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por Fernanda Teixeira Ribeiro, jornalista, 
editora-assistente de Mente e Cérebro 
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aura tem o hábito de checar seu perfil 
na rede social Facebook todos os dias 
após o horário de almoço, antes de 
retornar ao trabalho. Sempre, como 

que automaticamente, também confere a página 
pessoal de seu namorado, Rafael, bem como 
a de Carol - a ex-namorada dele. Laura nunca 
conheceu Carol pessoalmente. A imagem que 
tem da rival, do t ipo físico e da personalidade é 
baseada nas fotos e dados que a outra compar
tilha na rede e em uma ou outra informação que 
Rafael "deixa escapar". A cada nova atualização 
postada pela rival, como fotografias de festas ou 
qualquer outro evento social, Laura atenta para 
os lugares frequentados. Certa vez descobriu 
por meio do site que tanto Carol como Rafael 
estiveram presentes na festa de aniversário de 
um amigo em c o m u m . Diante da descober
ta, sentiu raiva intensa e chegou a agredir o 
namorado verbalmente. Apesar de Rafael ter 
afirmado repetidas vezes que o único contato 
que teve com a ex-companheira na festa foi um 
cumpr imento civilizado, ela continua a evocar o 
fato com tristeza e desconfiança. 

Comportamentos semelhantes ao de Lau
ra não são incomuns. Há mais de 400 anos, 
Wil l iam Shakespeare tratou da "doença da sus
peita" em uma de suas obras mais populares: 
Otelo, o mouro de Veneza. A desconfiança de que 
a mulher mant inha relacionamento com um 
rapaz mais jovem -despertada e alimentada por 
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insinuações de um subordinado, lago - levou-o 
a buscar e a acreditar ter encontrado provas da 
traição em fatos triviais (ver quadro ao lado). O 
escritor referia-se ao ciúme como "o monstro de 
olhos verdes", uma metáfora sobre a cegueira 
induzida pelo sentimento que faz entrever como 
provável ou certo o que apenas é possível de 
acontecer. Corrente em vários idiomas, a expres
são "cego de ciúme", aliás, não se restringe a 
uma metáfora - essa emoção de fato interfere 
na consciência visual. Em um estudo feito em 
2010, psicólogos do Laboratório de Motivação, 
Atenção e Percepção da Universidade de Dela-
ware reuniram vários casais heterossexuais e 
pediram que, sentados lado a lado, tentassem 
identificar paisagens borradas em fotografias, 
em grau de dificuldade crescente. 

Em uma segunda etapa do experimento, as 
voluntárias fizeram a mesma tarefa, enquanto 
os companheiros, ao lado, foram solicitados 
a ver imagens de mulheres e classificar as que 
achavam mais atraentes. Resultado: as voluntá
rias se saíram pior. Segundo os pesquisadores 
relataram no periódico Emotion, a queda no de
sempenho foi maior entre as que se assumiram 
realmente incomodadas por saber que seu par
ceiro via outras mulheres. "Ao deparamos com 
uma pessoa, objeto ou cena que nos provoca 
fortes emoções, tendemos a focar, voluntária ou 
involuntariamente, a atenção nisso e deixamos 
de ver outras coisas que estão bem na nossa 
frente. É o que chamamos de cegueira induzida 
pela emoção", explica em entrevista por e-mail 

à Mente e Cérebro u m dos autores, o psicólogo 
Steven Most, atualmente da Universidade de 
New South Wales, em Sydney, na Austrália. De 
acordo com Most, o ciúme é particularmente 
eficaz para aumentar temporariamente o nível 
de ansiedade dos voluntários. "Há muitos pro
cessos cognit ivos subjacentes à consciência 
visual. Cada vez mais temos evidências de que 
as emoções não apenas interferem no que 've
mos', mas em como os fatos são registrados em 
nossa memória e no julgamento que fazemos 
deles", diz Most. 

