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RESUMO   

  

  

Introdução: As transformações sociais e culturais que ocorreram ao longo do século XX, deram 

ênfase ao comportamento individualista, e mudanças no papel da mulher, acarretando outros 

fatores que contribuem para o enfraquecimento dos laços que mantem os parceiros unidos. 

Partindo do pressuposto de que os relacionamentos são resultantes de um processo de 

construção, os mesmo devem ser compreendidos numa condição que exige, por si só, 

maturidade e investimento constante de ambas as partes. Uma relação conjugal implica em 

ajustes constantes por parte do casal, até que eles consigam elaborar um consenso de regras, 

satisfatórias para ambos, modificando papéis e assumindo novos compromissos. Considerando 

que, a relação extraconjugal pode acarretar grande sofrimento, faz-se necessário analisar os 

motivos que levam o indivíduo a cometer o comportamento de traição. O reconhecimento desses 

motivos é importante tanto para quem traiu, como para quem foi traído e a ajuda de um 

psicólogo, é de suma importância, afim de trabalhar questões que possam minimizar os conflitos 

causados pela ocorrência da traição e o restabelecimento da relação estável, quando possível. 

Objetivos: Analisar a percepção dos aspectos psicológicos envolvidos nas relações 

extraconjugais; identificar os motivos de traição, verificar a possibilidade de se restabelecer a 

convivência do casal. Materiais e Métodos: Pesquisa de caráter qualitativo. Participaram dez 

alunas do curso de Psicologia do UNICERP. Foi realizada uma entrevista semiestruturada, e 

através dos dados levantados pôde ser analisados quais aspectos influenciam no comportamento 

de traição. Resultados: Foi possível analisar, através da visão feminina, que os fatores que 

desencadeiam o comportamento de traição em mulheres são: insatisfação emocional, 

desvalorização e falta de amor do cônjuge.  Ficou evidenciado que segundo a visão feminina, o 

homem busca a relação extraconjugal, afim de satisfazer uma busca ou um sentimento associado 

às necessidades internas que acabam sendo supridas de forma distorcida, sem apresentar razões 

emocionais por trás dos seus desejos. Já as mulheres buscam a relação extraconjugal quando 

percebem a diminuição ou ausência de atenção do parceiro, ou seja, a mulher é movida pelo 

sentimento envolvido na relação. Conclusão: Por meio dos dados levantados e analisados, 

acredita-se que os objetivos propostos nesse trabalho foram cumpridos, respondendo aos 

questionamentos levantados pela pesquisa, porém ressalta-se que as bases levantadas nesta 

pesquisa podem contribuir para gerar novos estudos, tendo em vista que está temática não acaba 

nos limites deste trabalho.   

  

  

Palavras-chave: Relação estável. Infidelidade. Olhar feminino.  
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1. INTRODUÇÃO  

  

Este trabalho se enquadra na linha de pesquisa Psicologia Preventiva e de Promoção da 

saúde. Segundo Visioli (2017), o ato do adultério traz como consequência o rompimento de um 

laço de fidelidade que historicamente, por séculos sempre foi considerado sagrado. À partir da 

quebra desse vínculo algumas vezes o fim da relação é irreversível, e muitos casais, afim de 

reconstruir esse laço matrimonial, buscam a psicoterapia como um auxílio nessa caminhada de 

reconstrução, possibilitando ao casal a desenvolver habilidades de enfrentamento das emoções 

de cada um, lidando com as verdadeiras razões que levaram ao ato da traição.  

O significado do termo Extraconjugal, segundo descrito no dicionário: “que não está 

estabelecido pelas relações, direito ou deveres conjugais, que acontece fora do matrimônio, do 

casamento. Engloba e se estende a outros conceitos tais como: traição, infidelidade ou 

adultério” (FERREIRA, 2008).  

Já no Dicionário Eletrônico Houaiss da Língua Portuguesa, (2001) a definição de traição 

é, por semelhança, infidelidade no amor. Já a palavra infidelidade refere-se precisamente à falta 

de respeito, de fidelidade àquilo com que se deveria estar comprometido. O termo adultério por 

sua vez, surge como sendo violação, transgressão da regra de fidelidade conjugal imposta aos 

cônjuges pelo contrato matrimonial, cujo o princípio é não manter relações carnais com outrem 

fora do casamento, ou seja, relação estabelecida com outro parceiro que não seja com 

companheiro habitual.  

Não existe uma causa específica que leva a traição, porém alguns fatores desencadeiam 

o ato, tais como o desgaste emocional dentro de um relacionamento, estresse rotineiro, situações 

conjugais desagradáveis, dentre outras que contribuem para se originar a infidelidade (COSTA; 

CENCI, 2014).  

Em relação aos homens, os autores Felix e Mognom (2008), mencionam que existe uma 

questão cultural importante que envolve o processo de infidelidade, e que vem sendo referência 

desde os primórdios, onde sobrevém o mito de que o homem precisa ter mais experiências 

sexuais, pois possui mais desejos sexuais que as mulheres, sendo por vezes também fator de 

poder, onde passam a ser reverenciados pelos amigos, ao contar casos de suas relações 

extraconjugais. Já com relação às mulheres, segundo os mesmos autores a infidelidade acontece 

quando a mulher está insatisfeita em sua relação afetiva e sexual e para suprir tal insatisfação 

busca experiências com outros parceiros.  



10  

  

Partindo do pressuposto de que os relacionamentos são resultantes de um processo de 

construção, o mesmo deve ser compreendido numa condição que exige, por si só, maturidade e 

investimento constante de ambas as partes. Uma relação conjugal implica, em ajustes por parte 

do casal, até que eles consigam elaborar um consenso de regras, satisfatórias para ambos, 

modificando papeis e assumindo novos compromissos (CARMINATTI,2010).  

As transformações sócio culturais ocorridas no decorrer dos anos, tem impacto na 

atualidade com a inserção de novos valores da sociedade, e neste contexto alguns 

relacionamentos que eram estabelecidos apenas por comodismo ou valores sócios econômicos 

foram impactados com as transformações que deram ênfase ao comportamento individualista e 

mudanças no papel da mulher, acarretando outros fatores que passaram a contribuir para o 

enfraquecimento dos laços que mantém os parceiros unidos em relações conjugais estáveis 

(COSTA; CENCI, 2014).  

