81,7%
22

16,7%
18,3%

Muito baixo
ou nenhum
(n)
5
0

Médio
(%)

muito baixo ou
nenhum (%)
4,2%
0,0%

110

91,7%

10

8,3%

0

0,0%

120
4

100,0%
3,3%

0
32

0,0%
26,7%

0
84

0,0%
70,0%

-

0,0%

-

0,0%

120

100,0%

Tabela 2 - Em relação ao professor com PIOR RELACIONAMENTO qual o seu nível de:

Afeição
Respeito
Admiração pela competição
Profissional
Admiração como pessoa
Temor
Rancor/ódio/desejo de
vingança

Muito alto
ou alto
(n)
8
43

Muito alto ou
alto
(%)
6,7%
35,8%

Médio
(n)

Médio
(%)

30
34

25,0%
28,3%

Muito baixo
ou nenhum
(n)
82
43

44

36,7%

36

30,0%

40

33,3%

20
44

16,7%
36,7%

28
40

23,3%
33,3%

72
36

60,0%
30,0%

25

20,8%

20

16,7%

75

62,5%

muito baixo ou
nenhum (%)
68,3%
35,8%

Os resultados expressos nas tabelas 1 e 2, apontam para importantes reflexões
quanto aos sentimentos dos alunos em relação aos professores escolhidos. No aspecto
positivo, destacam-se as questões da admiração do professor como pessoa e o
reconhecimento da competência profissional deste. Pelo lado negativo, observam-se o
temor e ódio/rancor e desejo de vingança, destacadamente, além da falta de afeição pelo
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professor. Jennings e Greenberg (2009) indicam que a competência emocional e social
dos professores é fundamental para a manutenção de uma boa gestão da sala de aula,
propondo a implementação de um programa de aprendizagem emocional direcionado
aos professores, onde estes pudessem aprender a lidar com seus sentimentos e,
consequentemente utilizassem tal aprendizagem no relacionamento com seus alunos.
Domitrovich, Cortes e Greenberg (2005) e Elias (2003) afirmam que os professores
raramente estão preparados para o trabalho docente quando este depende das variáveis
sociais e emocionais. Aspectos como o respeito, a afeição e a admiração como pessoa
estão diretamente ligados a um excelente relacionamento entre professores e alunos. O
respeito e a coerência fazem parte de uma lista de exigências para que o professor
receba o Prêmio de Professor Qualificado, no modelo de Educação Inglês, sendo
necessário demonstrar que tratam seus alunos com coerência, respeito e consideração,
preocupando-se com seu desenvolvimento como aprendizes (TDA-Training and
Development Agency for Schools, 2007). Os princípios que norteiam a concessão de tal
prêmio têm grande relevância para o sistema escolar, pois o mesmo é concedido por um
órgão independente de auto-regulação profissional que zela pelos padrões de
desempenho profissional dos professores.
Estes sentimentos estão incluídos no conjunto de características valorizadas
pelos adolescentes quando da formação de um modelo de comportamento. A admiração
pela competência profissional é o resultado desta estruturação modelar pois o
adolescente encontra no comportamento profissional os resultados observados no
comportamento pessoal. Confirma-se, neste caso, a forte relação entre pessoa
competente e profissional competente.
Por outro lado, a falta de afeição e a não identificação positiva da figura do
professor são fatores altamente atrelados a um relacionamento ruim. Ainda assim, o que
chama a atenção nas respostas dos alunos sobre os professores com os quais consideram
ter o pior relacionamento é a aproximação negativa, representada neste estudo pelos
itens: ódio, rancor e desejo de vingança. Neste aspecto, quase metade dos alunos
manifesta algum destes sentimentos. Estes dados indicam que durante o período letivo
estes alunos já recebem o professor da maneira mais negativa possível e, levando-se em
consideração que o relacionamento entre eles é de natureza pedagógica, muitos outros
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obstáculos podem surgir ao longo do ano, reduzindo a chance do processo de
aprendizagem concretizar-se.
Relacionamentos são comumente descritos como mais ou menos próximos
(Hinde, 1997). Portanto, mesmo que, inicialmente, o relacionamento professor-aluno
seja reticente e até mesmo distante, a afeição, o respeito e a admiração atuam como
fatores de aproximação e afetam outras características como veremos a seguir.
A segunda parte do questionário visa a investigar a percepção do aluno em
relação a seu relacionamento com o professor em questão, buscando informações sobre
diferentes aspectos desse relacionamento, incluindo (a) satisfação (se está satisfeito com
o relacionamento que mantém com esse professor); (b) confiança (se confia no
professor); (c) intimidade (se expõe e discute assuntos pessoais com ele); (d) apoio
recebido (quanto apoio recebe desse professor).