HOMENS, MULHERES E MITOS 
"Ciúme é o tempero do amor." Nossa cultura 
alimenta esse e outros lugares-comuns sobre 
esse sent imento , associando-o a provas de 
afeto e de desejo pelo parceiro. A psicanalista 
Regina Navarro Lins, autora de O livro do amor 
(Best Seiler, 2012), discorda dessa ideia. "Os que 
defendem a existência do ciúme na vida a dois 
fazem ressalvas apenas quanto ao exagero e a 
comportamentos agressivos. Mas, discreto ou 
exagerado, ele é sempre tirano e limitador. Não 
há nada mais sufocante do que a insegurança de 
alguém que aposta no controle do outro em vez 
de lidar com suas próprias questões", escreve 
Regina, que prefere definir o ciúme como uma 
construção social, citando o psiquiatra Dinesh 
Bhugra, do Instituto de Psiquiatria de Londres: 
"A sociedade capitalista encoraja a tratar o objeto 
amoroso como, literalmente, um objeto, assu
mindo que o parceiro seja posse ou propriedade 
pessoal do indivíduo". 

Para outros especialistas, porém, o ciúme 
t em raízes neurobiológicas: ele nos ajuda a 
detectar ameaças ao nosso bem-estar afetivo. 
Para a psiquiatra Donatella Ma-
razitti, da Universidade de Pisa, 
na Itália, autora de £ viveram 
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de forma diferente: imagens de ressonância re
gistradas por seu grupo de pesquisa mostram 
que, ao sentir ciúme, o homem apresenta maior 
ativação na amígdala e no hipocampo, relacio
nados ao comportamento violento; na mulher, 
é ac ionado c o m ma ior intensidade o sulco 
temporal posterior superior, ligado à empatia, 
isto é, à capacidade de distinguir o que outras 
pessoas estão sentido. 

As supostas diferenças na maneira como 
homens e mulheres sentem ciúme, aliás, são 
polêmicas até mesmo entre os cientistas. Na 
visão da psicologia evolucionista, por exem
plo, o ciúme surgiu como um mecanismo de 
preservação da espécie. No mundo animal há 
muitos exemplos que se assemelham ao ciúme: 
9 0 % das espécies de pássaros, durante a época 
reprodutiva, mantêm estreitas relações de casal 
e afastam os intrusos; babuínos machos e leões-
marinhos vigiam atentamente suas fêmeas no 
cio e as mordem se elas " f l e r tam" com machos 
mais jovens. No caso dos homens, o "cuidado 
excessivo" com a parceira era uma forma de 
ter certeza da paternidade e de evitar que parti
lhassem seus recursos com filhos de outros. No 
das mulheres, o ciúme viria da constatação de 
que, se o companheiro não procurasse outra, 
ele permaneceria junto à sua prole, defendendo 
as crianças e trazendo recursos para a família. 
Essa teoria sustenta o ponto de vista de que 
homens se sentem, portanto, mais afetados 
com as traições sexuais, e as mulheres, com as 
afetivas. Uma análise mais aprofundada, apoia
da em estudos recentes, porém, mostra que 
essa associação é superficial. "Entre os animais, 

fram lesões graves sem perceber. Não há dor, 
mas também não há preservação. Pessoas com 
dor crônica, no entanto, a sentem continuamen
te e quase sempre têm suas atividades restritas 
pelo sofr imento. Com o ciúme é semelhante: 
até certa medida, protege; em excesso, mina a 
relação", diz. Essa associação não é desprovida 
de sentido. Em 2009, a equipe liderada pelo neu-
rocientista HidehikoTakahashi, da Universidade 
de Kyoto, identif icou que uma parte do lobo 
frontal (verimagem na pág. 29) é particularmente 
ativada pelo ciúme. Estudos anteriores já haviam 
mostrado que essa área faz parte do circuito da 
dor física. Em 2006, Takahashi sugeriu que o 
cérebro de homens e mulheres percebe o ciúme 
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provavelmente se trata da defesa instintiva do 
território, sobretudo do território sexual, do que 
de ciúme propriamente dito. Eles representam 
um esboço rudimentar de emoções que, em 
humanos, se tomaram cada vez mais comple
xas e suscetíveis às influências do ambiente e 
do aprendizado. O fato de o ciúme ser inato, 
biológico, não quer dizer que seja impermeável 
à cultura", diz Donatella. 