Diante de tais ponderações questiona- se como as mulheres percebem os aspectos 

psicológicos que podem influenciar os indivíduos estando em um relacionamento estável, 

buscarem relações extraconjugais? Acredita-se que a busca por satisfação e obtenção de prazer 

é um processo inerente ao ser humano; afim de satisfazer seus desejos, o indivíduo busca, em 

outra pessoa, algo que possa suprir essa necessidade, que até então não é encontrada em seu 

conjugue. Além disto, entende-se que alguns aspectos do desenvolvimento do indivíduo, tais 

como: a criação e o ambiente familiar, experiências prévias, exemplos, valores socioculturais 

podem influenciar indiretamente na busca de uma relação extraconjugal.  

Para Visioli (2017), considerando que a relação extraconjugal acarreta grande 

sofrimento, faz-se necessário identificar os motivos que levam o indivíduo ao comportamento 

de traição. O reconhecimento desses motivos é importante tanto para quem traiu como para 

quem foi traído; e a ajuda de um psicólogo é de suma importância, afim de trabalhar questões 

que possam minimizar os conflitos causados pela ocorrência da traição e o restabelecimento da 

relação estável, quando possível.  

Segundo Oliveira (2007), a maioria dos homens são infiéis, embora também as mulheres 

busquem formas de prazer fora do casamento, ressalta que os homens apresentam 

comportamento de traição mais comumente que as mulheres devido ao fato de serem atraídos 

sexualmente mais facilmente, ou devido às circunstâncias favoráveis que viabilizam a ação; já 

as mulheres buscam uma relação extraconjugal por outras razões, em que a queixa e motivação 

seria raiva do parceiro, decepção e desamor.  

As maiores consequências do ato da traição é a quebra do vínculo e confiança entre o 

casal, desestruturação na referência de vida, essa traição dificilmente é superada e alguns casais 



11  

  

não conseguem sustentar a relação, tendo como consequência a separação, em relação aos 

aspectos psicológicos, a traição acarreta sofrimento mais direcionado a autoestima e afeta 

principalmente as mulheres, ou seja, as comparações entre a pessoa traída e o que se buscou 

fora do casamento, são inevitáveis. Muitas mulheres ao serem traídas perdem a própria 

referência, esquecem quem elas realmente são (FELIX; MOGNOM, 2008).  

Já nos homens os aspectos psicológicos que influenciam a infidelidade baseiam-se em 

motivações emocionais e sexuais, que se diferenciam conforme particularidades de cada 

indivíduo (OLIVEIRA, 2007).    

Para Felix e Mognom (2008) são diversos os motivos para uma traição, porém os mais 

recorrentes são, rotina, falta de atenção, a busca pelo novo, carência, insatisfação e vingança. E 

também ocorrem quando um dos dois conjugues não se vê satisfeitos em suas expectativas ou 

desejos, e por último, quando não há diálogo entre o casal, fato esse que dificulta a resolução 

do conflito e gera importante desgaste emocional.  

Com base em questionamentos acerca do assunto, se justifica a presente pesquisa acerca 

deste tema, tão antigo e recorrente e, ao mesmo tempo tão sigiloso e desconhecido, gerando 

impactos psicológicos à curto, médio e longo prazo, tanto para o indivíduo, quanto para família 

e sociedade.  

O presente trabalho teve como propósito analisar como as mulheres percebem os fatores 

psicológicos que influenciam o indivíduo a buscar um relacionamento extraconjugal, uma vez 

que tal prática gera dificuldades e até pode destruir relacionamentos estáveis.  
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2. OBJETIVOS  

  

2.1 - Objetivo Geral   

  

Conhecer a percepção e os sentimentos das mulheres sobre relações extraconjugais.  

  

2.2 - Objetivos Específicos  

  

      Identificar os motivos que levam mulheres ao comportamento da traição;  

  

Verificar possibilidades ou o desejo da mulher em manter a relação extraconjugal; 

  

Avaliar quais as motivações são percebidos como responsáveis pela traição.  
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3. DESENVOLVIMENTO  

  

ASPECTOS PSICOLÓGICOS E VISÃO FEMININA DOS RELACIONAMENTOS 

EXTRACONJUGAIS   

  

JOCELMA LIMA DOS SANTOS1  

TEREZA HELENA CARDOSO2  

  

  

RESUMO   

  

Introdução: As transformações sociais e culturais que ocorreram ao longo do século XX, 

deram ênfase ao comportamento individualista, e mudanças no papel da mulher, acarretando 

outros fatores que contribuem para o enfraquecimento dos laços que mantem os parceiros 

unidos. Partindo do pressuposto de que os relacionamentos são resultantes de um processo de 

construção, os mesmos devem ser compreendidos numa condição que exige, por si só, 

maturidade e investimento constante de ambas as partes. Uma relação conjugal implica em 

ajustes constantes por parte do casal, até que eles consigam elaborar um consenso de regras, 

satisfatórias para ambos, modificando papéis e assumindo novos compromissos. Considerando 

que a relação extraconjugal pode acarretar grande sofrimento, foram analisados, sob a ótica 

feminina, os motivos que levam o indivíduo ao comportamento de traição considerando que o 

reconhecimento desses motivos é importante tanto para quem traiu como para quem foi traído 

e a ajuda profissional de um psicólogo, é de suma importância, afim de trabalhar questões que 

possam minimizar os conflitos causados pela ocorrência da traição e o restabelecimento da 

relação estável, quando possível. Objetivos: Analisar a percepção dos aspectos psicológicos 

envolvidos nas relações extraconjugais, identificar os motivos de traição e verificar a 

possibilidade de se restabelecer a convivência do casal. Materiais e Métodos: Pesquisa de 

caráter qualitativo. Participaram dez alunas do curso de Psicologia do UNICERP. Foi realizada 

uma entrevista semiestruturada, e através dos dados levantados pôde ser analisados quais 

aspectos influenciam no comportamento de traição. Resultados: Foi possível analisar através 

da visão feminina que os fatores que desencadeiam o comportamento de traição em mulheres 

são: insatisfação emocional, desvalorização e falta de amor do cônjuge.  Ficou evidenciado 

através da visão feminina que o homem busca a relação extraconjugal, afim de satisfazer uma 

busca ou um sentimento associado as necessidades internas que acabam sendo supridas de 

formas distorcidas, sem apresentar razões emocionais por trás dos seus desejos. As mulheres 

por outro lado buscam a relação extraconjugal quando percebem a ausência ou falta de atenção 

do parceiro, a mulher é movida pelo sentimento envolvido na relação. Conclusão: Por meio 

dos dados levantados e analisados, acredita-se que os objetivos propostos nesse trabalho foram 

cumpridos, respondendo aos questionamentos levantado pela pesquisa, porém ressalta-se que 

as bases levantadas nesta pesquisa podem contribuir para gerar novos estudos, tendo em vista 

que está temática não acaba nos limites deste trabalho.   

