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RESUMO 

 

SUIT, D.A.V. (2012). Trajetórias de mulheres que vivem com o HIV: um estudo a 
respeito de ideologia de gênero, autoestima e bem-estar subjetivo. Tese de 
Doutorado, Instituto de Psicologia, Universidade Federal da Bahia, Salvador. 

 

No Brasil, desde 1993, a epidemia HIV/AIDS caracteriza-se pela feminização e 
pauperização. Na literatura, a vulnerabilidade feminina diante do vírus HIV tem sido 
associada à vivência de violência desde a infância, menores índices de autoestima, 
maiores índices de desemprego e menor poder econômico, características estas que 
resultam na redução do poder de negociação nos relacionamentos afetivos e no 
aumento do risco diante da epidemia. A presente investigação buscou verificar o tipo 
de relação que poderia existir entre ideologia de gênero, autoestima pessoal, 
autoestima coletiva e bem-estar subjetivo em mulheres que vivem com HIV/AIDS. 
Entende-se por ideologia de gênero o conjunto de crenças prescritivas sobre os 
papéis e comportamentos que homens e mulheres deveriam desempenhar; assim 
como as crenças a respeito das relações que eles devem manter entre si. A 
autoestima pessoal refere-se a uma atitude positiva ou negativa diante de si, e se 
configura mediante atitudes de aprovação e/ou reprovação de si mesmo, as quais 
dizem respeito ao se sentir capaz, ao grau de importância que se julga ter e ao 
próprio valor que cada um credita a si mesmo. A autoestima coletiva constitui-se de 
sentimentos de autovalorização e de autorrespeito, referentes ao autoconceito como 
membro de um grupo social; neste caso, o grupo de mulheres. O bem-estar 
subjetivo, traduzido como felicidade, é o resultado das avaliações que as pessoas 
fazem de suas vidas; são avaliações resultantes do estado emocional diante dos 
eventos, somado à satisfação com a vida. A investigação ocorreu mediante dois 
estudos complementares. O estudo I teve um delineamento transversal, 
correlacional e se constituiu num desenho ex-pos-facto. Participaram 122 mulheres 
adultas, que viviam com HIV/AIDS; caracterizadas e avaliadas por meio de 
questionário sócio-demográfico e médico-clínico, escala reduzida de ideologia de 
gênero, escala de autoestima pessoal, escala de autoestima coletiva e escala de 
bem-estar subjetivo. Foram realizadas análises estatísticas descritivas, correlações 
entre as variáveis e regressões lineares. O estudo II buscou compreender a vivência 
da soropositividade em cinco participantes do estudo I, que apresentaram índices de 
bem-estar subjetivo extremos; e caracterizar elementos, em suas histórias de vida, 
que pudessem contribuir para o seu bem-estar subjetivo. Foram utilizadas 
entrevistas de histórias de vida, semidirigidas. Essas entrevistas foram gravadas, 
transcritas e categorizadas. Os resultados complementares, dos dois estudos, 
permitiram identificar correlações negativas entre a ideologia de gênero e as outras 
variáveis: autoestima pessoal, autoestima coletiva, bem-estar subjetivo; e 
correlações positivas entre o bem-estar subjetivo e duas delas: autoestima pessoal e 
autoestima coletiva. Também foi identificado o papel moderador do exercício da 
militância e da autoestima pessoal na relação entre a ideologia de gênero e o bem-
estar subjetivo. Nas participantes que tinham autoestima mais alta, assim como nas 
participantes que eram militantes, o efeito negativo da ideologia de gênero sobre o 
bem-estar subjetivo foi reduzido. Por meio das análises das entrevistas, foi possível 
corroborar o importante papel do exercício da militância para o empoderamento 
feminino, o que resulta em índices mais altos de bem-estar subjetivo; assim como a 
importância de figuras parentais que atuem como facilitadoras da autoestima, desde 
a infância. 
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ABSTRACT 

 

SUIT, D.A.V. (2012). Trajectories of women living with HIV: a study on gender 
ideology, self-esteem and subjective well-being. Doctoral Dissertation, Institute of 
Psychology, Federal University of Bahia, Salvador. 

 

Since 1993 in Brazil, the HIV/AIDS epidemic is characterized by feminization and 
pauperization. Literature shows that feminine vulnerability to the HIV virus has been 
associated to living in poverty since childhood, lower self-esteem indications, higher 
indications of unemployment and less economic power; these characteristics result in 
reducing the power of negotiating in emotional relations and also in the increase of 
the epidemic´s risk. The present investigation aimed to verify the kind of possible 
relations among gender ideology, personal self-esteem, collective self-esteem and 
subjective well-being in women living with HIV/AIDS. Gender ideology is defined as a 
set of prescriptive beliefs about roles and behaviors men and women should have, 
and also beliefs concerning the relationships they should have with each other. 
Personal self-esteem refers to a positive or negative attitude towards oneself, and is 
configured through approval and/r disapproval attitudes towards oneself; these 
attitudes also refer to feeling capable of facing life´s vicissitudes, to the importance a 
person believes to have and to the value a person gives him/herself. Collective self-
esteem is constituted of feelings of self-respect and self-appreciation, which refer to 
the concept of self as a member of a social group – in this case, a group of women. 
Subjective well-being, translated as happiness, is the result of the evaluations people 
make of their lives; these evaluations result from the emotional state when facing 
events, added to life satisfaction. The investigation occurred in two complementary 
studies. Study I had a cross-sectional, ex-post-facto design. 122 women living with 
HIV/AIDS participated. They were charaterized and evaluated through a 
sociodemographic and medical questionnaire, a reduced gender ideology scale, 
personal self-esteem scale, collective self-esteem and one last subjective well-being 
scale. Descriptive statistical analyses, correlations among variables and linear 
regressions were made. Study II tried to understand the experience of seropositivity 
to five participantes which presented extreme subjective well-being rates and to 
characterize elements that might contribute to their subjective well-being in their life 
stories. Semi-structured, life stories interviews were made. These interviews were 
recorded, transcribed and categorized. The two studies´ complementary results 
allowed the identification of negative correlations between gender ideology and these 
other variables: personal self-esteem, collective self-esteem and subjective well-
being; and also positive correlations between subjective well-being and two others – 
personal self-esteem and collective self-esteem. In addition, it was possible to see 
the moderating role of practicing militancy and personal self-esteem in the 
relationship between gender ideology and subjective well-being. To participants with 
higher self-esteem, as well as militant women, the negative effect of gender ideology 
on subjective well-being was smaller. Through the interviews´ analyses, it was 
possible to corroborate the important role of exercising militancy in women´s 
empowerment, which results in higher subjective well-being rates; and to also confirm 
the importance of parental figures that encourage a good self-esteem since 
childhood. 
 
Keywords: HIV. AIDS. Gender. Sexism. Self-esteem. Subjective well-being. Positive 

Psychology.  
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INTRODUÇÃO 

 

Este estudo nasce da necessidade de investigar de forma mais minuciosa 

alguns resultados encontrados na pesquisa realizada durante o mestrado em 

Psicologia, no período de 2003 a 2005, na Universidade Federal da Bahia. 

O objetivo do estudo anterior foi relacionar a vivência de estigma e as formas 

de enfrentamento utilizadas por pessoas portadoras do HIV/AIDS diante de sua 

condição de soropositividade, além de delinear seu grau de satisfação quanto à 

qualidade de vida. A população estudada constituiu-se de 100 pessoas adultas, 

sendo 50 do gênero masculino e 50 do gênero feminino, residentes na cidade de 

Salvador, Bahia (Suit, 2005). 

Os resultados que originaram o problema proposto para a pesquisa atual 

referem-se à população feminina, a qual revelou uma maior vivência de estigma, 

assim como uma maior utilização de estratégias de enfrentamento focalizadas na 

emoção, na busca de religiosidade / pensamento fantasioso e de suporte social; 

além de uma menor satisfação quanto à qualidade de vida nas dimensões 

psicológica e das relações sociais. Já pessoas que trabalhavam com ações voltadas 

para a soropositividade, independente do gênero, mostraram uma menor vivência de 

estigma, menor utilização do enfrentamento focalizado na emoção e maior 

satisfação quanto à qualidade de vida no domínio psicológico, relações sociais e 

otimismo. 

Assim, percebeu-se uma nítida diferença na vivência das mulheres que 

trabalhavam na causa da soropositividade (militantes) e aquelas que não se 

voltavam para esse tipo de ação: o primeiro grupo apresentou resultados mais 

positivos do que o segundo. 

A origem dessas diferenças nos resultados pode decorrer de múltiplas 

variáveis e este estudo busca uma maior compreensão do processo que permeia a 

soropositividade no universo feminino. As militantes que participaram da primeira 

pesquisa eram mulheres que detinham uma postura mais ativa diante de seu 

contexto, que buscavam sobrepor-se às dificuldades de maneira mais harmônica e 

se mostravam mais otimistas em relação à sua condição de soropositividade. 

Considera-se que esses resultados sejam decorrentes de um maior empoderamento 

delas, a partir do qual elas também tenham desenvolvido uma concepção mais 

igualitária dos papéis de gênero. 
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Assim, nesta investigação, a questão principal que norteou o processo de 

pesquisa é como a ideologia de gênero de mulheres soropositivas se relaciona à 

autoestima pessoal e coletiva, e como estas podem relacionar-se ao bem-estar 

subjetivo. Foram realizados dois estudos complementares. 

O estudo I investigou possíveis associações entre ideologia de gênero, 

autoestima pessoal, autoestima coletiva e bem-estar subjetivo e, o estudo II buscou 

uma compreensão qualitativa da vivência de participantes que apresentaram os 

índices mais altos e mais baixos de bem-estar subjetivo. 