Tabela 3 - Em relação ao professor com MELHOR RELACIONAMENTO qual o seu nível de:

Satisfação
Confiança
Intimidade (expor e discutir
assuntos pessoais)
Apoio Recebido (quanto apoio
recebe desse professor)

Muito alto
ou alto
(n)
100
90

Muito alto ou
alto
(%)
83,3%
75,0%

56
80

13,3%
21,7%

Muito baixo
ou nenhum
(n)
4
4

muito baixo
ou nenhum
(%)
3,3%
3,3%

59

49,2%

5

4,2%

30

25,0%

10

8,3%

Médio
(n)

Médio
(%)

16
26

46,7%
66,7%

Tabela 4 - Em relação ao professor com PIOR RELACIONAMENTO qual o seu nível de:

Satisfação
Confiança
Intimidade (expor e discutir
assuntos pessoais)
Apoio Recebido (quanto apoio
recebe desse prof.)

Muito alto
ou alto
(n)

Muito alto ou
alto
(%)

Médio
(n)

Médio
(%)

Muito baixo
ou nenhum
(n)

13
10

10,8%
8,3%

20
39

16,7%
32,5%

87
71

muito
baixo ou
nenhum
(%)
72,5%
59,2%

4

3,3%

23

19,2%

93

77,5%

22

18,3%

32

26,7%

66

55,0%

A satisfação nos relacionamentos é uma das variáveis mais difíceis de serem
investigadas, pois é produto de diversas interpretações, por este motivo sofre influência
de várias naturezas. Entre os diversos fatores que afetam a satisfação, as características
pessoais merecem especial atenção. Hinde (1997) afirma que é importante distinguir
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entre as características facilitadoras e aquelas que dificultam a formação ou a
manutenção dos relacionamentos. Entre as muitas características que compõem este
conjunto, o autor destaca: o gênero, a expressividade, o estilo de afeto, a percepção do
comportamento e a percepção do relacionamento em si. A satisfação está diretamente
ligada à identificação da díade em relação a estes fatores. No relacionamento professoraluno pode-se verificar a confirmação destas questões. Os alunos afirmam que estão
satisfeitos ou muito satisfeitos com os professores com os quais mantém os melhores
relacionamentos. Este índice chega a mais de 96%. Sob o mesmo aspecto, apenas 27%
dos alunos apontam satisfação nos relacionamentos que consideram piores. A
identificação e aceitação das características pessoais em todas as suas nuances é uma
consequência do comportamento da díade e está diretamente relacionada à satisfação.
Outra questão que chama a atenção refere-se ao aspecto da intimidade (expor e
discutir aspectos pessoais). Nakamura (2008) afirma que a observação dos diálogos
entre professores e alunos que acontecem fora da sala de aula são fundamentais para o
desdobramento de uma relação mais espontânea e informal, pois permite que a
linguagem utilizada seja mais livre e, portanto, diferente da formalidade da sala de aula.
Este aspecto, para o adolescente, é crucial para a qualidade dos relacionamentos. A
discussão de assuntos pessoais só pode ser realizada fora da sala de aula, portanto, a
intimidade só pode ser estabelecida através da utilização da linguagem adequada. O
conceito de intimidade está fortemente ligado ao de proximidade (Hinde, 1997). O
apoio recebido pelo professor também é uma forte medida na classificação dos
adolescentes sobre seus relacionamentos. A quantidade e a qualidade do apoio recebido
também dependem diretamente da intimidade e da proximidade, que por sua vez,
relacionam-se com a qualidade do diálogo fora da sala de aula.
A terceira parte procura investigar alguns aspectos percebidos a respeito da
disciplina ministrada pelo professor acima indicado, incluindo (a) expectativas em
relação à disciplina (o que espera aprender); (b) dedicação e interesse pela disciplina;
(c) participação em aula (o nível de participação em aula); (d) aprendizagem do
conteúdo da disciplina; (e) colaboração com colegas durante a disciplina.
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Tabela 5 - Em relação ao professor com MELHOR RELACIONAMENTO qual o seu nível de:

Expectativa em relação à
disciplina
Dedicação e interesse pela
disciplina
Participação em aula
Aprendizagem do conteúdo
da disciplina
Colaboração com colegas
durante a disciplina

Muito alto
ou alto
(n)

Muito alto
ou alto
(%)

Médio
(n)

Médio
(%)

Muito baixo
ou nenhum
(n)

muito baixo ou
nenhum (%)

100

83,3%

16

13,3%

4

3,3%

80

66,7%

33

27,5%

7

5,8%

59

49,2%

56

46,7%

5

4,2%

83

69,2%

32

26,7%

5

4,2%

42

35,0%

56

46,7%

22

18,3%

Tabela 6 - Em relação ao professor com PIOR RELACIONAMENTO qual o seu nível de:

Expectativa em relação à
disciplina
Dedicação e interesse pela
disciplina
Participação em aula
Aprendizagem do conteúdo da
disciplina
Colaboração com colegas
durante a disciplina

Muito alto
ou alto
(n)

Muito alto
ou alto
(%)

Médio
(n)

Médio
(%)

Muito baixo
ou nenhum
(n)

muito baixo ou
nenhum (%)

28

23,3%

32

26,7%

60

50,0%

42
29

35,0%
24,2%

31
32

25,8%
26,7%

48
59

40,0%
49,2%

28

23,3%

36

30,0%

56

46,7%

26

21,7%

40

33,3%

54

45,0%

As respostas dos alunos sobre os itens da terceira parte do questionário parecem
demonstrar um forte vínculo entre a qualidade do relacionamento e as variáveis em
questão. O item que examina a expectativa do aluno em relação à disciplina demonstra
que o melhor relacionamento é diretamente proporcional à expectativa em relação à
disciplina. Independente da disciplina lecionada, a alta expectativa desloca-se para a
figura do professor. Esta díade, “expectativa em relação à disciplina – relacionamento
com o professor” pode ser observada também pela expectativa do professor em relação
a seus alunos.
As expectativas dos alunos, portanto, podem ser interpretadas como uma
resposta as expectativas que os professores possuem sobre eles, demonstradas através
das condutas docentes. Esta análise permite entender a associação direta entre melhor
relacionamento e alta expectativa. A dedicação e o interesse do aluno parece se ajustar
ao nível de expectativa. Neste ponto um relacionamento pode afetar o outro (Hinde,
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1997) pois estas são variáveis diferentes mas que possuem relação intrínseca e afetam
diretamente umas às outras. Quanto ao item “aprendizagem do conteúdo da disciplina”,
os alunos afirmaram possuir índices muito altos ou médios (95,8%) de aprendizagem da
disciplina lecionada pelo professor considerado com o melhor relacionamento. Esta
relação é inversamente proporcional quando a análise focaliza o professor com o pior
relacionamento. Mais uma vez, pode ser útil a análise desta questão pelo viés sistêmico.
A aprendizagem depende de esforço que, por sua vez, depende da dedicação do aluno à
disciplina que possui forte relação com as expectativas dos alunos (Rosenthal, 1993). O
nível de expectativa dos professores em relação aos seus alunos está sendo considerado
cada vez importante para o sucesso da aprendizagem. O governo inglês através do
programa TDA (Training and Development Agency for Schools) incluiu padrões para
premiar bons professores. Um dos itens para que o docente seja classificado como um
bom profissional é possuir elevadas expectativas com relação a todos os alunos,
comprometendo-se com o aumento do seu sucesso escolar.
Merecem destaque na análise das respostas dos alunos as informações que se
referem à participação e colaboração dos alunos em aula. Mesmo na análise sobre o
professor com o melhor relacionamento, apenas 49,2% dos alunos afirmaram participar
da aula ativamente. Apesar de 46,7% apontarem uma participação mediana, estes
números apontam para uma dinâmica de aula que talvez não permita a livre
manifestação do aluno, ao menos não a esperada para os professores com os quais
mantém seus melhores relacionamentos. Estes índices tomam proporções alarmantes
quando são analisadas as respostas sobre o professor com o pior relacionamento. Quase
metade dos alunos não colabora ou participa das aulas ou, se o fazem, apontam índices
muito baixos nestes aspectos. Isto significa dizer que ao menos metade dos alunos
demonstra indiferença quanto às aulas, o que, examinado por um viés mais abrangente,
pode significar desinteresse e apatia, ingredientes básicos para a não aprendizagem.
A quarta parte se refere à atuação do professor em sala de aula, incluindo (a)
nível de tensão nas aulas; (b) nível de conflito com alunos (problemas disciplinares
durante a aula); (c) nível da capacidade didática do professor (explicação, transmissão
do conhecimento); (d) nível de motivação dos alunos e do professor na aula.
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Tabela 7 - Como você percebe os seguintes aspectos das aulas do professor com MELHOR
RELACIONAMENTO