  

Palavras-chave: Relação estável. Infidelidade. Olhar feminino.  

                                                 
1 Autora, Graduanda em Psicologia pelo UNICERP.   
2 Orientadora, Professora Especialista do UNICERP.   
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ABSTRACT  

  

Introduction: The social and cultural transformations that occurred throughout the century have 

an impact in the present day. These transformations have emphasized individualistic behavior, 

and changes in the role of women, leading to other factors that contribute to weakening the ties 

that keep the partners together. Assuming that relationships are the result of a construction 

process, they must be understood in a condition that requires, on its own, constant maturity and 

investment on both sides. A conjugal relationship implies constant adjustments on the part of 

the couple, until they are able to elaborate a consensus of rules, satisfactory for both, changing 

roles and making new commitments. Considering that the extramarital relationship brings great 

suffering, the motives that lead the individual to commit the behavior of betrayal have been 

analyzed, considering that the recognition of these motives is important for both the betrayer 

and the betrayer; and the professional help of a psychologist is of paramount importance in 

order to work on issues that can minimize the conflicts caused by the occurrence of betrayal 

and the reestablishment of the stable relationship where possible. Objective: To analyze the 

psychological aspects involved in extramarital relations, identifying the reasons for betrayal 

and verifying the possibility of reestablishing the cohabitation of the couple. Materials and 

Methods: Qualitative research. Ten students from the UNICERP Psychology course 

participated. A semi-structured interview was conducted, and through the data collected it was 

possible to analyze which aspects influence the behavior of betrayal. Results: It was possible to 

analyze through the feminine view that the factors that trigger the behavior of betrayal in 

women are: emotional dissatisfaction, devaluation and lack of love of the spouse. It has become 

evident that man commits the act of betrayal in order to satisfy a search or a feeling associated 

with the internal needs that end up being supplied in distorted forms without presenting 

emotional reasons behind his desires. Women on the other hand seek the extramarital 

relationship when they perceive the absence or lack of attention of the partner, the woman is 

moved by the feeling involved in the relationship. Conclusion: Based on the data collected and 

analyzed, it is believed that the objectives proposed in this study were fulfilled, responding to 

the questions raised by the research, but it is emphasized that the bases raised in this research 

can contribute to generate new studies, considering that this theme does not end within the 

limits of this work.  

  

Keywords: Adultery. Betrayal. Extramarital relationship.  

  

  

3.1 INTRODUÇÃO  

  

  

As transformações sociais e culturais que ocorreram no decorrer dos anos, tem impacto 

até nos dias atuais. Com a inserção de novos valores na sociedade alguns relacionamentos ainda 

são estabelecidos apenas por comodismo ou valores sócios econômicos, mas as transformações 

observadas deram ênfase ao comportamento individualista e alterações no papel da mulher na 

sociedade, acarretando diferentes fatores que atualmente, contribuem para o enfraquecimento 

dos laços que mantem os parceiros unidos (COSTA; CENCI, 2014).  
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Para Carminatti (2010) relacionamentos são resultantes de um processo de construção, 

devendo ser compreendido numa condição que exige, por si só, maturidade e investimento 

constante de ambas as partes. Uma relação conjugal implica, em ajustes por parte do casal, até 

que eles consigam elaborar um consenso de regras, satisfatórias para ambos, modificando 

papeis e assumindo novos compromissos.  

Considerando que a relação extraconjugal acarreta grande sofrimento, faz-se necessário 

discutir os motivos que levam o indivíduo a cometer o comportamento de traição. O 

reconhecimento desses motivos é importante tanto para quem traiu como para quem foi traído; 

e a ajuda de um profissional psicólogo é de suma importância, afim de trabalhar questões que 

possam minimizar os conflitos causados pela ocorrência da traição e o restabelecimento da 

relação estável, quando possível (VISIOLI, 2017).  

  

3.2 MATERIAL E MÉTODOS  

  

3.2.1 Tipo de Pesquisa  

  

A presente pesquisa é um estudo de abordagem qualitativa-descritiva e de campo, em 

que se faz necessário determinar de maneira clara e objetiva os meios e as ferramentas da 

pesquisa, procurando metodologicamente desenvolvê-la dentro de uma lógica que conduza aos 

objetivos formulados, para que, através da coleta de dados, se possa obter informações 

relevantes para a problemática apresentada.    

De acordo com Gerhardt e Silveira (2009), a abordagem qualitativa de pesquisa, não 

procura apresentar dados estatísticos, mas, sim, o aprofundamento da compreensão de um grupo 

social.  

Os pesquisadores que utilizam os métodos qualitativos visam explicar o porquê das 

coisas, exprimindo o que convém ser feito, não quantificando valores e nem se submetendo à 

prova de fatos, pois os dados analisados não são simétricos e se valem de diferentes abordagens. 

Portanto, a pesquisa qualitativa preocupa-se, com aspectos da realidade que não podem ser 

quantificados, ou seja centrando-se na compreensão e explicação das dinâmicas das relações 

sociais (GERHARDT; SILVEIRA, 2009).  
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Enfim, a pesquisa de campo é aquela que tem por objetivo obter informações acerca de 

um problema para o qual se procura uma resposta, ou uma hipótese que se queira comprovar. 

Consiste em observar e analisar fatos e fenômenos na coleta de dados e, através do registro de 

variáveis relevantes, analisá-los (PRODANOV; FREITAS, 2013).  

 

3.2.2 Cenário da Pesquisa   

  

A presente pesquisa foi realizada na cidade de Patrocínio, cidade de médio porte do 

Estado de Minas Gerais, localizada na região do Alto Paranaíba, que segundo dados do IBGE 

tem uma população média de habitantes de 82.471, no último censo de 2010, porém a população 

estimada no ano de 2017 de 89.983; sendo 41.939 homens e 40.532 mulheres. Desses, 27.496 

vivem relações estáveis, sendo diminuídos em média por 57 divórcios/ano, o que corresponde 

a - 28,57% em relação a quantidade de casamentos realizados no ano. A presente pesquisa foi 

realizada no Centro Universitário do Cerrado.  