Os benefícios decorrentes de uma investigação com esta proposta são de 

natureza prática e teórica. Do ponto de vista prático, os resultados poderão dar um 

maior subsídio para ações diante da população feminina soropositiva, em vista da 

crescente preocupação das instituições em facilitar um tratamento que considere 

também as diferenças de gênero. Do ponto de vista teórico, trata-se de resultados 

que podem somar-se aos estudos da psicologia social dos estereótipos, área em 

que a perspectiva do alvo ainda é um tema pouco explorado. 

A seguir, passa-se a contextualizar a epidemia por HIV/AIDS e a trajetória que 

as pessoas experimentam a partir do seu diagnóstico, especificando-se a situação 

feminina. 

 

1.1. A TRAJETÓRIA DA AIDS COMO EPIDEMIA 

 

 Desde o reconhecimento da AIDS como uma nova doença, em 1981, muitas 

mudanças têm se concretizado, devendo-se ressaltar o marco estabelecido em 

1996, ano em que se iniciou a distribuição gratuita da medicação antirretroviral no 

Brasil; tal medida modificou a expectativa e qualidade de vida das pessoas 

infectadas pelo HIV. 

 Entretanto, o fato de a AIDS ter passado a fazer parte do grupo de doenças 

crônicas não eliminou os estereótipos negativos relativos à população soropositiva; e 

nem poderia eliminar, considerando-se que a modificação de estereótipos ocorre de 

maneira bem menos veloz do que o avanço do conhecimento científico. 

Por ser identificada, a princípio, em adultos homossexuais de gênero 

masculino, a AIDS passou a ser associada ao contato sexual de pessoas que 

“fugiam às regras” a este respeito. Imediatamente passou-se à associação da 

infecção a grupos bem definidos, como homossexuais, profissionais do sexo, 
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pessoas “promíscuas” ou com algum “desvio sexual / comportamental”, os assim 

denominados “grupos de risco”, configurando-se a vivência do estigma sexual por 

parte destes grupos. 

 Entretanto, os estudos epidemiológicos deram respaldo, ao longo das últimas 

décadas, a não considerar mais pertinente referir-se à existência de “grupos de 

risco” como no início da epidemia, mas sim a considerar uma maior ou menor 

vulnerabilidade ao vírus que se relaciona também a fatores socioculturais. 

 No Brasil, os grupos de pessoas homossexuais e bissexuais masculinos, que 

de início eram os que apresentavam maior número de pessoas infectadas, hoje não 

apresentam a mesma vulnerabilidade. Entretanto, a partir de 1993, observou-se o 

crescimento da infecção na população feminina, fenômeno denominado 

“feminização” da epidemia. Assim, ficou aparente uma maior vulnerabilidade em 

mulheres heterossexuais que se relacionavam com um único parceiro (Ministério da 

Saúde, 2002). Em 1986, para cada 15,1 casos de infecção em homens, havia uma 

mulher infectada; e em 2005 a proporção mostrava que para cada 1,5 casos de 

homens infectados havia uma mulher infectada (Ministério da Saúde, 2006); 

proporção que se mostra estável desde o ano de 2002 (Ministério da Saúde, 2010, 

2011). 

 Outros dados epidemiológicos que devem ser ressaltados são o aumento dos 

casos de AIDS na população de etnia negra (Ministério da Saúde, 2006, 2010) e a 

“pauperização” da epidemia, termo utilizado para retratar o aumento da infecção na 

população de situação econômica desfavorecida e a sua diminuição naquela que 

detém maior poder aquisitivo (Ministério da Saúde, 2006). Considerando que, no 

Brasil, a maior parte da população desfavorecida do ponto de vista econômico é de 

etnia negra, verifica-se mais uma vez a sua vulnerabilidade, construída ao longo da 

história do país. 

 A seguir, passa-se a uma tentativa de descrição da trajetória vivenciada pelas 

pessoas que se tornam soropositivas. 

  

1.2. A TRAJETÓRIA DA PESSOA SOROPOSITIVA 

 

 Tornar-se uma pessoa soropositiva ainda é fonte de dificuldades, do ponto de 

vista da aceitação social e dos sentimentos / emoções decorrentes da discriminação; 

sem mencionar que, mesmo que se conte com medicação que permite uma 
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qualidade e expectativa de vida que possibilitam a identificação da AIDS como uma 

doença crônica, ainda não existe uma cura definitiva para ela. 

 Pessoas que se sentiam imunes à infecção hoje se deparam com o 

diagnóstico de soropositividade. No caso de mulheres heterossexuais, que se 

relacionam com um único parceiro, o diagnóstico apresenta-se de forma inesperada, 

muito mais do que no caso de homens homossexuais, que já se depararam há muito 

com a possibilidade da infecção. 

 O sofrimento decorrente do diagnóstico configura-se a partir do medo do 

abandono, do julgamento e de revelar a nova identidade, da culpa pela infecção, da 

impotência, fuga, clandestinidade, exclusão e do suicídio (Parker & Aggleton, 2001). 

Sentir-se culpado(a) pela sua infecção dá lugar a imaginar que a consequente morte 

é merecida em função do modo de vida que “causou” sua nova condição (Almeida & 

Labronici, 2007). 

Vivenciar o estigma relativo ao se tornar soropositivo traz a necessidade de 

enfrentar uma nova fase de vida que frequentemente ocorre de maneira solitária, 

não sendo raras as ocasiões em que a própria família discrimina e rejeita a pessoa 

infectada (Castanha, Coutinho, Saldanha & Oliveira, 2006). 

Nota-se que a forma de contágio relaciona-se à maneira como a pessoa 

portadora do HIV é avaliada pelas demais pessoas, que fazem julgamentos a 

respeito de sua maior ou menor responsabilidade pela situação. Aqueles que 

pertencem a grupos estigmatizados antes da infecção parecem sofrer maior ameaça 

de discriminação, tais como trabalhadores do sexo, usuários de drogas injetáveis, 

pessoas consideradas pelo meio como “promíscuas”, homossexuais e outros. Em 

contrapartida, mulheres que contraem o vírus dos maridos ou aqueles que se 

infectam a partir de transfusões de sangue tenderiam a receber um tratamento 

menos ofensivo (Parker & Aggleton, 2001). 

Apesar da pertinência dessa observação quanto à possibilidade de que as 

mulheres recebam um tratamento menos severo ao se infectar, é preciso ressaltar 

que elas sofrem em função de uma vulnerabilidade extensa que diz respeito ao seu 

gênero e que também permeia o seu dia-a-dia após a infecção, tornando sua 

vivência bastante dificultada, como se busca retratar neste trabalho. 

 Para algumas pessoas, a realização do exame diagnóstico decorre da 

ocorrência de sintomas; para outras, a partir do diagnóstico do(a) parceiro(a), do seu 

adoecimento ou morte; e/ou do adoecimento ou morte de filhos. Quando o 
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diagnóstico ocorre ainda na fase de latência, em que não há sintomas, e em que se 

é portador do vírus e não da doença em si; ocorre o sentimento de incerteza, posto 

que se trata de um mal que é real e irreal ao mesmo tempo (Castanha et al., 2006). 

Não é raro colocar em dúvida o diagnóstico e em alguns casos não aderir ao 

tratamento por não visualizar nenhum tipo de ganho nele. Assim, os frequentes e 

indesejáveis efeitos colaterais da medicação podem não ser justificáveis para 

aqueles que não vivenciam a sintomatologia. Além disso, tomar a medicação remete 

à lembrança do diagnóstico e, em última instância, à morte. 

 As mudanças corporais em decorrência do tratamento originam também o 

medo de ser descoberto como pessoa soropositiva. A Lipodistrofia é um dos efeitos 

mais difíceis de serem contornados, posto que sua ocorrência traz a possibilidade de 

tornar o estigma de ser portador do HIV visível e fora de controle (Suit, 2005). Surge, 

assim, a impossibilidade de manipular a informação a respeito do “defeito” que 

constitui o estigma, para que o mesmo não seja descoberto (Goffman, 1975). A 

rotina diária da pessoa portadora do HIV passa a ser permeada por maior 

desconfiança em relação às pessoas, hostilidade e maiores índices de ansiedade e 

confusão pela incerteza a respeito do que o outro sabe ao seu respeito e de 

possíveis reações. Este quadro origina, em muitas ocasiões, o isolamento social. 

 O estigma traz à vida da pessoa uma diferença que fará com que os outros a 

vejam a partir dessa diferença e que todo seu ser seja explicado a partir dela, 

negando-se outras características. A diferença é negativa e traz a ideia de 

periculosidade e inferioridade, sendo que a internalização dessa imagem origina a 

sensação de não ser normal nem digno de direitos e oportunidades (Goffman, 1975). 

A vergonha por possuir o atributo que é estigmatizante e a vontade de livrar-se dele 

a qualquer custo podem originar consequências que vão desde o isolamento ao 

suicídio. Configura-se o que Daniel e Parker (1991) nomearam como “Morte Social”. 

 Nota-se que a participação em grupos de pessoas que se encontram na 

mesma situação pode mostrar-se benéfica, possibilitando a construção de uma 

maior autoestima coletiva e até de atividades voltadas para a militância. No entanto, 

algumas pessoas que vivenciam estigmas também podem evitar esse tipo de grupo, 

já que ele deixa explícito “seu defeito”. 