Nível de tensão
Nível de conflito com alunos
Nível da capacidade didática
do professor
Nível de motivação dos
alunos e do professor na aula

Muito alto
ou alto
(n)
10
19

Muito alto
ou alto
(%)
8,3%
15,8%

113
89

Médio
(n)

Médio
(%)

32
40

26,7%
33,3%

94,2%

7

5,8%

74,2%

26

21,7%

Muito baixo
ou nenhum
(n)
78
61

muito baixo ou
nenhum (%)
65,0%
50,8%
0,0%

5

4,2%

Tabela 8 - Como você percebe os seguintes aspectos das aulas do professor com PIOR
RELACIONAMENTO

Nível de tensão
Nível de conflito com
alunos
Nível da capacidade
didática do professor
Nível de motivação dos
alunos e do professor na
aula

Muito alto
ou alto
(n)
60

Muito alto
ou alto
(%)
50,0%

Médio
(n)

Médio
(%)

31

25,8%

Muito baixo
ou nenhum
(n)
29

88

73,3%

22

18,3%

10

8,3%

33

27,5%

43

35,8%

44

36,7%

10

8,3%

37

30,8%

73

60,8%

Muito baixo ou
nenhum (%)
24,2%

O conflito não é, necessariamente, algo negativo. Ele pode significar um sintoma
de mudança na natureza dos relacionamentos. Um dos exemplos mais comuns desta
situação é o relacionamento dos adolescentes com seus pais. Durante a adolescência as
relações mudam e as regras que orientam os relacionamentos precisam ser renegociadas
(Hinde, 1997). Esta é a principal razão da grande incidência de conflitos durante a
adolescência. Na escola e nos relacionamentos com seus professores ocorre processo
semelhante. Por este motivo, os professores classificados como com o pior
relacionamento são aqueles que possuem os mais altos índices de tensão e conflito com
seus alunos. Na medida em que os conflitos passam por situações de tensão, quase
sempre relacionadas às regras que regulam a vida escolar dos alunos, a situação
conflituosa pode ser interpretada como uma tentativa de renegociação das regras, muitas
vezes impostas pelos professores ou mesmo pelo sistema escolar. A tensão gerada pela
falta de expectativa de mudanças produz um ambiente árido em sala de aula e afeta
diretamente o nível de motivação de alunos e professores tanto positivamente quanto
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negativamente. Na medida em que a tensão e o conflito diminuem, aumenta a
motivação que está baseada na possibilidade de intervenção dos alunos nas regras, que
deixam de ser impostas e passam a ser discutidas, atendendo às expectativas da natureza
adolescente.
Uma das possibilidades de explicação sobre os altos índices de conflito pode ser
baseada em expectativa fora da realidade, neste caso, especificamente relacionadas às
expectativas do professor em relação aos seus alunos. Frustradas estas expectativas,
uma nova realidade se apresenta diferente da imaginada e naturalmente rejeitada
(Hinde, 1997). A questão da causa dos conflitos merece ser examinada mais
profundamente em outros trabalhos.
Quanto à capacidade didática do professor, percebe-se que ao avaliarem este
item relativo ao professor com o melhor relacionamento, quase a totalidade dos alunos
apontam como muito alto ou alto (94,2%). Este reconhecimento é confirmado pelo nível
de motivação dos alunos nas aulas também muito elevado. A capacidade do professor
em transmitir o conhecimento, em explicar a “matéria”, como dizem os alunos, é
reconhecida como uma qualidade indispensável na classificação do professor no que
concerne ao relacionamento com os alunos. O professor classificado como o de pior
relacionamento foi avaliado por 36,7 % dos alunos como de muito baixa ou nenhuma
capacidade didática. Pode se imaginar a expectativa da turma antes das aulas deste
docente. Não acreditando na capacidade de explicação do professor, o desinteresse é
imediato e a motivação quase inexiste como visto anteriormente.
As duas últimas partes do questionário tiveram como objetivo registrar a
percepção do aluno sobre os professores escolhidos através de duas perspectivas
diferentes: a primeira referia-se a observação do aluno dentro do ambiente relacionado à
sua turma e a segunda estava ligada apenas ao comportamento do professor escolhido
com o próprio aluno. A idéia era verificar aspectos convergentes e divergentes sob estes
dois pontos de vista. Incluíram-se aí as seguintes questões: (a) à liberdade concedida
para os alunos interagirem com os colegas em sala de aula (ou se mostra autoritário e
opressor); (b) valorização dos alunos; (c) respeito aos alunos; (d) demonstração de
postura ética adequada (em relação a assédio moral ou sexual, manter a palavra); (e)
comunicação com os alunos; (f) interação com os alunos no dia-a-dia; (g) estímulo à
independência e/ou a autonomia dos alunos; (h) conflitos com os alunos (discutir, gritar,
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agredir); (i) flexibilidade (conversar, negociar e rever decisões); (j) atendimento aos
alunos (responder questões, tirar dúvidas, atender solicitações); (k) reconhecer os alunos
(elogiar, reconhecer o mérito); (l) mostrar interesse pelos problemas pessoais dos
alunos; (m) mostrar capacidade de liderança da turma. A análise das respostas procurou
reunir as duas perspectivas com fins de comparação entre as percepções sobre a atuação
do professor no grupo e com o próprio sujeito. Inicialmente, foram examinadas as
questões relativas ao professor classificado como o de melhor relacionamento.