O Centro Universitário do Cerrado Patrocínio – UNICERP, segundo informações 

obtidas no site da instituição possuí mais de 40 anos de história, e oferece cursos de graduação 

e pós graduação. Dentre os cursos de graduação estão, Administração, Agronegócio, 

Agronomia, Arquitetura e Urbanismo, Cafeicultura, Ciências Biológicas (Bacharelado e 

licenciatura), Ciência Contábeis, Design de Interiores, Direito, Educação física, Enfermagem, 

Engenharia Civil, Fisioterapia, Fonodiologia, Medicina Veterinária, Nutrição, Pedagogia, 

Psicologia e Sistema de Informação. Os cursos de pós-graduação são; Direito Processual Civil-

Ênfase no novo CPC, Gestão Empresarial, Inspeção, Supervisão e Orientação educacional, Pós-

Graduação EAD Mackenzie Unicerp.  

  

3.2.3 Participantes da Pesquisa  

  

Os participantes dessa pesquisa foram alunas do sexo feminino do Curso de Psicologia 

do Unicerp, com idade entre 18 e 52 anos, e que vivem ou já vivenciaram uma união estável. 

Se fez interessante analisar pessoas que fazem um curso que lida de maneira técnica com 

conflitos humanos, sem preconceitos ou estereótipos. Não houve distinção de religião, raça, 
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classe social ou qualquer outra variável. A pesquisadora conversou pessoalmente com cada 

sujeito, explicando do que se tratava a pesquisa, e para os que aceitaram participar foi marcado 

o melhor dia de realização da entrevista, tanto para o sujeito quanto para a pesquisadora, 

considerando horários de intervalos, não comprometendo a rotina acadêmica das entrevistadas 

nem da pesquisadora.   

 

3.2.4 Técnica de Coleta de Dados  

  

Os dados foram coletados, de forma individual, por meio de uma entrevista 

semiestruturada, em que os indivíduos participaram por livre e espontânea vontade. A entrevista 

foi elaborada pelas pesquisadoras (APÊNDICE A), de forma a possibilitar às entrevistadas 

expressarem sobre suas vivências e percepções em decorrência do ato de traição. A 

pesquisadora realizou as entrevistas individualmente na Instituição (Unicerp), respeitando local 

e horário das aulas, de forma a não comprometer ou prejudicar a rotina acadêmica, para garantir 

a confidencialidade das respostas e resguardando o anonimato das mesmas, que receberam 

nomes fictícios.  

Segundo Minayo, (2002), a entrevista semiestruturada se constitui como um instrumento 

de coleta de dados que permite uma forma de diálogo e uma interação social. O pesquisador 

organiza um roteiro sobre o tema que está sendo estudado, mais permite, e às vezes até 

incentiva, que o entrevistado fale livremente sobre temas que vão surgindo como 

desdobramentos da questão principal.  

Sob essa perspectiva, foi realizado o contato com 10 participantes, às quais foram 

abordadas pela pesquisadora pessoalmente, e conforme a anuência, foi marcada uma entrevista, 

de acordo com os critérios determinados, conforme disponibilidade da pesquisadora e da 

participante, em ambiente que permitiu privacidade, liberdade e segurança. Foram então 

apresentados os objetivos da pesquisa, em seguida lido o termo de Consentimento Livre 

Esclarecido (APÊNDICE B), onde o sujeito aceitou sua participação. À partir deste 

consentimento, com permissão das entrevistadas, a entrevista foi gravada, para facilitar a 

transcrição e análise completa dos resultados obtidos pelo instrumento.  

Foram selecionadas de forma aleatória 10 participantes, pois como se tratava de uma 

pesquisa qualitativa, a mesma não se preocupa com representatividade numérica, mas, sim, com 
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o aprofundamento da compreensão de um grupo social, ou de uma organização (GERHARDT; 

SILVEIRA, 2009). 

  

3.2.5 Procedimentos de Análise de Dados  

  

Após a coleta dos dados, as gravações foram transcritas para o computador, digitalizados 

na íntegra, lidos exaustivamente e interpretados mediante a análise de conteúdo, que tem como 

objetivo organizar os dados de forma que fique possível o fornecimento de respostas para o 

problema apresentado. Sendo assim, foram analisadas e categorizadas as respostas coletadas 

nas entrevistas do referido trabalho, seguindo os objetivos propostos pelo mesmo.  

A análise de conteúdo se constitui de várias técnicas na qual busca-se descrever o 

conteúdo emitido no processo de comunicação, seja ele por meio de falas ou de textos, a mesma 

é composta por procedimentos sistemáticos que proporcionam o levantamento de indicadores 

(quantitativos ou não) permitindo a realização de inferência de conhecimentos 

(CAVALCANTE; CALIXTO; PINHEIRO 2014).   

    

3.2.6 Questões Éticas   

  

Este projeto de pesquisa está de acordo com a Resolução 466/12 do Conselho Nacional 

de Saúde, a qual estabelece as diretrizes para a pesquisa envolvendo seres humanos. O mesmo 

foi submetido à avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa do UNICERP (COEP/UNICERP) e 

a coleta de dados somente foi realizada após aprovação do COEP/UNICERP e da assinatura do 

Termo de Consentimento Livre Esclarecido (APÊNDICE B).  

  

3.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

  

Nesta seção, serão apresentadas as categorias que ilustram cada passo que nortearam as 

entrevistas da presente pesquisa. Buscou-se de maneira geral, evidenciar os resultados 

encontrados por meio das transcrições das falas das entrevistas com embasamento na análise de 

conteúdo. O intuito foi ilustrar o que se almejou compreender nesta pesquisa, valorizando o 

processo de construção da narrativa de cada uma das entrevistadas. Para resguardar a identidade 
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das participantes as mesmas foram chamadas de Rosa, Verde, Amarelo, Preto, Azul, Vermelho, 

Marrom, Laranja, Cinza, Branco.    

Para interpretação dos dados foram considerados os preceitos de González Rey (2010), 

em que as categorias de sentido subjetivo e de configuração subjetiva constituem modelos 

teóricos na essência da realidade estudada, englobando seus aspectos de organização como 

processos correlacionados. E ainda, entende-se que os conteúdos emocionais e simbólicos 

podem ser construídos na pesquisa singular ou coletivamente.   

  

3.3.1Perfil Sociodemográfico dos Participantes  

  

Afim de compreender quem são as alunas entrevistadas, segue abaixo tabela 1, 

identificando nas três colunas que a compõem, dados acerca da idade, estado civil, tempo de 

relação estável, e quantidade de relacionamentos estáveis que já vividos.   