 A discriminação vivenciada em função da soropositividade também se 

relaciona à ausência de busca por tratamento. Em estudo qualitativo, Almeida e 

Labronici (2007) entrevistaram cinco pessoas portadoras do HIV com o objetivo de 
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verificar os seus motivos para a falta de procura pelos serviços do SUS, próximos às 

suas residências, para seu tratamento. Os entrevistados revelaram como principal 

motivo o medo de serem identificados por pessoas conhecidas. Em Salvador, esse 

medo dos usuários foi motivo para a mudança de nome do CREAIDS (Centro de 

Referência para o Tratamento da AIDS) para CEDAP (Centro Estadual 

Especializado em Diagnóstico, Assistência e Pesquisa). 

 Configura-se um quadro de sofrimento para a pessoa que se descobre 

soropositiva que diz respeito ao próprio diagnóstico, ao processo de adoecimento, à 

iminência da morte, à discriminação e às limitações e perdas a partir da 

soropositividade (Castanha et al., 2006). 

 Uma das piores limitações diz respeito à esfera profissional, influenciada pela 

nova rotina que o adoecimento impõe. Mesmo sem haver sintomatologia, a partir de 

então será necessário tempo extra para as visitas ao médico, exames e outras 

eventualidades. Para a população carente de recursos econômicos e que busca o 

atendimento no sistema público de saúde, essa disponibilidade de tempo se torna 

maior ainda; as longas esperas para marcar o atendimento e os exames, para ser 

atendido e para receber a medicação são conhecidas e fazem parte da rotina das 

pessoas que vivem com HIV/AIDS. 

 Apesar da distribuição gratuita dos medicamentos, o custo do transporte para 

realizar toda a rotina necessária ao tratamento também se mostra como fator 

impeditivo para a população carente. Em algumas cidades como São Paulo, os 

portadores do HIV já têm passe livre no transporte urbano, mas em Salvador isto 

ainda não ocorreu e origina dificuldades na operacionalização da nova rotina. 

 Buscar a aposentadoria em função do HIV não é raro para essa população e 

um grande número de pessoas em idade produtiva se torna inapta para o mercado 

de trabalho, originando consequências tanto de natureza social como individual. No 

âmbito social, pode-se visualizar o alto custo que significa a manutenção dessas 

pessoas; e no âmbito individual, surgem sentimentos de inutilidade, de incapacidade 

que dão lugar a maiores índices de depressão (Castanha et al., 2006); os quais 

tornam o sistema imunológico mais suscetível ao vírus (Ulla & Remor, 2002), além 

da constatação de que pessoas deprimidas tendem a condutas de menor 

autocuidado, traduzidas com frequência a partir de menor adesão ao tratamento 

(Castanha et al.,  2006). 
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 Soma-se à tendência de baixa adesão ao tratamento e de não seguir as 

orientações médicas um maior risco de suicídio, decorrente de sentimentos de raiva, 

culpa, autopiedade e ansiedade, associados à baixa autoestima e ao abandono por 

parte da família e amigos (Malbergier & Schoffel, 2001). 

 A carência de recursos econômicos também inviabiliza a alimentação 

adequada para que a medicação tenha efeitos positivos no organismo. Além disso, a 

forma de administração da terapia antirretroviral ainda é demasiado complexa para 

as pessoas de pouca ou nenhuma escolaridade, que hoje são as mais afetadas pela 

epidemia. A adesão inadequada ao tratamento e a desistência do mesmo não são 

raras em vista de tantos obstáculos. 

 Entretanto, apesar desses dados, algumas das pessoas entrevistadas no 

estudo de Castanha et al. (2006) revelaram consequências positivas para suas vidas 

a partir do diagnóstico. Essas pessoas referiram sentimentos de maior valorização 

de suas vidas, cuidando-se mais, respeitando-se e alcançando o crescimento 

pessoal. 

 A vivência da sexualidade a partir do diagnóstico também pode sofrer 

alterações. Revelar-se como portador(a) do HIV origina o medo do abandono por 

parte dos parceiros. Optar pela fuga dos relacionamentos e a abstinência sexual não 

é algo raro (Castanha et al., 2006). A escolha por parceiros(as) também 

soropositivos(as) tem surgido como a solução para vários portadores do HIV, e a 

socialização em grupos de apoio e via internet tem contribuído para esse tipo de 

conduta. Se por um lado isto traz maior qualidade de vida para a população 

soropositiva, por outro tende-se a um maior fechamento dos portadores em seus 

próprios grupos, como forma de fortalecimento.  

 Para as mulheres que se infectam com o HIV, além do diagnóstico ser algo 

inesperado, observa-se uma série de agravantes para sua nova situação, que dizem 

respeito à sua condição anterior de menor poder no contexto em que desenvolvem 

suas vidas. Assim, a seguir, aborda-se a situação que a mulher soropositiva 

enfrenta, considerando-se que existem diferenças marcantes entre a vivência 

feminina e a vivência masculina da infecção.  
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1.3. A MULHER E A SOROPOSITIVIDADE 

 

 A demarcação dos tão divulgados “grupos de risco” no início da epidemia e, 

mais tarde, dos “comportamentos de risco” trouxe àqueles que não se definiam 

nestas categorias uma tranquilidade que durou pouco tempo, posto que o rumo da 

epidemia mostrou nitidamente a falácia desse tipo de raciocínio. Essa 

superficialidade com que a AIDS foi retratada deflagrou um retardo na construção de 

estratégias de prevenção e educação mais eficientes (Rede Feminista de Saúde, 

2003). Naquele momento, depositava-se no indivíduo a “culpa” pela sua infecção, o 

que deu origem ao processo de estigmatização e discriminação dos infectados, 

ainda tão presente em suas vidas. 

 A vulnerabilidade para a infecção por HIV está presente em todos; entretanto, 

ela pode ser maior ou menor, a depender do ambiente, dos valores pessoais, dos 

níveis de exclusão social, cultural e econômica, além da qualidade de vida e dos 

serviços públicos oferecidos aos cidadãos (Rede Feminista de Saúde, 2003). A 

vulnerabilidade feminina para a epidemia foi retratada por Parker e Galvão (1996) 

como consequência do seu menor poder de negociação nas decisões que dizem 

respeito à sua própria vida sexual e reprodutiva, à baixa percepção a respeito de sua 

vulnerabilidade ao vírus e aos diversos tipos de coerção aos quais as mulheres 

estão sujeitas. 

 As decisões e habilidades relativas à proteção feminina diante da epidemia 

encontram-se vinculadas a fatores que dizem respeito ao contexto em que 

vivenciam sua sexualidade composto pela cultura em que estão inseridas, situação 

social e econômica, idade, preferência sexual, contexto rural ou urbano, 

desenvolvimento do país, religião e tipo de relação com o parceiro, entre outras 

características (García-Sánchez, 2004). Sendo assim, é essencial que as mulheres 

possam ter maior poder de decisão, o que na literatura se encontra associado à 

construção do que se denomina empoderamento. 

 O maior risco que as mulheres apresentam diante da epidemia encontra 

respaldo em fatores que dizem respeito à sua desvantagem em relação à situação 

masculina, tais como a dependência econômica do parceiro, a dificuldade de 

obtenção de informações a respeito da infecção, de adotar condutas de prevenção, 

de ter acesso ao diagnóstico e ao tratamento; como também uma maior 

discriminação e violência de gênero (García-Sánchez, 2004). Instaura-se um quadro 
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de fatores que se relacionam à vulnerabilidade feminina, o qual não pode nem deve 

ser menosprezado na construção de políticas e programas preventivos e de 

tratamento da mulher portadora do HIV. 

 A vulnerabilidade biológica da mulher diante da epidemia também tem sido 

associada a diferenças anatômicas e fisiológicas entre homens e mulheres (García-

Sánchez, 2004). Entretanto, essas variáveis têm recebido contestação, passando-

se, neste estudo, a enfatizar os fatores psicossociais que compõem a 

vulnerabilidade feminina, posto que o enfrentamento destes pode trazer benefícios 

mais rápidos para essa população. 

 A vulnerabilidade social da mulher para o HIV encontra respaldo em dados 

demográficos que mostram claramente seu menor poder econômico. Soma-se a 

essa diferença a situação de maior empobrecimento da população negra no Brasil, 

também detentora de menores rendimentos e de menor instrução formal. 

 A vulnerabilidade de gênero para a infecção é permeada pela dificuldade da 

mulher em negociar relações sexuais mais seguras. Muitas mulheres ainda se 

sentem naturalmente protegidas quando vivenciam relações estáveis e não cogitam 

o uso do preservativo (Cechim & Selli, 2007; Parker & Galvão, 1996). Para outras, 

propor a utilização de preservativos em muitas ocasiões pode ocasionar violência 

por parte dos parceiros ou ameaça de rompimento da relação (García-Sánchez, 

2004; Rede Feminista de Saúde, 2003). 

 Na cultura machista ainda imperam concepções em que se considera o uso 

do preservativo desnecessário, acreditando-se que um “homem de verdade” não 

adoecerá e que o “verdadeiro sexo” só ocorre sem a sua utilização (Rede Feminista 

de Saúde, 2003). 

 A vulnerabilidade da mulher ocasionada pela violência é outro fator a ser 

considerado na feminização da epidemia. A maioria dos casos de violência contra a 

mulher ocorre por parte do marido ou parceiro, em espaços íntimos. Silenciar e fingir 

que nada ocorre pode retardar bastante uma possível ajuda; sendo que o pedido de 

ajuda nem sempre encontra o devido respaldo por parte do meio externo. Deve-se 

ressaltar que, nos últimos anos, a legislação brasileira progrediu neste aspecto, mas 

na prática ainda ocorrem entraves consideráveis. 
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 Define-se a violência de gênero contra a mulher como “qualquer tipo de ação 

ou conduta baseada no gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual 

ou psicológico à mulher, tanto no âmbito público como privado” (CLADEN, 2000, 

citado por Meneghel, Farina & Ramão, 2005, p.568). 