Tabela 9 - Como o professor de MELHOR RELACIONAMENTO se comporta em relação à sua turma
sempre ou
sempre ou
quase sempre quase sempre
Dá liberdade p/ interação
entre colegas
Valoriza os alunos
Respeita os alunos
Mantém postura ética
adequada
Comunica-se bem com os
alunos
Interage bem com os alunos
Estimula a independência
e/ou a autonomia dos alunos
Entra em conflitos com os
alunos (discute, grita)
È flexível (conversa, negocia
suas decisões)
Atende bem os alunos
(responde questões, tira
dúvidas, etc)
Reconhece os alunos (elogia,
reconhece o mérito
Mostra interesse pelos
problemas pessoais dos
alunos
Mostra boa capacidade de
liderança da turma
É autoritário e opressor

às vezes

às vezes

nunca ou
quase
nunca

nunca ou quase
nunca

42

35,0%

75

62,5%

3

2,5%

100
120

83,3%
100,0%

20

16,7%
0,0%

0
0

0,0%
0,0%

104

86,7%

16

13,3%

0

0,0%

117

97,5%

3

2,5%

0

0,0%

116

96,7%

3

2,5%

1

0,8%

97

80,8%

18

15,0%

5

4,2%

6

5,0%

33

27,5%

81

67,5%

86

71,7%

34

28,3%

1

0,8%

111

92,5%

9

7,5%

0

0,0%

91

75,8%

29

24,2%

0

0,0%

66

55,0%

28

23,3%

26

21,7%

103

85,8%

12

10,0%

5

4,2%

9

7,5%

22

18,3%

89

74,2%
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Tabela 10 - Como o professor de MELHOR RELACIONAMENTO se comporta em relação à você
sempre ou
sempre ou
quase sempre quase sempre
(n)
(%)
Dá liberdade para interagir
com os colegas
Valoriza-o
Respeita-o
Mantém postura ética
adequada
Comunica-se bem
Interage bem
Estimula sua independência
e/ou a autonomia
Entra em conflitos com você
(discute, grita)
É flexível (conversa, negocia
suas decisões)
Atende bem (responde
questões, tira dúvidas, atende
solicitações)
Reconhece (elogia,
reconhece o mérito)
Mostra interesse pelos seus
problemas pessoais
É autoritário e opressor

às vezes
(n)

às vezes
(%)

nunca ou
quase
nunca
(n)

nunca ou quase
nunca
(%)