  

Tabela 1:  

  

Alunas  

  

Idade  

  

Estado Civil  

 

Tempo que possuem 

de relação estável  

Quantidade de 

relacionamento estável já 

possuíram  

Azul 19  Solteira  3 anos e 7 meses  2  

Verde 18  Solteira  3 anos  2  

Vermelha 52  Divorciada  22 anos  1  

Rosa 23  Casada  6 anos e alguns meses  2  

Laranja 24  Solteira  1 ano e 8 meses  1  

Lilás 24  Mora junto  10 anos  1  

Amarela 24  Namorando  6 meses  4  

Marrom 46  Casada  13 anos  4  

Cinza 35  Divorciada  15 anos  1  

Branca 22  Noiva  7 anos e 7 meses  1  

Fonte: Dados da pesquisa   
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Nota-se na tabela acima que as entrevistadas tem idade entre 18 a 52 anos. O estado civil 

foi definido pelas entrevistadas como: uma noiva, duas divorciadas, uma morando junto, uma 

namorando, três solteiras e duas casadas.  Quanto ao tempo de relacionamento estável atual, 

este varia entre 6 meses a 22 anos, E o total de relações estáveis que já possuíram: de uma a 

quatro. Vale ressaltar que todas as entrevistadas possuem ou já possuíram pelo menos uma 

relação estável; para Silva, Comin e Santos (2017),vínculo conjugal é constituído considerando 

toda a trajetória percorrida pelo casal, que teve início na escolha do cônjuge. Dessa forma, a 

relação estável se apresenta como a busca de uma construção conjunta da realidade, sendo o 

espaço de expressão das individualidades e, ao mesmo tempo, de estruturação da conjugalidade.  

  

3.3.2 Categorias   

  

A tabela 2 demonstra as categorias da análise de conteúdo das entrevistas.  

  

Tabela 2: 

Percepção feminina sobre as relações extraconjugais  

Motivos de traição e gênero  

Afetos determinantes nas relações extraconjugais  

O perdão e as consequências da traição para relacionamentos estáveis  

Fonte: Dados da pesquisa   

  

3.3.2.1 Percepção Feminina sobre as Relações Extraconjugais  

  

 A menção extraconjugal ou traição, vem desde os primórdios da humanidade, desde 

que os homens determinaram a possibilidade de uma relação estável, seja essa relação 

profissional, de amizade, de confiança, familiar, dentre outras, e com grande enfoque na relação 

conjugal, que remete a uma série de problemas que por vezes estão ligados diretamente ao 

relacionamento marido-esposa e ao convívio em família. Em se tratando de uma relação à dois 

são idealizadas certas expectativas que se encontram relacionadas à convivência, à conservação 

dos sentimentos e a aceitação do comportamento do cônjuge (FIGUEIREDO, 2007).  
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Nas respostas obtidas no que se refere à percepção feminina sobre as relações 

extraconjugais. Todas as entrevistadas da pesquisa responderam que não aceitam, que percebem 

tal ato como uma falta de respeito e amor pelo outro, como se pode constatar nas falas abaixo:   

  

Há eu acho o cúmulo, cúmulo do absurdo porque eu não concordo acho uma 
falta de respeito, tipo eu não sou dessa índole estou com uma pessoa que eu 
acredito muito e confio bastante também que não tenha esse tipo de 
comportamento, até porque eu também não aceitaria estar com uma pessoa 
que aceita ou vive um relacionamento extraconjugal (Rosa).  
  
Olha eu sou muito contra porque eu acho assim, acho que nada e um 
relacionamento e a dois quando entra outra pessoa não combina não e certo eu 
acho que sempre sai um ferido e eu acho que você ser feliz em cima da tristeza 
do outro eu acho que não e felicidade eu sou muito contra eu acho que tem 
que terminar não está bom por várias razoes questões seja qual dor for mais se 
quiser ter outro relacionamento tem que terminar o primeiro (Vermelha).  
  
Eu já julguei muito pois sempre ouvi minha mãe falando que já foi traída pelo 
meu pai, hoje eu percebo como algo mais natural pois o ser humano é falho e 
estar suscetível ao erro, mas na minha relação que eu estou no momento eu 
não concordo pois a fidelidade é um dos pilares para ter um relacionamento 
estável (Branca).  
  
Eu acho péssimo, péssimo péssimo péssimo, porque a partir do momento que 
você assume um compromisso com uma pessoa é você tem que respeitar né, 
de toda forma (Cinza).  
  
Eu penso que a relação extraconjugal é sem necessidade, porque se a pessoal 
estar num relacionamento serio se esta namorado sério é casado deve respeito 
ne pro parceiro pra parceira e se foi a escolha da pessoa que ela seja fiel com 
a mesma (Azul).  
  
Eu não julgo, porque a gente nunca sabe o que acontece ou que se passa, mais 
eu terminaria antes de viver um outro relacionamento, mas eu não julgo quem 
tem também a gente não sabe os motivos que tem por trás disso o que acontece, 
não concordo mais respeito, no meu caso eu preferiria terminar e preferiria 
que ele fizesse a mesma coisa comigo (Lilás).  

  

Traição, infidelidade e adultério são assuntos que ao ser questionados geram diversas 

reações e opiniões nas pessoas. Em diferentes momentos históricos e culturais podemos dizer 

que o ser humano vivenciou as três situações de formas diversas. Por ora foram socialmente 

aceitos, e em outros momentos, punidos e vistos como pecado. Mas, existe um consenso que 

deve ser avaliado com relação à reação frente à descoberta de uma traição, que é o fato de ser 

geradora de muito sofrimento, decepção e de um sentimento de condenação por parte de quem 

a descobre (OLIVEIRA, 2007, p. 08).  
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A partir das falas fica evidente que as entrevistadas percebem a relação extraconjugal 

como a quebra de um vínculo e dos laços afetivos que existem entre um casal, acreditam ainda 

que quando uma pessoa assume uma relação estável a mesma deve ao seu parceiro respeito, 

confiança e fidelidade.  

  

Para uma pessoa assumir uma relação estável, vai muito do que o casal vive, 
né a vivencia o amor a confiança eu acho que isso tudo julga pra uma pessoa 
querer ter vontade de se casar e assumir uma coisa assim mais séria e levar 
realmente a sério (Rosa).  

Assumir uma relação estável, isso ai pode ser vários motivos mais a priori o 
sentimento mesmo, o gostar da pessoa você querer formar algo com aquela 
pessoa comprometimento, confiança respeito, uma vida a dois acho que e isso 
mesmo (Vermelha).  

Pra mim quando uma mulher casa ou assume uma relação estável ela tem que 
gostar realmente do parceiro é querer estar juntos compartilha das tristezas das 
felicidades e criar um laço de amizade também é muito importante (Azul).  

Eu acho que são várias coisas que leva a assumir uma relação estável, uma 
delas primeiro eu acho que é a confiança pois a confiança é a base de tudo e 
acredito também que a pessoa tem que ter várias coisa em comum com a outra 
pessoa porque não adianta nada eu casar com uma pessoa que e o oposto de 
mim acho que confiança afeto e essa compatibilidade    eu acho que é a base 
(Amarela).   