 Observa-se, assim, que a violência contra a mulher não é apenas física, como 

também moral, decorrendo disto menores índices de autoestima, maiores índices de 

depressão e outros sintomas psíquicos. 

 Somente na década de 80, do século XX, a violência contra a mulher passa a 

ser considerada um problema de saúde pública, a partir da constatação da sua 

associação à maior frequência de agravos à saúde, tanto física como mental, além 

do trauma físico e da utilização mais frequente dos serviços de saúde (Meneghel et 

al., 2005). 

 A relação entre a violência contra a mulher e a sua vulnerabilidade ao HIV 

tem sido retratada por diversos autores. Constata-se que tanto a negociação por 

relações mais seguras, como o fato de se infectar ou revelar-se como portadora do 

HIV origina violência por parte dos parceiros e até de terceiros, como vizinhos e 

familiares (Nilo, 2008; Rede Feminista de Saúde, 2003). 

 Para que uma mulher saia da situação de violência, é necessário que ela se 

dê conta da violência vivenciada, em primeiro lugar; posto que são comuns uma 

naturalização e uma negação dela, respaldadas pelos valores patriarcais que dão 

lugar à ideologia de gênero, ao sexismo. Sentimentos de incapacidade, fragilidade, 

impotência e desesperança são comuns naquelas que buscam pelo apoio de 

entidades que se dedicam a ampará-las (Meneghel, et al., 2005). 

 A vulnerabilidade decorrente da renda e do trabalho também é apontada pela 

Rede Feminista de Saúde (2003), ao relatar a desigualdade de inserção de homens 

e mulheres no mercado de trabalho, retratada por um maior número de mulheres em 

trabalhos domésticos e em ocupações não remuneradas, ocasionais ou sazonais, ou 

que requerem tempo parcial. Além disto, mesmo realizando trabalhos iguais aos 

homens ou apresentando escolaridade igual ou maior, elas recebem salários mais 

baixos. 

 O tempo de permanência nos empregos é menor na população feminina e 

isto decorre também de situações como assédio sexual, moral, assim como do 

costume de demitir as trabalhadoras que retornam de licença maternidade, não 
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sendo raros testes de gravidez ilegais fazendo parte dos exames admissionais 

(Rede Feminista de Saúde, 2003).  

 É importante lembrar que desigualdades de oportunidades no mercado de 

trabalho também são fonte para a “escolha” pelo exercício do trabalho sexual. Surge 

assim a troca de sexo por dinheiro, presentes, favores, segurança e para pagar 

drogas e dívidas, o que coloca a mulher em situações de evidente risco (García-

Sánchez, 2004). 

 As vulnerabilidades nomeadas como institucionais pela Rede Feminista de 

Saúde (2003) referem-se ao amparo que a mulher recebe por parte do sistema de 

saúde. Existe, por parte da política dirigida ao atendimento à mulher, uma 

predominância de ações voltadas para a prevenção da transmissão vertical do HIV, 

mostrando a mulher no papel de mãe e esquecendo-se das outras facetas de sua 

vida. 

 Na população feminina, predominam os diagnósticos tardios e os casos de 

reinfecção pelo HIV, que contribuem para maiores índices de mortalidade em 

decorrência da AIDS. 

 Estes dados constituem a base para a maior vulnerabilidade feminina diante 

da epidemia. Nota-se que se trata de situações que são anteriores ao surgimento da 

AIDS; e que há muito requerem um olhar mais cuidadoso; a infecção surge como 

mais uma situação desfavorável para a vida feminina, desvalorizada ao longo de um 

processo histórico marcadamente patriarcal e sexista. 

 O caminho da epidemia no sentido da sua feminização tem servido para 

denunciar as relações de poder entre homens e mulheres, nas quais a mulher se 

encontra em desvantagem. A mulher ainda não pode recusar o sexo ao ser amado, 

mesmo que, para isto, coloque em risco a sua saúde (Ministério da Saúde, 2000). 

 Deparar-se com o diagnóstico de soropositividade pode originar as mais 

diversas reações, tanto em homens como em mulheres. No entanto, é preciso ter 

presente que a situação feminina é diferente da situação masculina, diferença que 

se encontra permeada pela maior vulnerabilidade feminina, prévia ao diagnóstico, e 

que não deve ser esquecida no momento de construção de formas de atendimento e 

tratamento desta população. 

 Em pesquisa realizada com seis mulheres portadoras do HIV, de baixa renda, 

com o objetivo de analisar o autocuidado, Pereira e Costa (2006) ressaltam a 

importância de compreendê-lo não apenas como a adesão à medicação 
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antirretroviral e ao uso de preservativos, mas sim de uma maneira bem mais ampla. 

Sendo assim, o autocuidado inclui o cuidado com condições básicas como a 

alimentação e a moradia; a busca de informação e espaços em que sejam ouvidas; 

a preservação da autoimagem; a construção de relacionamentos satisfatórios com 

seus parceiros; a capacidade de se fazer respeitar nos espaços públicos e privados; 

e a participação mais ampla como cidadãs, entre outros (Pereira & Costa, 2006). 

Chama a atenção nessa definição a necessidade de uma maior conscientização da 

mulher soropositiva a respeito de sua situação como cidadã de direitos e que pode 

lutar de forma ativa pelo seu lugar na sociedade. 

 Pereira e Costa (2006) relatam que o autocuidado apareceu no discurso das 

participantes atrelado à necessidade de estar saudável para poder cuidar do outro: 

os filhos, o companheiro. Assim, ao mesmo tempo em que a mulher soropositiva 

pode encontrar um sentido para o autocuidado, ela vivencia o que os autores 

denominam uma “inclusão excludente”, posto que há um resgate de si em função do 

outro e não dela mesma. 

 Já no estudo de Aguiar e Simões-Barbosa (2006), os profissionais de saúde 

entrevistados observavam que o cuidado com os filhos pode atuar tanto como 

motivador, como também constituir a principal razão para que a mulher soropositiva 

não se cuide, e que isto depende do suporte sócio-familiar do qual essa mulher 

dispõe. Aquelas que têm à sua disposição esse tipo de suporte tenderiam a assumir 

maior cuidado consigo mesmas do que aquelas que não têm esse apoio. Mais uma 

vez, surge a mulher como cuidadora, em vista de que o suporte sócio-familiar da 

mulher que vive com HIV, na maior parte do tempo, ocorre a partir de figuras 

femininas, como a própria mãe, irmãs e outras familiares, mas principalmente a partir 

da mãe. 

 Disso, decorre que o papel de cuidadora que a mulher desempenha no 

contexto familiar tem sido posto à prova no momento em que ela se infecta e adoece 

(Cechim & Selli, 2007). A preocupação com o cuidado dos filhos e com a 

organização da sua família após a sua morte foi encontrada em depoimentos de 

mulheres soropositivas, as quais até nesse momento se sentiam menos livres do 

que os homens, sendo que nenhuma delas manifestou preocupações quanto ao 

cuidado dos filhos a partir da morte do companheiro (Oyserman, Coon & 

Kemmelmeier, 2002). O cuidado dos filhos e companheiros, também soropositivos, 

surge ao mesmo tempo como impedimento para o autocuidado por parte da mulher 



 

 

29 

e deixar isto em segundo plano constitui-se em mais um agravante para sua 

situação (Vermelho, Barbosa & Nogueira, 1999). Assim, o seu diagnóstico em 

muitas ocasiões apenas é realizado em função do adoecimento e morte do 

companheiro, dos filhos ou de seu próprio adoecer, constatando-se que o cuidado 

com a saúde feminina é muito mais uma questão de ocasião ou oportunidade do que 

uma rotina necessária (Botti, Waidman, Marcon & Scochi, 2009; Cechim & Selli, 

2007; Vermelho et al., 1999). É preciso lembrar que diagnósticos tardios para o HIV 

trazem maiores dificuldades na administração do tratamento e na possibilidade de 

maior qualidade de vida para as pessoas infectadas. 

 As regras e novas necessidades que o tratamento impõe à população 

soropositiva, como a rigidez nos horários da medicação, a alimentação adequada, 

assim como consultas e exames laboratoriais regulares parecem ser mais difíceis de 

serem concretizadas pelas mulheres. Para corresponder a essa nova rotina, a 

mulher necessita adotar estratégias que não coloquem em defasagem nem o 

trabalho doméstico, considerado “natural” à mulher, nem o trabalho remunerado. 

Sendo assim, há uma sobrecarga de atividades a partir do tratamento para a qual 

nem sempre é possível responder, ficando num segundo plano o tratamento (Aguiar 

& Simões-Barbosa, 2006). 

 O sentimento de solidão e abandono por parte de mulheres, após o seu 

diagnóstico de soropositividade, mostrou-se corriqueiro nos depoimentos colhidos 

por Vermelho et al. (1999). As participantes desse estudo manifestaram a dificuldade 

em serem apoiadas e cuidadas por seus companheiros, e também revelaram que 

essas tarefas eram realizadas por outras mulheres, como mães, tias, irmãs ou 

mesmo vizinhas. 

 Os equívocos sobre como se dá a transmissão do vírus ainda dão lugar à 

estigmatização e discriminação. As mulheres portadoras do HIV podem deparar-se 

com forte hostilidade e rejeição, mesmo de pessoas até então bastante próximas. O 

risco de perder o emprego, as relações familiares e sociais originam o medo de falar 

a respeito do diagnóstico e expressar sua sexualidade (Botti et al., 2009). 