45

37,5%

56

46,7%

19

15,8%

80
115

66,7%
95,8%

22
5

18,3%
4,2%

18
0

15,0%
0,0%

108

90,0%

12

10,0%

0

0,0%

114
114

95,0%
95,0%

6
4

5,0%
3,3%

0
2

0,0%
1,7%

98

81,7%

13

10,8%

9

7,5%

5

4,2%

0,0%

115

95,8%

80

66,7%

22

18,3%

18

15,0%

110

91,7%

5

4,2%

5

4,2%

84

70,0%

20

16,7%

16

13,3%

43

35,8%

39

32,5%

38

31,7%

3

2,5%

9

7,5%

108

90,0%

Os itens relativos à valorização do aluno, ao respeito pelo aluno e à postura ética
do docente apresentaram altos índices percentuais para a classificação - sempre ou
quase sempre. O respeito pelo aluno alcançou a unanimidade na observação do
participante sobre a turma, o que significa dizer que o aluno percebe quando o professor
o respeita e aponta essa qualidade sem hesitação. O respeito parece ser uma expectativa
do aluno sobre o professor e, quando atendida, é imediatamente percebida tanto no
contexto individual quanto no cenário da turma. A valorização do aluno diz respeito ao
esforço feito pelo professor para reconhecer a turma como um todo, quando em
situações grupais e ao aluno como sujeito em momentos individuais. Esta valorização
pode ser expressa através de elogios relativos ao esforço demandado no cumprimento
de uma tarefa, em um trabalho em grupo ou sobre o resultado de uma avaliação. Os
alunos consideram que o professor intitulado como o de melhor relacionamento também
possui esta característica. Sob o ponto de vista da turma a valorização e o
reconhecimento sobre seus méritos apresentaram índices percentuais maiores do que os
percebidos individualmente, todavia em ambos os cenários estes números são altos. Tal
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convergência aponta que esta variável é indispensável para um bom relacionamento
(Vasconcelos, Silva, Martins & Soares, 2005).
A capacidade de liderança da turma, apontada de forma contundente como uma
das características do professor de melhor relacionamento, reúne um conjunto de
variáveis que devem estar presentes no comportamento de um líder. Algumas estão
intrínsecas aos itens respondidos pelos alunos: abertura – permitir aos liderados assumir
responsabilidades, participar e tomar decisões, propor ao invés de impor; atenção –
ouvir atentamente e reconhecer o valor das pessoas; coaching – preparar continuamente
indivíduos da equipe para se desenvolverem continuamente (Macedo et al, 2007). Estas
qualidades, apontadas pelos participantes como sempre ou quase sempre presentes no
comportamento dos professores classificados como de melhor relacionamento,
traduzem-se numa espécie de troca positiva no relacionamento professor-aluno. O que é
oferecido pelo professor aos alunos retorna no comportamento destes no ambiente
escolar, por conta disso, o nível de conflito é baixíssimo, reduzindo-se, provavelmente,
a casos pontuais e muito específicos.

Tabela 11 - Como o professor de PIOR RELACIONAMENTO se comporta em relação à sua turma

Dá liberdade para interação com
colegas
Valoriza os alunos
Respeita os alunos
Postura ética adequada
Comunica-se bem com os alunos
Interage bem com os alunos
Estimula a independência e/ou a
autonomia
Entra em conflitos com os
alunos (discute, grita)
È flexível (conversa, negocia
suas decisões)
Atende bem (dúvidas,
solicitações)
Reconhece o mérito, elogia
Interesse p/ problemas pessoais
alunos
Capacidade de liderança da
turma
É autoritário e opressor

sempre ou
quase
sempre
(n)

sempre ou
quase sempre
(%)

às vezes
(n)

às vezes
(%)

nunca ou
quase
nunca
(n)

nunca ou
quase nunca
(%)