  

Cunha e Silva (2013) mencionam que muitas mulheres, buscam na união estável dar 

início a uma nova fase da vida com a pessoa escolhida, visa encontrar no companheiro a pessoa 

com a qual pode compartilhar todos os momentos alegres e triste, a como no juramento 

religioso: “Na saúde e na doença. Até que a morte os separe”.  

Sendo assim, pôde ser percebido que a percepção feminina frente ao ato extraconjugal, 

não se trata somente do rompimento ou violação do contrato social que conduz conflitos morais 

e psicológicos entre os relacionamentos individuais, ou sociais como também a quebra dos 

pilares fundamentais que compõem a relação estável (SILVA, 2014).  

  

3.3.2.2 Motivos de Traição e Gênero   

  

Para o comportamento do adultério, não é definido uma causa específica para que ocorra 

tal comportamento, porém alguns fatores podem contribuir para a ocorrência de tal fato. Dentre 

esses fatores estão: fatores individuais, de relacionamento, os comunitários, os sociais, os 

econômicos, os culturais e o histórico pessoal (SILVA, 2014).  
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Para os autores Costa e Cenci (2014), nos relacionamentos amorosos, ou em uma relação 

estável, a infidelidade encontra-se presente em grande parte delas, sempre causando grande 

impacto nas partes envolvidas.   

Pesquisas determinam que na Idade Média o adultério cometido por parte das mulheres 

era considerado inaceitável, fato esse que contribuía para punições severas, estando dentro 

dessas punições a pena de morte (SOUZA, 2015).  

Quando questionadas sobre os motivos que desencadeiam o comportamento de traição 

em mulheres, observa-se que corroborou-se teorias que citam que as mulheres são influenciadas 

pelo sentimento ou seja, segundo as respostas das entrevistadas a mulher procura uma relação 

extraconjugal quando se sente sozinha, não se sente amada, o cônjuge não demostra mais 

interesse pela relação, assim a mesma parte pela busca do que já não tem no relacionamento 

(COSTA; CENCI, 2014). 

  

Eu vou te falar a verdade no geral, tem casos isolados claro né, mais toda regra 
tem exceção mais eu acho que a falta de amor mesmo, sabe mulher trai porque 
ela é tratada com indiferença ela é tratada como se diz como tanto faz, 
entendeu? então ela quer se sentir amada ela quer se sentir importante então 
de repente ela está carente e escuta algum elogio alguma coisa assim mais 
eficaz leva ela sim a cair em uma traição (Vermelha).  

Nas mulheres, bom eu acredito assim, pra mulher ter um relacionamento extra, 
eu acredito que ela vem pensando isso há muito tempo, porque mulher e mais 
emoção e sentimento assim né, ela não faz as coisas de imediato, então ela 
vem pensando passando por situações que leva ela a trair ne? no caso (Cinza).  

Eu acho que ser maltratada dentro de casa a falta de atenção do marido, falta 
de carinho e acho que mais pra mulher eu acho que pega mais isso a 
grosseria...(Lilás).  

Eu acho que o que leva mulher a trair diferente do homem é a questão mais 
pro lado sentimental do lado do comprometimento desse homem com essa 
mulher, levando pro lado da afetividade que ele tem com a companheira a falta 
disso é o que faz com que a mulher procure esses pontos em outro homem 
(Laranja).  

 Há eu acho que e um sentimento de vazio, de falta algo, carinho, afeto, uma 
relação fria (Amarela).  

  

Segundo Costa e Cenci (2014), para as mulheres a infidelidade está associada à 

insatisfação com o parceiro, com a relação e à busca por experiências emocionais. Menciona 

ainda que tal comportamento, pode ser um indicativo de que o sentimento que uniu os parceiros 

inicialmente não perdurou ao longo do tempo ou se desgastou a ponto de a insatisfação conjugal 

prevalecer sobre o prazer de estar junto.  
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3.3.2.3 O Perdão e as Consequências da Traição para Relacionamentos Estáveis.  

  

Nesta categoria, buscou se compreender se após o comportamento de traição seria 

possível perdoar e voltar a ter um relacionamento estável, e as consequências que tal 

comportamento agrega para um relacionamento estável. Mediante as respostas obtidas pode se 

perceber que a maioria das entrevistadas não acredita que seja possível reestabelecer o 

relacionamento estável, pois considera perdoar difícil em tal situação.   

Teixeira (2016) afirma que o processo de perdoar é único e singular de cada indivíduo; 

perdoar envolve uma decisão voluntária, sendo o perdão um construto complexo e inerente, 

influenciado por características intra e interpessoais.  

Em alguns relacionamentos abalados por uma relação extraconjugal, uma estratégia de 

enfrentamento é o perdão. O mesmo tem a prerrogativa de resolução dos conflitos e 

instabilidades adquiridas em decorrência do ato de adultério e, ao escolher o perdão, a vítima 

nem sempre tem o intuito de reconciliação, mas sim evitar sofrer efeitos negativos provenientes 

de vingança, afim de renunciar os pensamentos negativos. Em outros casos, buscam através do 

perdão, uma forma de reconciliação, de dar continuidade ao relacionamento estável (LOPES, 

2016).  

Contudo, conforme observado nas respostas obtidas pelas entrevistadas, nem sempre 

tais sujeitos que sofreram a traição buscam uma reconciliação ou até mesmo conseguem 

perdoar, conforme foi mencionado.  

  

Pra mim na minha concepção, depois de uma traição não é possível 

reestabelecer o relacionamento e nem perdoar, acho que o termino é a única 

opção nessa situação (Azul).  

  

Como é algo estável não sei né pode ser que se restabeleça, mais eu vejo que eu 

não consigo continuar com isso por vários motivos ne se chegou a ponto de ter 

essa outra relação acho que não existe respeito primeiramente e não existe 

aquela afinidade que o relacionamento deve ter. Conheço casos que deram 

certo, mais na minha pessoa acho que não, não tenho essa personalidade acho 

que eu não daria conta de voltar (Verde).  

Eu acho muito difícil a pessoa perdoar totalmente né, porque eu acho o ditado 

popular que mais vale é: confiança quebrada uma vez nunca mais recupera, eu 

acho difícil voltar a ser igual, as vezes você pode até tentar você vai perdoar vai 

tentar, mais pensa uma saída da rotina do seu parceiro tipo “há hoje eu vou jogar 

bola com fulano” você vai ficar a “será que vai mesmo?” por mais que a pessoa 
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realmente tenha mudado você não vai saber, você vai ficar ali vigiando 24 horas 

por dia. Então se você sabe que ele já te traiu uma vez eu acho que não volta a 

confiança igual então conseguintemente não volta a ter o relacionamento igual 
(Rosa).  