 No estudo realizado por Almeida e Labronici (2007), as participantes 

relataram que, mesmo quando havia desconfiança a respeito da soropositividade do 

parceiro e ele se negava a fazer o teste, elas não buscavam o acompanhamento 

médico e o tratamento com medo de “descobrir” antes do parceiro e serem 

responsabilizadas pela transmissão.  



 

 

30 

Nota-se que o perdão pela infecção é muito mais comum nas mulheres em 

relação aos parceiros do que o perdão dos homens em relação às parceiras. É mais 

frequente para as mulheres a sua responsabilização pela soropositividade do casal e 

o abandono por parte dos maridos soropositivos que as infectaram, assim como a 

maior rejeição por parte da família e conhecidos (Almeida & Labronici, 2007).  

 Sentimentos de culpa e considerações sobre a soropositividade como um 

castigo por ser uma mulher “pecadora”, “promíscua”, “merecedora do seu mal”, 

como também a vitimização diante da figura masculina ficaram patentes na pesquisa 

de Pereira e Costa (2006). Assim, parece que a infecção traz a possibilidade de 

reedição da imagem de uma mulher já bem conhecida e divulgada no sistema 

patriarcal, onde a associação do prazer feminino ao adoecimento como castigo para 

um pecado reforça mais uma vez uma menor autoestima. A pouca instrução parece 

impedir o questionamento dessas concepções a respeito do que seria adequado ou 

não para uma mulher, adotando-se, sem um olhar mais crítico, valores que trazem a 

necessidade de mostrar-se como uma mulher “de bem”, que não necessita do 

prazer sexual e sim do prazer decorrente do cuidado com o outro. O prazer sexual é 

relacionado rapidamente ao perigo, à doença e ao mal. 

 A maneira como a mulher vivencia a sua sexualidade ocorre a partir de um 

maior desconhecimento do seu corpo, de um silenciar a respeito da carência de 

informações e de um maior conformismo diante dos processos biológicos que 

vivencia. Para Aguiar e Simões-Barbosa (2006), ao deparar-se com o diagnóstico, 

há uma atualização na história de vida de cada mulher a respeito do 

desconhecimento do próprio corpo e da própria sexualidade. Uma necessidade de 

maior reserva por parte das mulheres no que tange à expressão de sua sexualidade 

ainda permeia os valores e concepções em vigor no contexto brasileiro e da maioria 

dos contextos patriarcais (Guimarães, 1996). A partir disto, constitui-se e perpetua-

se a imagem feminina como moça virgem, esposa fiel e viúva recatada, utilizando-se 

estratégias que privilegiam o silêncio, como meio de alcançar a ingenuidade, 

fragilidade e, por último, a inferioridade necessária a esses papéis (Heilborn, 1980). 

 A repressão da sexualidade por parte de mulheres portadoras do HIV, que 

não é incomum, parece ser uma escolha realizada com o intuito de proteger-se de 

uma reinfecção e de proteger o outro, sejam possíveis parceiros ou futuros filhos.  

 O direito à maternidade a partir de uma união estável e por meio do 

casamento ainda permeia o ideal do que se julga interessante para a vida feminina. 



 

 

31 

Surge a necessidade de cultivo para uma maior timidez, passividade, fragilidade, 

dependência e fidelidade tão presentes nas relações de gênero ao longo da história 

(Guimarães, 1996). A livre expressão de necessidades, gostos e preferências 

sexuais parece ainda distante do cotidiano feminino, dando-se preferência aos ideais 

do amor romântico e à entrega incondicional ao parceiro, responsabilizando-o pelo 

cuidado de sua saúde e proteção (García-Sánchez, 2004). E, ainda, a associação do 

apaixonar-se e de uma relação estabilizada ao não ser mais necessário o uso de 

preservativos ainda é corriqueira (Cechim & Selli, 2007). 

 Para a mulher, a infecção traz uma morte que Amaro (2005) considera 

simbólica, relativa à morte do mito do amor ideal, protegido numa união estável, ou 

mesmo no uso de uma aliança. 

 A comunicação precária com seus parceiros por parte de mulheres 

soropositivas mostra o silêncio feminino mais uma vez como estratégia para não 

provocar desentendimentos. Neste sentido, alguns estudos mostram a tendência 

feminina para conformar-se diante da vida privada do companheiro, mesmo 

suspeitando do diagnóstico de soropositividade dele, ou conhecendo sua condição; 

dificultando e impossibilitando a adoção de práticas sexuais mais seguras para elas 

(Bruyn, 1992; Guimarães, 1996; Vermellho et al., 1999). Resultados semelhantes 

foram encontrados de maneira mais intensa em mulheres negras, quando 

comparadas a mulheres não negras, evidenciando-se a situação mais desfavorável 

vivenciada por essa população (Lopes, Buchalla & Ayres, 2007). 

 Percebe-se que se trata de um quadro complexo em que a mulher não se 

sente preparada para enfrentar a realidade e se sente pouco apta para adotar uma 

vida mais autônoma, em que possa sustentar-se por ela mesma tanto do ponto de 

vista material como emocional. 

 A idéia de uma posição mais ativa diante da vida ainda é associada à 

masculinidade e as próprias mulheres consideram isto como menos feminino, 

demasiado independente ou demasiado ambicioso. A socialização feminina conta 

com a concepção do homem como o sustento para o existir feminino, dando lugar ao 

medo do abandono e à sujeição diante da vontade masculina (Brito & Cruz, 2000). 

 Os modelos e exemplos que são divulgados para o universo feminino trazem 

a imagem de uma mulher que deve obedecer de forma devota e cega às figuras 

masculinas de sua vida, sejam pai, irmão, namorado, esposo, amante; o que para 
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Amaro (2005) constitui o ponto fundamental para a cegueira feminina revelada na 

sua infecção. 

 Em pesquisa bibliográfica na literatura nacional, relativa à identificação de 

como os conflitos e sentimentos das mulheres soropositivas são abordados e os 

caminhos propostos para uma abordagem de cuidado integral, Botti et al. (2009), 

encontraram ampla preocupação dos pesquisadores em entender a vulnerabilidade 

feminina e como ela tem sido associada à subordinação da mulher ao desejo 

masculino, determinada por relações conflituosas com sua sexualidade. Assim, o 

amor como espécie de proteção diante de doenças sexualmente transmissíveis, 

incluída a AIDS, também surgiu nos estudos revisados. As autoras consideraram 

que os papéis de gênero são determinantes da saúde e doença das mulheres, por 

influenciarem sua conduta no autocuidado. 

 A maternidade como uma “prova de amor” ao parceiro também parece 

constituir a noção de amor ideal que as mulheres detêm. O HIV traz o 

questionamento feminino a respeito da possibilidade de serem mães de filhos 

saudáveis e a impossibilidade disso traz a ideia de incompletude como mulheres, 

abalando o vínculo conjugal (Aguiar & Simões-Barbosa 2006). 

 O medo da perda de status de companheira e esposa, ou até de amante fixa, 

e o medo da solidão e do envelhecimento mostram-se como fontes para que a 

mulher negligencie a si mesma, em nome do amor, do sonho romântico. A educação 

feminina deve dar um lugar a programas em que as mulheres possam questionar 

essa situação e passem a tomar decisões que as tornem seres independentes e 

agentes de suas vidas (Amaro, 2005). 

 A situação da mulher negra soropositiva diante de todos os fatores já 

retratados apresenta-se mais desfavorável do que a situação das mulheres não 

negras, segundo o estudo multicêntrico realizado por Lopes et al. (2007). Na 

ocasião, os autores trabalharam com resultados relativos a 1.068 mulheres 

soropositivas e encontraram diferenças significativas no que diz respeito à 

escolaridade, rendimentos individuais e familiares, número de dependentes, 

oportunidades de atendimento por profissionais de saúde, à compreensão do 

discurso médico, à possibilidade de expressão a respeito de sua vida sexual com 

infectologistas ou ginecologistas, ao conhecimento correto a respeito dos exames 

laboratoriais relativos à carga viral e CD4. Em todas essas variáveis, as mulheres 

negras apresentaram maiores dificuldades do que as não negras. 
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 O menor status socioeconômico das participantes negras, aferido a partir da 

menor escolaridade, do menor rendimento mensal e das condições de moradia, 

reflete a condição vivenciada pela mulher negra independente de sua condição 

sorológica (Lopes et al., 2007), situação esta construída ao longo do processo 

histórico do país; ou seja, mais uma vez, a vulnerabilidade decorre de condições 

sociais prévias à epidemia. Ressalta-se que, apesar das participantes negras terem 

menores rendimentos, elas eram responsáveis por um maior número de 

dependentes e, ainda, muitas delas assumiam sozinhas a responsabilidade pelas 

famílias. Há uma associação entre gênero, poder econômico e raça/etnia, salientada 

por autoras feministas, que mostra como para as mulheres negras as desigualdades 

são maiores, em vista das discriminações que elas sofrem e da consequente 

restrição de suas possibilidades de inclusão social  (Meneghel et al.,  2005). 