RIVALIDADE ENTRE IRMÃOS 
A psicóloga Christine Harris, da Universidade 
da Califórnia, pesquisadora dos impactos do 
ciúme sobre os processos cognitivos, também 
discorda de que homens e mulheres sentem 
t ipos diferentes de ciúme. Segundo ela, essa 
noção foi perpetuada por uma série de estudos 
de psicologia baseados em questionários que 
basicamente solicitavam que adultos jovens he
terossexuais se imaginassem traídos sexualmen
te pelo parceiro ou seu amado se apaixonando 
por outra pessoa. Os resultados revelaram que 
os voluntários pareciam se importar mais com o 
sexo, e as voluntárias, com a criação de vínculos 
emocionais. "Em uma meta-análise (revisão) de 
estudos, percebi que, quando havia voluntários 
mais velhos ou homossexuais na pesquisa, a 
ideia 'homens se importam com sexo, mulheres 
com amor' não se sustenta. Os dados também 
mudam sensivelmente de acordo com a cultu
ra", diz Christine. 

Para a especialista, o mais provável é que o 
ciúme tenha evoluído de um contexto diverso 
do acasalamento, como uma resposta à concor
rência entre irmãos, isto é, à percepção de que 
é preciso dividir - e competir - pelos recursos 
paternos. A rivalidade infantil tem, aliás, forneci
do algumas pistas sobre o desenvolvimento do 
ciúme. A psicóloga Sybil Hart, da Universidade 
Texas Tech, descobriu que os bebês com até 6 
meses de idade exibem expressões faciais nega
tivas quando veem a mãe interagindo com uma 
boneca (verimagem na pág. 32). Isso sugere que 
não é preciso ter um sistema cognitivo maduro 
para demonstrar formas primárias de ciúme. 
Outro estudo semelhante, feito com crianças de 
4 anos, mostrou que as reações negativas eram 
mais intensas quando viam a mãe com outras 
crianças da sua idade. "O ciúme pode ser um 
mecanismo psicológico geral, já expresso desde 
cedo de forma primitiva pelos bebês. Na vida 
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adulta, ele é sintonizado com as experiências 
pessoais e com a cultura", acredita Christine. O 
"mons t ro de olhos verdes" parece ser mais um 
emaranhado de emoções negativas, que surge 
em variados contextos interpessoais, do que um 
sentimento que aparece em situações sociais 
determinadas, como o relacionamento amoroso. 

"AMAR DÓI" 
No relacionamento amoroso, é natural sentir 
ansiedade ao perceber que algo ou alguém pode 
reduzir o espaço afetivo que ocupamos na vida 
do parceiro. "O ciúme normal é transitório e se 

baseia em ameaças e fatos reais. Ele não limita 
as atividades - nem interfere nelas - de quem 
sente ou é alvo de ciúme e tende a desaparecer 
diante das evidências", define a psicóloga An
drea Lorena, pesquisadora de ciúme excessivo 
do Laboratório Integrado dos Transtornos do 
Impulso (PRO-AMITI) do Instituto de Psiquiatria 
da Universidade de São Paulo (USP). O ciúme 
extrapola as fronteiras do saudável quando se 
torna uma preocupação constante e geralmen
te in fundada, associada a compor t amen tos 
inaceitáveis ou extravagantes, motivados pela 
ansiedade de t irar a l impo a infidel idade do 
parceiro (ver quadro na pág.30). " N o ciúme ex
cessivo, o medo de perder a pessoa amada vem 
acompanhado de emoções específicas - raiva, 
medo, tr isteza, ansiedade - e pensamentos 
irracionais. 'Será que ele/ela está me traindo?' 
é um pensamento frequente. Quase sempre há 
prejuízos para quem sente, para quem é alvo e 
para o relacionamento", diz Andrea. 