Não sei! E eu já me fiz essa pergunta porque, eu falo por mim não sei por todo 

mundo se eu descubro uma traição eu posso até voltar o relacionamento mais 

eu vou sempre ter aquele medinho lá no fundo da pessoa fazer de novo e vou 

ficar sempre desconfiada se a pessoa falar há! eu vou em tal lugar eu vou pensar 

será que vai mesmo? será que não e mais uma mentira? ai acha uma mensagem 

boba no telefone e arruma aquela loucura ai tá mentindo de novo! não volta a 

ser o que era antes (Amarela).  

  

Percebe se nas falas que as participantes acreditam que após o ato de traição se torna 

difícil restabelecer a relação estável, tal comportamento traz como a consequência mais 

agravante a quebra do vínculo que outrora havia sido construída pelo casal, levando em 

consideração que a confiança é um dos pilares fundamentais que rege uma relação estável ao 

se perder muitos casais não conseguem lidar com o perdão ou reconstrução do casamento.  

Costa e Cenci (2014), salientam que um caso extraconjugal gera sentimentos de raiva, 

abandono e vitimização àquele que foi traído, fato esse que dificulta o processo de reconciliação 

da relação conjugal, porém menciona que quando um casal se depara com um caso 

extraconjugal deverá ter consciência que conviver com a indecisão sobre permanecer ou não na 

relação provocará ainda mais sofrimento, e de que existirão duas possibilidades: separar-se ou 

perdoar. Se a segunda opção for escolhida será preciso ser tolerante ao tempo que a pessoa 

traída necessitará para superar a infidelidade.  

  

  

3.3.2.4 Motivos Determinantes nas Relações Extraconjugais.   

  

Diante dos conceitos extraconjugal, traição e infidelidade, observa - se que não há 

concordância, sendo apresentadas grandes mudanças de significados e de opiniões, muitos 

abordam a traição como a pratica de infidelidade, outros também considera a mentira, a falta de 

respeito e a quebra de confiança como sendo uma infidelidade (OLIVEIRA, 2007).  

Fica evidenciado que perante ao comportamento da relação extraconjugal surge uma 

divergente mistura de sentimentos e afetos que permeiam o indivíduo como demonstram nas 

falas a seguir.  
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Ser maltratada dentro de casa a falta de atenção do marido, falta de carinho e 

acho que mais pra mulher eu acho que pega mais isso a grosseria (Lilás).  

  

Sentimento de vazio, de falta algo, carinho, afeto, uma relação fria (Amarelo).  

  

Não ter respeito pelo próximo, falta de amor traz ódio e magoa no coração 

(Rosa).  

  

É uma tortura psicológica que traz um trauma muito grande porque a pessoa 

que e traída ela além dela ser traída ela e surpreendida (Marrom).  

  

Não gostar da pessoa que está junto né, não ter aquele amor verdadeiro por 

quem ela estar desinteresse na relação falta de respeito né e de cumplicidade 

(Azul).  

  

Falta de amor mesmo, sabe mulher trai porque ela e tratada com indiferença 

ela e tratada como se diz como tanto faz, entendeu? (Vermelho).  

  

As falas evidenciam que os motivos determinados nas relações extraconjugais são falta 

de amor, sentimento de ódio, falta de respeito, ausência, sentimento de desamparo e desamor e 

constantemente a busca de algo que falta.  

Para Costa e Cenci (2014) a infidelidade se origina pelo vazio emocional que existe 

dentro do relacionamento, ou o mesmo se atribuí como uma forma de os parceiros fugirem do 

estresse e de situações conjugais desagradáveis, ressalta ainda que o cultivo de uma relação em 

que existe tolerância e flexibilidade, ao contrário da dependência emocional que causa 

insegurança e necessidade de investimento excessivo de um dos parceiros, são fatores 

protetores para uma relação permeada pela fidelidade.  

   

3.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

Esta pesquisa permitiu investigar a percepção feminina sobre relacionamentos extraconjugais, 

onde procurou-se identificar questões específicas que influenciam ou desencadeiam tal 

comportamento. Assim, o presente trabalho destacou eixos de análise que se associam, sendo 

eles: percepção feminina das relações extraconjugais, motivos de traição e gênero, 

consequências da traição para relacionamentos estáveis e os motivos determinantes nas relações 

extraconjugais. O tema proposto se configura numa problemática que contempla aspectos 

multifatoriais para seu entendimento. Nesse sentido, este estudo esteve limitado à compreensão 

de um fenômeno complexo na perspectiva restrita de mulheres de determinado grupo social e 

cultural. Além disso, a presente pesquisa não apresenta resultados inovadores no que se refere 



27  

  

a temática da infidelidade, porém, aponta a necessidade de se desenvolver outras pesquisas. Os 

resultados encontrados no presente trabalho fizeram surgir questões importantes e não 

determinadas nos objetivos iniciais, quais sejam: a questão do preconceito com relação ao tema, 

a constatação da subserviência feminina diante da traição, onde o homem é determinado como 

protagonista nesta situação e por fim, a questão da formação acadêmica de psicologia no tocante 

à preparação dos graduandos para este tema. Recomenda-se que estudos futuros priorizem o 

método qualitativo e, através de grupos focais e diferentes métodos de análise, investiguem 

especificidades próprias de algumas culturas, realidades sociais, características de 

personalidade dos sujeitos e padrões relacionais do par conjugal, contribuindo ao conhecimento 

científico sobre a infidelidade e fornecendo subsídios para o trabalho com casais e famílias. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS/CONCLUSÃO  

  

Esta pesquisa permitiu investigar a percepção feminina acerca dos relacionamentos 

extraconjugais, onde procurou-se identificar questões específicas que influenciam ou 

desencadeiam tal comportamento. Assim, o presente trabalho desta pesquisa de análise que se 

associam, sendo eles: percepção feminina das relações extraconjugais, motivos de traição e 

gênero, consequências da traição para relacionamentos estáveis e os motivos determinantes nas 

relações extraconjugais.  