 Em estudo referente à violência contra a mulher negra, Meneghel et al. (2005) 

realizaram uma pesquisa intervenção com o objetivo de compreender a vivência de 

mulheres que sofrem ou sofreram violência, partindo de uma revisão de literatura 

que retrata a situação de maior vulnerabilidade da mulher negra diante da violência, 

explicada pela soma da discriminação por gênero e por raça. Entre as dez 

participantes, duas delas eram soropositivas, fato que respalda a associação entre 

soropositividade feminina e violência contra a mulher; além disso, o grupo se 

caracterizou por uma situação econômica de extrema pobreza e desemprego, assim 

como pela vivência de um contexto de criminalidade referente tanto aos 

companheiros, como aos filhos. O desamparo dessas mulheres diante da violência 

ficou evidente, em vista de que nem a denúncia à polícia era possível, pelas 

retaliações que elas poderiam sofrer por parte das organizações ligadas ao 

narcotráfico. As autoras salientaram a importância de projetos que visem o 

empoderamento feminino a partir de práticas que possibilitem maior conscientização 

da ideologia de gênero que perpassa suas vidas. 

 O cuidado com a saúde da mulher que vive com HIV aparece restrito às 

consultas com infectologistas e ginecologistas, sendo que a atuação de uma equipe 

multiprofissional ainda é um ideal a ser atingido. Quando se trata da mulher negra 

soropositiva essa situação é mais frequente (Lopes et al., 2007), revelando-se um 

cuidado focalizado no tratamento e na prevenção do nascimento de filhos 

soropositivos e relegando a mulher ao exercício da maternidade mais uma vez. 

Nota-se, por exemplo, poucas pesquisas que esclareçam a respeito de interações 
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medicamentosas que podem ser danosas à saúde feminina (Aguiar & Simões-

Barbosa, 2006; Brito, Pizão & Souto, 2002). 

 Percebe-se, assim, uma ideologia de gênero que respalda a identidade social 

da mulher na qual a função reprodutiva ocupa lugar central, sustentando e 

reproduzindo a subordinação social feminina (Vermelho et al., 1999). 

As relações estabelecidas entre profissionais de saúde e suas pacientes 

soropositivas foram investigadas por Aguiar e Simões-Barbosa (2006). Nesse 

estudo, as autoras consideraram que também os profissionais de saúde têm suas 

condutas pautadas tanto pela ideologia médica como pela ideologia de gênero e isto 

surge nas relações que estabelecem com suas pacientes. 

 As dez mulheres entrevistadas para esse estudo revelaram uma naturalização 

de sua força, por terem a possibilidade biológica de serem mães e, por isso, que 

tivessem maiores habilidades para enfrentar a sua condição do que os homens. A 

construção da ideia de uma “mulher guerreira” aparentava uma autovalorização que 

é preciso questionar, posto que se trata de uma valorização a partir da ideia de uma 

mulher que realiza o trabalho doméstico, o remunerado, assume seu cuidado, e em 

muitas ocasiões o total cuidado e sustento de filhos e netos. Ou seja, a naturalização 

de uma dupla jornada de trabalho encontra respaldo na naturalização de que as 

mulheres mães devem assumir mais encargos do que os homens, sem maiores 

questionamentos; no entanto, parece que esta forma de visualizar sua situação 

servia como estratégia contra a vitimização e fortalecimento da autoestima (Aguiar & 

Simões-Barbosa, 2006). 

 Nesse aspecto, as autoras também encontraram nos relatos das profissionais 

entrevistadas referências semelhantes quanto à dupla jornada de trabalho. No 

entanto, é preciso considerar que, apesar dessa semelhança, são as mulheres de 

menos recursos econômicos aquelas que sofrem mais, por terem menos 

possibilidades de realização pessoal (Aguiar & Simões-Barbosa, 2006). 

 Nas sete entrevistas realizadas com profissionais de saúde, foi encontrada a 

busca desses por uma adequação do tratamento à precariedade de recursos das 

instituições e das pacientes. Quanto à percepção que esses profissionais detinham a 

respeito das mulheres soropositivas, eles revelaram vê-las como vítimas, diferindo 

da imagem que elas próprias manifestaram (Aguiar & Simões-Barbosa, 2006). 
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 Para Botti et al. (2009), o cuidado à mulher portadora do HIV deve ir além do 

corpo físico, visando o cuidado integral. Deve-se possibilitar a construção do cuidado 

como meio de manutenção ou reinclusão social em que a cidadania não se perca de 

vista. Pode-se, então, visualizar a importância do estudo dos estigmas, papéis de 

gênero e discriminação, assim como da autoestima e da autonomia feminina, para 

que possa se configurar um verdadeiro cuidado com a saúde. 

 A partir do breve retrato traçado a respeito da condição feminina diante da 

epidemia por HIV, considera-se importante uma maior dedicação ao estudo da 

ideologia de gênero que perpassa suas vidas e como a identificação com 

determinados valores possa encontrar-se associada a graus de autoestima 

diferenciados, que podem originar diversos níveis de bem-estar.  

 A seguir, a partir de uma revisão de literatura, apresentam-se os conceitos de 

estereótipo e sua relação com a ideologia de gênero; os conceitos de autoestima 

pessoal e coletiva; assim como o de bem-estar subjetivo, que são a base para as 

variáveis da presente investigação. 
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CAPÍTULO II 

BASES TEÓRICAS PARA O ESTUDO 

 

 Este capítulo é dedicado aos conceitos teóricos utilizados no estudo, assim 

como à revisão de literatura empreendida para seu planejamento e concretização. 

Inicia-se pelo conceito de estereótipo e sua relação com a ideologia de gênero, 

passando ao conceito de autoestima pessoal e coletiva e, por último ao conceito de 

bem-estar subjetivo. 

 

2.1. O CONCEITO DE ESTEREÓTIPO 

 

A maneira como as pessoas organizam as informações que recebem do 

ambiente em que desenvolvem suas vidas tem sido associada ao estudo dos 

estereótipos. Considera-se que o fato de existirem estereótipos seria decorrente da 

capacidade que as pessoas apresentam de categorizar cada nova informação, 

agrupando aquelas que são semelhantes, apesar de que nem sempre a 

categorização origine estereótipos. Trata-se de um processo saudável e necessário 

ao desenvolvimento humano e sem ele seria impossível a aprendizagem e a 

adaptação rápida e eficiente às experiências que surgem. Por meio do processo de 

categorização torna-se possível uma atuação mais econômica em termos de 

recursos cognitivos (Morales, 1994; Pereira, 2002). Assim, categorizar consiste em 

organizar e dar ordem à informação que se recebe do meio. 

Ao se perceber um objeto, não se age diante dele como se fosse único e sim 

como membro, mais ou menos representativo, de uma categoria. Passa-se então a 

incorporá-lo a todos os outros objetos de sua classe, diferenciando-o dos demais 

objetos, que pertencem a diferentes classes. Dois tipos de processos atuam na 

categorização: o indutivo, por meio do qual se identifica um objeto a partir de 

informação insuficiente, e o dedutivo, por meio do qual são atribuídas, ao objeto, 

propriedades da categoria à qual pertence (Álvaro & Garrido, 2006). 

No processo de categorização, tende-se a exagerar as diferenças entre as 

pessoas que pertencem a diversos grupos e a minimizar as diferenças entre os 

membros de um mesmo grupo (Álvaro & Garrido, 2006). 
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Ao categorizar pessoas, passa-se a atribuir a elas as características que 

dizem respeito à sua respectiva categoria social. É natural ao ser humano 

categorizar as pessoas de acordo com os atributos que elas apresentam. A 

categorização em termos de gênero é estabelecida durante o desenvolvimento 

infantil e, rapidamente, aprende-se a distinguir entre quem é homem e quem é 

mulher; mais tarde, inúmeras outras categorizações se tornarão presentes, 

dependendo do meio sociocultural em que a pessoa desenvolve sua vida. Além de 

categorizar, também se aprende a avaliar positiva ou negativamente determinados 

grupos sociais e isto é fruto de uma aprendizagem que ocorre desde muito cedo na 

vida do ser humano. 

Desta maneira, os estereótipos podem ser definidos como crenças 

compartilhadas de que determinadas características são próprias de um grupo 

social.  

 Os estereótipos têm quatro funções, denominadas cognitiva, de preservação 

do sistema de valores, ideológica e de diferenciação em relação a outros grupos 

(Tajfel, 1981). 

 A função cognitiva diz respeito ao processo de categorização. Por meio dos 

estereótipos, simplifica-se a assimilação de informações provenientes do ambiente e 

são economizados esforços cognitivos. 

 A busca de preservação do sistema de valores constitui a segunda função 

dos estereótipos. Nota-se que ao estereotipizar determinado grupo, corre-se menos 

risco de cometer “enganos”, que atuariam como ameaças a todo o sistema 

estabelecido. 

 Como função ideológica dos estereótipos, entende-se que a partir deles 

busca-se uma compreensão de acontecimentos sociais.  

 Diferenciar o próprio grupo dos demais constitui a quarta e última função dos 

estereótipos. O esclarecimento e o acentuar das diferenças entre os grupos têm por 

objetivo distinguir o próprio grupo de uma maneira positiva em relação aos outros. 

Geralmente, os grupos alheios são caracterizados de maneira mais negativa que o 

próprio grupo. 

Tomando-se como exemplo a epidemia de HIV/AIDS, observam-se estas 

funções dos estereótipos no início da epidemia e ainda nos dias atuais. Assim, as 

informações a respeito do vírus e das formas de contágio foram simplificadas e 

determinados grupos de pessoas foram associados ao adoecimento. Os chamados 
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“grupos de risco” foram responsabilizados pela disseminação do vírus, justificando-

se um comportamento negativo em relação aos mesmos, como uma forma dos 

demais grupos negarem a evidência de que a vulnerabilidade existia para todos e 

preservando-se um sistema de valores pré-existente à epidemia HIV/AIDS, no qual o 

comportamento sexual dos denominados “grupos de risco” já era objeto de 

discriminação e preconceito. 

