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O sentimento de ciúme, discutido sob diferentes perspectivas teóricas, é geralmente 
definido como uma resposta a uma ameaça verificada, real ou imaginária. A 
caracterização do ciúme como normal ou patológico depende da intensidade dos 
afetos e dos comportamentos manifestos que ocorrem em função dos elementos que 
despertam esse sentimento: se há ameaça autêntica ou acontece na ausência de 
qualquer ameaça real ou provável. A análise desse sentimento dentro da perspectiva 
comportamental possibilita o estudo e revisão de temas como eventos privados e sua 
correspondente descrição pública, controle de estímulos que eliciam tais respostas 
privadas e evocam comportamentos públicos, contingências de instalação e 
manutenção desse sentimento, bem como distinção entre patológico e normal para a  
abordagem. A partir da aplicação da Escala de Ciúme Romântico, mensurou-se o nível 
de ciúme de  doze alunos, de ambos os gêneros, de uma universidade do interior 
paulista,  entre dezoito (18) e quarenta (40) anos de idade,  envolvidos em 
relacionamento com um mesmo parceiro há mais de seis meses. Deste grupo, duas 
participantes do sexo feminino atingiram os escores de ciúme intenso ou excessivo. 
Após essa mensuração, elas foram convidadas a participar individualmente de uma 
entrevista semi estruturada que investigava fatores relacionados à sua história de vida, 
à história familiar, às histórias amorosas passadas e às características do atual 
parceiro.  A partir das entrevistas, pode-se observar que fatores relacionados à perda 
real ou ao risco de perda de reforçadores sociais advindos de pessoas significativas 
apresentaram-se como um fator preponderante para o desenvolvimento deste 
sentimento. Além disso, processos de generalização foram fundamentais para 
intensificação e expansão desse sentimento para outras pessoas ou contextos.  
 
Palavras chaves: Sentimentos; Ciúme; Análise funcional. 
 
 