Foram identificados os fatores de maior relevância e determinantes em mulheres que 

buscam uma relação extraconjugal: insatisfação emocional, desvalorização e falta de amor do 

cônjuge. Também as questões consonantes com os embasamentos teóricos acerca da percepção 

feminina sobre diferenças de comportamentos de homens e mulheres, notando-se que através 

das falas das entrevistadas, do ponto de vista feminino, o homem busca a relação extraconjugal 

para satisfazer sentimentos associados à necessidades internas a serem supridas, demonstrando 

que os homens costumam ser mais práticos e racionais, sem apresentar razões emocionais por 

trás dos seus desejos. As mulheres por outro lado buscam a relação extraconjugal quando 

percebem a diminuição ou ausência de atenção do parceiro, ou seja, a mulher é movida pelos 

sentimentos amorosos que envolvem a relação.  

Com relação ao perdão e restabelecimento de uma relação estável após o 

comportamento de traição todas as entrevistadas mencionam a dificuldade do perdão; embora 

não seja impossível, nem o perdão torna possível reestabelecer o relacionamento estável da 

forma como o mesmo era antes da ocorrência do fato.  

Assim, finaliza-se esta pesquisa com a compreensão de que a relação extraconjugal 

possui um grande impacto em relacionamentos estáveis, e manter um bom diálogo entre o casal, 

pode contribuir para que não ocorra tal comportamento.    

Conclui-se que o tema proposto se configura numa problemática que contempla aspectos 

multifatoriais para seu entendimento. Nesse sentido, este estudo esteve limitado à compreensão 

de um fenômeno complexo na perspectiva restrita de mulheres de determinado grupo social e 

cultural. Além disso, a presente pesquisa não apresenta resultados inovadores no que se refere 

a temática da infidelidade, porém, aponta a necessidade de se desenvolver outras pesquisas. Os 

resultados encontrados no presente trabalho fizeram surgir questões importantes e não 
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determinadas nos objetivos iniciais, quais sejam: a questão do preconceito com relação ao tema, 

a constatação da subserviência feminina diante da traição, onde o homem é determinado como 

protagonista nesta situação e por fim, a questão da formação acadêmica de psicologia no tocante 

à preparação dos graduandos para este tema. Recomenda-se que estudos futuros priorizem o 

método qualitativo e, através de grupos focais e diferentes métodos de análise, investiguem 

especificidades próprias de algumas culturas, realidades sociais, características de 

personalidade dos sujeitos e padrões relacionais do par conjugal, contribuindo ao conhecimento 

científico sobre a infidelidade e fornecendo subsídios para o trabalho com casais e famílias. 
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APÊNDICE A  

ROTEIRO DE ENTREVISTA  

  

Dados Objetivos  

Idade:  

Estado Civil:  

Quantos relacionamentos já teve?  

Há quanto tempo está no relacionamento atual?  

  

Dados Subjetivos  

Para você, o que leva uma mulher a se casar ou assumir uma relação estável?  

O que você pensa sobre as relações extraconjugais?  

Quais motivos você acredita que desencadeiam o comportamento da traição em mulheres?  

Para você são motivos diferentes que levam os parceiros (homens) a trair? Quais?  

Para você quais as consequências da traição para um relacionamento estável?  

Você acredita que após o ato de traição é possível restabelecer o relacionamento estável?  

Para você existe algo que possa ser feito para evitar ou prevenir o comportamento de traição?  

Você gostaria de acrescentar ou mencionar algo que não foi perguntado?  
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APÊNDICE B  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA 

PARTICIPANTES MAIORES DE 18 ANOS  

Eu, Jocelma Lima dos Santos, estudante do curso de Psicologia do Centro Universitário do 

Cerrado Patrocínio, convido-o(a) a participar de pesquisa sobre “Aspectos Psicológicos envolvidos 

em Relacionamentos Extras Conjugais”, que tem como objetivo avaliar a percepção de cada 
indivíduo perante o comportamento de traição.  

A sua participação é voluntária, sendo sua colaboração muito importante para o andamento da 
pesquisa, que consiste em que você respostas de um roteiro de perguntas de uma entrevista 
semiestruturada.  

Serão assegurados a você o anonimato, o sigilo das informações, a privacidade e todas as 
condições que lhe garantam a proteção à dignidade constitucionalmente assegurada. A utilização dos 
resultados da pesquisa será exclusiva para fins técnico-científicos. Os riscos na participação serão 
minimizados mediante a atuação do pesquisador pela atenção e zelo no desenvolvimento dos trabalhos 
em assegurar ambiente seguro, confortável e de privacidade, evitando desconforto e constrangimento. 
Por outro lado, se você concordar em participar na pesquisa estará contribuindo para o desenvolvimento 
da ciência nesta área. Os resultados da pesquisa serão analisados e publicados, mas sua identidade será 
assegurada e mantida em absoluto sigilo. Caso concorde em participar, em qualquer momento você 
poderá solicitar informações ou esclarecimentos sobre o andamento da pesquisa, bem como desistir dela 
e não permitir a utilização de seus dados, sem prejuízo para você. Você não terá nenhum tipo de despesa 
e não receberá nenhuma gratificação pela participação na pesquisa.  

Consentimento:  
 Declaro ter recebido de Jocelma Lima dos Santos, estudante do curso de Psicologia do Centro 
Universitário do Cerrado Patrocínio, as orientações sobre a finalidade e objetivos da pesquisa, bem como 
sobre a utilização das informações que forneci somente para fins científicos, sendo que meu nome será 
mantido em sigilo. Aceito participar da pesquisa por meio da realização de entrevista, bem como permito 
a utilização dos dados originados da mesma. Estou ciente de que poderei ser exposto(a) a riscos de 
constrangimentos associados ao meio aceite do convite, e que poderei, a qualquer momento, interromper 
a minha participação, sem nenhum prejuízo pessoal. Fui informado(a) que não terei nenhum tipo de 
despesa nem receberei nenhum pagamento ou gratificação pela minha participação. Declaro que minhas 
dúvidas foram esclarecidas suficientemente e concordo em participar voluntariamente das atividades da 
pesquisa.   
  

Assinaturado(a)participante(a):  

____________________________________________________ Data: 

_____/_____/_____.  

 
Pesquisadora: Jocelma Lima dos Santos  

Rua :Avenida Rui Barbosa 406 APT 03, Centro.            
 Assinatura: ______________________________________________ Data: 11/06/2018 
Orientadora: Tereza Helena Cardoso Rua: Marechal Floriano 378, Centro.  
Assinatura: ______________________________________________ Data:11/06/2018 Comitê 

de Ética em Pesquisa do UNICERP: Fone: (34) 3839-3737 ou 0800-942-3737  

Av. Liria TerezinhaLassiCapuano, 466, Campus Universitário - Patrocínio – MG, CEP: 

38740.000  
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