Estereotipizar é generalizar e essa generalização em relação a um grupo de 

pessoas pode desencadear a construção de estereótipos positivos, negativos, 

acurados ou inacurados. Os estereótipos suscitam a possibilidade de realizar 

julgamentos inadequados a respeito dos outros, decorrendo daí preconceitos e 

discriminações (Myers, 2000a). 

Neste trabalho, investiga-se a ideologia de gênero com a qual as participantes 

se identificam, e cuja raiz encontra-se nos estereótipos relativos ao gênero feminino, 

enfatizados a seguir. 

 

2.1.1. Estereótipos e Gênero Feminino 

 

A categorização baseada no gênero é realizada de maneira muito rápida; as 

características que distinguem os gêneros, na maior parte das vezes, são visíveis e 

se distinguem facilmente. Baseando-se nessas características visíveis, tende-se a 

traduzi-las em características internas consideradas como inerentes à mulher ou ao 

homem, numa visão essencialista dos gêneros, construindo-se estereótipos relativos 

aos dois grupos (Blaine, 2007). 

Retomando-se a função ideológica dos estereótipos, pode-se questionar se 

as diferenças de gênero não seriam apenas formas de explicar as circunstâncias de 

vida que homens e mulheres vivenciam. 

Os estereótipos de gênero têm sido objeto de um grande número de 

pesquisas em Psicologia, observando-se em muitas delas uma preocupação prática, 

no sentido de estimular uma maior justiça social em relação às mulheres (Blaine, 

2007).  

Ao retomar uma frase citada por participante de pesquisa anterior (Suit, 

2005): “Sou mulher, negra, pobre e agora soropositiva, o que posso esperar?”, é 

possível perceber o processo de categorização que lhe dá respaldo e vislumbrar a 

existência de estereótipos negativos em relação aos grupos em questão. Trata-se de 
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alguém que se sente pertencendo a determinadas categorias: gênero feminino, etnia 

afrodescendente, classe socioeconômica desfavorecida e portadora de um vírus 

para o qual ainda não se tem cura. Além disto, a forma de dizê-la, o tom de voz 

utilizado, remete a uma percepção dessas categorias de forma negativa, ou seja, 

não é “bom” pertencer a nenhum dos grupos citados. É importante salientar que 

aquilo que se considera como negativo encontra-se diretamente relacionado ao que 

se desvaloriza naquele contexto determinado, sujeito a um momento histórico e 

sociocultural, ou seja, o tom de voz utilizado poderia ser outro, no caso de essa 

mulher desenvolver sua existência num outro momento, num outro contexto. 

Acredita-se, a partir dos estereótipos positivos mais comuns associados às 

mulheres, que estas sejam, em relação aos homens, mais prestativas, sensíveis aos 

sentimentos alheios (capacidade de empatia), cordiais, gentis, emotivas, amigáveis, 

compreensivas, ternas e devotadas aos outros. E, a partir dos estereótipos 

negativos, que elas sejam mais covardes, menos assertivas, facilmente manipuladas 

em sua opinião, servis, subordinadas aos outros, com poucas possibilidades de 

exercer liderança, dependentes, queixosas, implicantes, complicadas e exigentes 

(Blaine, 2007; Myers, 2000a). 

A masculinidade associa-se a características como dominância, controle e 

independência; a feminilidade, a características como a sensibilidade, afeto e 

preocupação pelo bem-estar alheio. Configura-se a imagem de um homem livre, 

dono de si e de uma mulher dependente, que vive em função dos outros e inserida 

no ambiente familiar. Em paralelo a um homem autônomo e independente, constrói-

se uma mulher que tem o sentido para a sua vida a partir dos outros; deve, portanto, 

conviver com eles para alcançar o próprio bem-estar (Fernandez, 2002). 

Esses estereótipos constituem os retratos do que significa ser homem ou 

mulher para muitas pessoas e a mídia contribui em muito para fortalecê-los, criando 

personagens que detêm essas características ao formular propagandas, filmes, 

peças de teatro e tantos outros veículos de formação de opiniões. Uma posição mais 

ativa diante do meio, na maior parte das vezes, associa-se ao gênero masculino, 

enquanto a sociabilidade e a subordinação são associadas ao gênero feminino. 

É necessário salientar que as diferenças entre os gêneros não são inerentes 

ao nascer homem ou mulher, apesar de serem consideradas assim pela maioria das 

pessoas; elas são aprendidas ao longo do processo de desenvolvimento. Assim, não 

é devido a diferenças inatas entre homens e mulheres que existem escolhas de 
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papéis tão diferentes, como foi considerado pelas teorias sobre a fragilidade e a 

inferioridade das mulheres desenvolvidas no século XIX, nas quais havia a busca de 

explicações e justificativas para as posições sociais dos dois sexos a partir de 

disposições naturais. Para a ciência da craniometria, por exemplo, a associação 

entre o tamanho do cérebro e o gênero se constituía numa evidência da inferioridade 

das mulheres (Poeschl, Múrias & Ribeiro, 2003). A incapacidade, por sua vez, era 

considerada necessária para que elas se dedicassem à gestação e criação dos 

filhos, tendo uma função para a espécie; mesmo assim, nas pesquisas da época, 

julgava-se que o instinto paternal tinha qualidade mais elevada do que o instinto 

maternal (Shields, 1986, citado por Poeschl et al., 2003). Na realidade, o caminho 

parece ser inverso: o fato de homens e mulheres receberem determinados papéis 

correspondentes ao que se espera deles, origina um maior ou menor 

desenvolvimento de determinadas características (Blaine, 2007). 

Sabe-se hoje que a aprendizagem daquilo que é próprio de cada gênero 

ocorre desde o nascimento. A criança aprende a distinguir atributos, atitudes e 

comportamentos que se associam ao sexo biológico. Forma-se, assim, um esquema 

conceitual de gênero, associado ao autoconceito e cada pessoa passa a incorporar 

as características consideradas próprias do gênero ao qual ela pertence (Formiga, 

Gouveia & Santos, 2002). A reprodução da ideologia que permeia as relações de 

gênero acontece de maneira progressiva e nela detêm papel fundamental os valores 

passados pela família, pela escola e pela mídia. A diferença natural entre os sexos é 

real, mas ela somente adquire um sentido sendo interpretada no contexto em que se 

insere; a natureza fornece a diferença e o significado dessa diferença é construído 

socialmente, podendo ser diversificado ao longo das diversas culturas (Belo, 

Gouveia, Raymundo & Marques, 2005). 

O contato com os modelos adotados pelos pais e outras pessoas da família 

fornece dados importantes à criança a respeito do que se espera dela como menina 

ou menino. As meninas rapidamente aprendem que suas atividades dizem respeito 

à cooperação, a não expressar sua agressividade, e tantas outras características 

que facilitarão seu papel de mãe e de dona de casa, condizente com o que se 

espera de uma mulher no sistema patriarcal (Blaine, 2007). 
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Considerando-se a epidemia HIV/AIDS, observa-se no Brasil uma maior 

vulnerabilidade da mulher à infecção, que tem sido associada ao papel dependente 

que esta assume no casamento procurando evitar conflitos, sem o devido poder de 

argumentação e negociação, dificultando-se sua prevenção (Suit & Chaves, 2005). 

Não se deve menosprezar o papel da escola na construção das diferenças de 

gênero. Dificilmente existem professores homens no ensino infantil, este parece ser 

campo de atuação para mulheres, que “sabem cuidar de crianças pequenas”. 

Expectativas a respeito de dificuldades das meninas em tarefas voltadas para o 

raciocínio matemático e de facilidade no raciocínio verbal atuam como profecias 

autorrealizadoras, que mais tarde, originarão escolhas profissionais condizentes com 

as “habilidades naturais de cada gênero”. Há poucas décadas, os colégios ainda 

faziam separações rígidas entre meninos e meninas, favorecendo ainda mais a 

construção das diferenças. 

Dois aspectos referentes aos estereótipos de gênero devem salientar-se. O 

primeiro é que existe uma maior valorização dos traços considerados masculinos na 

maior parte das sociedades atuais; e o segundo é que existe uma atitude 

ambivalente em relação às mulheres (Blaine, 2007). 

No que se refere ao primeiro aspecto, o que se constitui como um problema 

social não são as diferenças existentes entre os gêneros, e sim, a desvalorização do 

que seria característico de um em relação ao outro. Assim, a independência, a 

lógica, a assertividade são mais valorizadas do que a dependência, a intuição, a 

emotividade e a sensibilidade interpessoal. A esta tendência, denomina-se viés de 

gênero; ela origina discriminações, tanto para homens como para mulheres nos mais 

diversos aspectos de suas vidas (Blaine, 2007).  

O segundo aspecto diz respeito ao sexismo ambivalente. Mesmo quando se 

trata de estereótipos positivos relativos às mulheres, construídos a partir de traços 

positivos, estes se referem às esferas social e emocional e não à possibilidade de 

agência. Assim, as mulheres podem ser vistas como boas, mas incompetentes em 

muitos aspectos importantes, sem esquecer as situações de violência sexual que 

algumas sofrem (Glick & Fiske, 1996). 

Os estereótipos de gênero constituem a base cognitiva do sexismo, que é o 

preconceito aplicado às pessoas em função do gênero ao qual pertencem. O 

sexismo pode referir-se tanto ao preconceito diante do gênero feminino como diante 
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do gênero masculino; o primeiro, entretanto, é mais frequente e constitui objeto de 

interesse nesta investigação, sendo apresentado a seguir. 