12

10,0%

40

33,3%

68

56,7%

12
57
48
19
14

10,0%
47,5%
40,0%
15,8%
11,7%

48
33
40
62
59

40,0%
27,5%
33,3%
51,7%
49,2%

60
30
32
39
47

50,0%
25,0%
26,7%
32,5%
39,2%

28

23,3%

54

45,0%

38

31,7%

72

60,0%

32

26,7%

16

13,3%

7

5,8%

54

45,0%

59

49,2%

46

38,3%

61

50,8%

13

10,8%

12

10,0%

60

50,0%

48

40,0%

7

5,8%

20

16,7%

93

77,5%

22

18,3%

37

30,8%

61

50,8%

82

68,3%

28

23,3%

10

8,3%
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Tabela 12 - Como o professor de PIOR RELACIONAMENTO se comporta em relação a você
sempre ou
sempre ou
quase sempre quase sempre
(n)
(%)
Dá liberdade para interação
com colegas
Valoriza-o
Respeita-o
Postura ética adequada
Comunica-se bem
Interage bem
Estimula sua independência
e/ou a autonomia
Entra em conflitos com você
(discute, grita)
É flexível (conversa, negocia
suas decisões)
Atende bem (dúvidas,
solicitações)
Reconhece (elogia,
reconhece o mérito)
Mostra interesse pelos seus
problemas pessoais
É autoritário e opressor

às vezes
(n)

às vezes
(%)

nunca ou
quase
nunca
(n)

nunca ou quase
nunca
(%)

9
7
68
61
37
23

7,5%
5,8%
56,7%
50,8%
30,8%
19,2%

43
32
18
31
40
54

35,8%
26,7%
15,0%
25,8%
33,3%
45,0%

68
81
34
28
43
43

56,7%
67,5%
28,3%
23,3%
35,8%
35,8%

19

15,8%

57

47,5%

44

36,7%

24

20,0%

23

19,2%

73

60,8%

9

7,5%

38

31,7%

73

60,8%

44

36,7%

45

37,5%

31

25,8%

16

13,3%

32

26,7%

72

60,0%

12
46

10,0%
38,3%

14
50

11,7%
41,7%

94
24

78,3%
20,0%

A postura do professor considerado como o de pior relacionamento caracterizase como homogênea e linear no que se refere à percepção em relação ao grupo e em
relação ao próprio participante. Este resultado pode ser atribuído à dificuldade
manifestada pelo professor em entender características peculiares aos adolescentes. A
natureza, nesta fase do desenvolvimento humano, faz com que o sujeito busque
companhias, amizades, necessite de espaço para demonstrar suas habilidades e
qualidades e seja valorizado quando isto acontecer, seja ouvido quando necessário,
percebendo no outro, interesse pelos seus problemas (Salles, 1998). Todas estas
variáveis foram apontadas de forma negativa pelos participantes da pesquisa, o que
significa que o desenvolvimento considerado regular do indivíduo adolescente não é
respeitado no ambiente escolar ou é desconhecido pelo professor. Em qualquer uma das
hipóteses, a sala de aula pode se transformar em um lugar árido e desconfortável,
incitando no aluno comportamentos prejudiciais ao bom andamento das atividades
acadêmicas e, consequentemente, prejudicando o relacionamento professor-aluno.
Hinde (1997) refere-se às características pessoais como facilitadoras ou prejudiciais ao
estabelecimento de novos relacionamentos. Pode-se entender aqui o quão importante se
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torna a separação do pessoal e do profissional. Tendo o professor características
pessoais que podem dificultar o processo de estabelecimento de relações positivas, todo
o restante do trabalho sofrerá perdas significativas no que concerne à aprendizagem.
Como em uma espiral descendente, imaginando-se o relacionamento como o topo desta
espiral, todos os outros processos tornam-se dependentes deste. Alguns itens do
questionário respondido pelos alunos abordam as características pessoais, a questão da
comunicação é um bom exemplo, a flexibilidade pessoal como oposição ao radicalismo
é outro traço importante, assim como a capacidade de interação.