Não raro os pensamentos irracionais se 
t raduzem em comportamentos compuls ivos, 
sustentados pela ilusão de que é possível contro
lar o que o parceiro faz ou sente, como verificar 
agendas, registro de ligações no celular, seguir 
o parceiro, conseguir senha de acesso ao e-mail, 
checar faturas de cartão de crédito e fazer visitas-
-surpresa para con f i rmar suspeitas. Mui tas 
vezes as preocupações são acompanhadas por 
sintomas físicos, como sudorese, taquicardia, 
alterações no apetite e insônia. De acordo com 
Andrea, uma das características mais comuns 
da pessoa excessivamente ciumenta é a baixa 
autoestima. " Isto é, ela não acredita que tem 
valore merece respeito. A priori, é alguém 'traível' 
e abandonável, pois na verdade acredita que a 
honestidade e a reciprocidade nas relações não 
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valem a pena. É um sentimento com origem 
na infância e na relação com os pais, em que 
provavelmente a pessoa foi negligenciada e 
desrespeitada. Somam-se ainda fatores como 
insegurança, medo, instabil idade e a própria 
desorganização pessoal", diz a psicóloga. 

No Brasil, o PRO-AMITI e a Santa Casa do 
Rio de Janeiro oferecem t ra tamento gratuito 
para ciúme excessivo. A abordagem combina 
atendimento psicológico, em grupo ou indivi
dual, e psiquiátrico. É c o m u m a comorbidade 
com transtornos de depressão e ansiedade que, 
se diagnosticados, são tratados com medica
mentos. "O processo psicoterápico trabalha a 
melhora da autoestima e a segurança com o pró
prio relacionamento. Com o tempo, o paciente 
percebe que comportamentos como investigar 
o que o parceiro faz na rede ou vasculhar seus 
pertences são desnecessários", diz Andrea. 

O ciúme excessivo é um traço frequente de 
ou t ro quadro: o amor patológico (AP), com 
características semelhantes à dependência 
química. Ele ocorre quando o compor tamento 
saudável de atenção e cu idado para com o 
parceiro, característico do amor, começa a 
ocorrer de maneira repetitiva e frequente. A 

pessoa se ocupa do outro mais do que gostaria 
e abandona interesses e atividades que antes 
valorizava. Segundo a psicóloga Eglacy Sophia, 
também do PRO-AMITI, ciúme excessivo e 
amor patológico compreendem medo inten
so da perda, baixa autoest ima e insegurança 
emocional . "Mui tas vezes os quest ionamentos 
sobre a fidelidade do parceiro são calcados em 
mot ivos plausíveis. Em geral, uma entrevista 
cuidadosa com o paciente revela dados sobre 
o compor t amen to do parceiro que poder iam 
causar ciúme em qua lquer pessoa, c o m o 
telefonemas secretos, d is tanc iamento afetivo 
e físico frequente e confirmação de traições 
passadas", diz a psicóloga. 

Apesar de existirem poucos estudos rela
cionando o ciúme patológico com o transtorno 
obsessivo-compulsivo (TOC), os pensamentos 
do c iumento costumam ser similares aos das 
pessoas que têm o distúrbio: são intrusivos, 
desagradáveis e incitam atitudes de verificação. 
"Pacientes que reconhecem seus comportamen
tos como inadequados ou injustificados apresen
tam mais sentimentos de culpa e depressão; os 
demais demonstram raiva e condutas impulsivas 
mais pronunciadas", diz Eglacy. 
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Text Box
Fonte: Mente&Cérebro, São Paulo, ano 19, n. 241, p. 26-33, fev. 2013.