CONCLUSÕES

Ao contrário do que possa parecer, os alunos percebem claramente a distinção
entre seus professores nos aspectos mais diversos. Ao tomarmos como atividade fim da
escola - o processo de aprendizagem – o professor assume responsabilidades que são
expressas na sua conduta profissional e interessam diretamente ao aluno. Este estudo
demonstrou que as qualidades profissionais que devem ser apresentadas pelo professor
como a capacidade didática e a motivação profissional são facilmente percebidas pelos
alunos. Esta informação é importante na medida em que os próprios docentes queixamse da falta de reconhecimento nestes aspectos. A competência didática do professor,
neste caso, é diretamente proporcional ao relacionamento mantido com o docente –
quanto melhor o relacionamento, maior é o reconhecimento da capacidade didática e da
motivação demonstradas pelo professor. Este comportamento desencadeia outras
variáveis importantes para o sucesso da aprendizagem. Ao ter sua capacidade didática
reconhecida como adequada à sua função, o nível de tensão durante as aulas tende a
cair, pois o aluno acredita no que o professor pode oferecer e a expectativa em relação
ao que será aprendido aumenta, consequentemente, o conflito professor x aluno é
praticamente inexistente.
Ao tomarmos a aprendizagem como um processo dialógico, a participação do
aluno durante as aulas passa a ser indispensável. Ouvir o que o aluno tem a dizer passa a
ser pré-requisito para o sucesso do trabalho do professor. A participação nas aulas só é
possível quando existe um bom relacionamento entre os alunos e, principalmente, entre
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professor e alunos. Esta interação transforma a aula em um diálogo organizado e
dedicado ao atendimento aos objetivos da aula. As respostas dos alunos em relação a
estes aspectos manifestaram que a dedicação e o interesse deles é maior na medida em
que se relacionam bem com seus professores.
Outro aspecto importante passa pela questão da ética. O que pode parecer ao
professor abstrato e distante da realidade do aluno é percebido por este como concreto e
importante no relacionamento interpessoal. As situações onde a ética é valorizada
passam por citações de nomes de alunos de forma pejorativa, comentários maldosos
sobre colegas de trabalho e comparações entre turmas e alunos. Estes fatos cotidianos
são importantes no universo acadêmico, na medida em que envolvem membros da
escola conhecidos e muitas vezes próximos aos alunos.
O que se pode perceber é que, ao consolidar as informações pertinentes ao
considerado professor de melhor relacionamento, é possível imaginar uma espécie de
círculo virtuoso na concepção do processo de aprendizagem e do que ele engloba. Na
medida em que as características pessoais do professor se somam à sua competência
profissional, este é reconhecido como capaz e torna-se um elemento indispensável para
o aluno que o tem como um exemplo a ser seguido. Mesmo que sua capacidade
profissional não seja reconhecida, o fato do professor manter um bom relacionamento
com o grupo faz com que ele seja lembrado como um bom professor. Estes detalhes são
importantes, do ponto de vista da capacitação profissional, pois ao identificar falhas
técnicas no processo de trabalho docente, o responsável por estas questões pode atuar
focalizando seus esforços nestes aspectos. O mesmo processo torna-se mais difícil se a
dificuldade do professor referir-se ao relacionamento, pois necessariamente questões
pessoais surgirão e características de personalidade e outras nuances de comportamento
que interferem diretamente na produção acadêmica do aluno são assuntos de maior
complexidade e mais difíceis de serem debatidos.
Sobre o professor considerado como o de pior relacionamento, pode-se afirmar
que uma das conseqüências mais graves é o desinteresse e a falta de participação
positiva dos alunos durante as aulas. O tempo de convívio dos alunos com estes
professores é sempre visto como uma obrigação que tem que ser cumprida e, por causa
disso, a ausência de prazer é uma constante. Desta maneira, os alunos buscam
alternativas para “escapar” daquelas aulas e, se não for possível, comportam-se de
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maneira a conturbar o ambiente como uma resposta à imposição da aula e da figura
daquele professor. Estas reações, por sua vez, provocam no professor outras atitudes
que, invariavelmente, são consideradas como ainda piores que o seu comportamento
natural: ameaças, gritos, constrangimentos e demonstrações de poder são alguns
exemplos. Instaurado o conflito, todo o processo de ensino está comprometido em
função da falta de credibilidade, da ausência de diálogo e da rivalidade entre alunos e
professores.
A Educação é, pela sua própria natureza, fundamentalmente interpessoal. Não
existem possibilidades reais de participar de qualquer processo educativo sem levar em
conta os aspectos do relacionamento interpessoal. Nem mesmo na chamada educação a
distância é possível dispensar estas características pois devem estar presentes, ao menos
duas figuras, o chamado “tutor” e o chamado “aprendiz.
Estudar como o aluno percebe seus professores é indispensável para entender a
eficácia do processo de aprendizagem no ambiente educativo. Este conhecimento deve
permitir que novas estratégias sejam pensadas e executadas com vistas a aperfeiçoar
este processo e criar diferentes possibilidades de atuação docente.
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