 

2.1.2. Estereótipos de Gênero e Sexismo 

 

O estudo dos estereótipos, sob o olhar da Psicologia Social, relaciona-se de 

forma estreita com o estudo do preconceito, que tem uma de suas raizes na obra de 

Gordon Allport, de 1954. O autor define o preconceito como uma antipatia ou 

hostilidade voltada para grupos ou membros específicos desses grupos, originada 

de generalizações incorretas (Ferreira, 2004). 

Atualmente, o preconceito é considerado como um tipo particular de atitude, 

composto pelos aspectos cognitivo, afetivo e comportamental (Fiske, 1998). O 

componente cognitivo relaciona-se à expressão de estereótipos. O componente 

afetivo constitui o preconceito propriamente dito e se manifesta a partir de 

sentimentos e avaliações negativas diante de certos grupos. Por último, o 

componente comportamental, associado à discriminação, seria uma tendência a 

praticar atos hostis e persecutórios a membros dos grupos sociais alvos do 

preconceito (Ferreira, 2004). 

Desta maneira, são os estereótipos que estimulam os preconceitos e a 

possibilidade de discriminações. Aos preconceitos voltados para grupos sociais 

formados em função do gênero, dá-se o nome de sexismo (Assmar & Ferreira, 

2004). 

O sexismo se constitui numa das formas de preconceito encontradas na vida 

em sociedade e é definindo como uma atitude dirigida às pessoas em função do seu 

pertencer a determinado sexo biológico, que é traduzido em diferentes 

características e comportamentos próprios. São os estereótipos descritivos que dão 

base para o que se considera como próprio de cada sexo (Fernandez, 2002). 

O estudo da origem do sexismo na humanidade remete ao patriarcalismo, 

caracterizado pela clara diferenciação entre a esfera pública e privada. A esfera 

pública, constituída pelo controle das instituições econômicas, legais e políticas, 

estava destinada aos homens; a esfera privada, caracterizada pelo cuidado da casa 

e dos filhos e pela satisfação sexual do marido, era algo próprio de toda mulher 

(Ferreira, 2004). Esta diferenciação deu ao homem poder e primazia, constituindo-se 

em grupo dominante e a família passou a ser o lugar de reprodução de todos esses 
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valores (Ferreira, 2004). Glick e Fiske (1996) sinalizam que, nos dias atuais, há 

prevalência de sistemas patriarcais ao longo do mundo, em diversas culturas. 

 Fatores biológicos também têm sido associados à origem do sexismo. Os 

homens, por serem mais fortes corporalmente e em média mais altos do que as 

mulheres, teriam tido maior importância nas sociedades pré-industriais em que estes 

atributos eram fundamentais e as mulheres, por carregarem os filhos na barriga e 

dar-lhes de mamar, teriam sido associadas aos papéis domésticos, de menor 

relevância (Harris, 1991, citado por Glick & Fiske, 1996). 

 A significativa participação das mulheres no espaço público nas últimas 

décadas tem originado mudanças no que se refere à valorização desse espaço. 

Profissões que detinham alto prestígio e que eram tradicionalmente desempenhadas 

por homens têm sofrido desvalorização paralelamente à incorporação das mulheres 

nessas profissões, prevalecendo a manutenção da hierarquia entre os gêneros 

(Fernández, 2002). 

 A saúde da mulher também sofre consequências do sexismo; num estudo 

realizado por Moradi e Funderburk (2006) com 157 mulheres que buscavam o 

serviço de saúde mental, foram encontradas relações significativas entre a 

frequência de percepção de eventos sexistas e o distress psicológico. O estudo 

também mostrou o papel do empoderamento na vida dessas mulheres (definido por 

indicadores de autonutrição, de força pessoal, de incremento do senso de poder e 

competência e de ativismo social), sendo que aquelas que apresentaram maiores 

índices deste construto evidenciaram menor distress diante dos eventos sexistas e 

maior suporte social percebido. 

 A relação entre o sexismo e a saúde mental da mulher parece ser evidente e 

a forma de moderar o impacto das situações diárias de sexismo tende a ser a base 

para estudos diversos. 

O envolvimento em atividades em grupos feministas mostrou-se como um 

moderador entre o sexismo e o distress psicológico, mas somente quando se tratava 

de uma baixa frequência de eventos sexistas, em estudo realizado por Szymanski & 

Owens (2009) com 282 mulheres lésbicas e bissexuais. 

 Outro estudo neste sentido foi realizado com 264 mulheres por Fisher e Holz 

(2010); nele, as autoras encontraram uma relação direta entre eventos sexistas e 

distress, mediada pela crença de justiça e controle de suas vidas. Assim, quanto 

mais as participantes experimentaram episódios sexistas, menos justa e razoável 
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lhes parecia a vida, passando a sentir menos controle sobre suas vidas, maiores 

índices de distress e menores índices de bem-estar. A reduzida sensação de 

controle parece colaborar para o distress e ameaçar o bem-estar feminino, sendo 

assim, estratégias que facilitem o empoderamento nas diversas facetas da vida 

podem mostrar-se como fontes para o bem-estar das mulheres. 

 Estudos como esses mostram como o sexismo pode colaborar para tornar a 

saúde feminina mais vulnerável. 

 Quando se trata de situações em que tanto o racismo como o sexismo estão 

presentes, estes parecem sobrepor-se, ao menos em parte, e resultar em maiores 

índices de distress (Moradi & Subich, 2003). No entanto, no estudo realizado por 

Szymanski e Stewart (2010), com 160 mulheres negras, somente os eventos 

sexistas emergiram como preditores de distress psicológico. Seriam necessários 

mais estudos neste sentido para aferir a relação entre o sexismo e o racismo no 

distress psicológico feminino. Não restam dúvidas, entretanto, de que os dois são 

fontes para a diminuição do bem-estar das mulheres. 

 Um rápido olhar, pouco minucioso, da situação feminina atual poderia dar a 

ilusão de que o sexismo é algo do passado; entretanto, é unânime na literatura o 

parecer de que longe de ter sido extinto, o sexismo passou a ser expresso de forma 

diferente da que era utilizada há algumas décadas. Tornou-se inadequado 

manifestar preconceito abertamente e surgiram novas formas de demonstrá-lo, mais 

sutis e camufladas, que num rápido olhar não são percebidas, confundindo-as, 

inclusive, com generosidade e galanteio (Belo et al., 2005).  A Teoria do Sexismo 

Ambivalente (Glick & Fiske, 1996) trouxe importante contribuição para a 

compreensão a respeito dessa nova forma de expressão do sexismo. 

 

2.1.3. A Teoria do Sexismo Ambivalente 

 

Para Glick e Fiske (1996), o preconceito relativo ao gênero não pode ser 

equiparado aos preconceitos relativos a outros grupos, já que homens e mulheres se 

relacionam intimamente, conectando-se de modo diferenciado. Este tipo de 

relacionamento origina variáveis no estudo do sexismo que não devem ser 

menosprezadas. 
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O reconhecimento dessa singularidade relacional entre homens e mulheres 

dá o subsídio para reconhecer que as atitudes diante dos gêneros são resultantes 

de forças divergentes, de independência e autonomia, quando se trata do ambiente 

social e de forças convergentes, de dependência e heteronomia, no ambiente 

relacional (Fernández, 2002). 

Assim, o sexismo é um caso especial de preconceito no qual uma profunda 

ambivalência diante das mulheres toma o lugar da antipatia uniforme encontrada nas 

relações entre outros grupos sociais onde ocorre discriminação. Nota-se que os 

sentimentos subjetivos positivos para com as mulheres frequentemente caminham 

lado a lado da antipatia e isto constitui a base para a teoria do sexismo ambivalente 

(Glick & Fiske, 1996). 

 Considera-se o sexismo ambivalente como um construto multidimensional, 

no qual se distinguem duas formas de atitudes sexistas: o sexismo hostil e o 

sexismo benévolo que, apesar de diferentes em sua expressão, servem para 

justificar o poder masculino. 

Na sua forma hostil, o sexismo é familiar e conhecido devido ao seu caráter 

flagrante e aberto, assumido por meio de atitudes de franca antipatia às mulheres e 

de clara discriminação. Sob o olhar do sexismo hostil, as mulheres são 

caracterizadas como grupo subordinado, legitimando-se o controle social masculino. 

Esta faceta do sexismo ambivalente comparte com o sexismo tradicional o seu tom 

mais negativo (Fernández, 2002). 

O sexismo benévolo é constituído por um leque de atitudes diante das 

mulheres, que são sexistas por visualizá-las estereotipadamente, restringindo seus 

papéis, mas sob um tom positivo (para o percebedor). Os comportamentos típicos 

deste tipo de sexismo são categorizados como pró-sociais ou de busca de 

intimidade, entretanto, a dominância masculina persiste sob essa pele de bons 

sentimentos e suas consequências são prejudiciais também (Glick & Fiske, 1996). 

Atitudes de admiração e proteção, na maior parte do tempo, não são consideradas 

discriminatórias, mas também promovem a desqualificação feminina (Belo et al., 

2005). 

Como explicação para a origem do sexismo hostil, Glick e Fiske (1996) citam 

o forte papel do Patriarcalismo, a partir do qual o preconceito dirige-se 

principalmente àquelas mulheres que desafiam o poder masculino (feministas), 

brigam por ele (mulheres liderando) ou procuram o seu controle (seduzindo). 
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Numa via simultânea, configura-se o sexismo benévolo, o qual parte do fato 

de os homens necessitarem de mulheres para a reprodução, para cuidar do 

ambiente doméstico, assim como para a satisfação de necessidades de intimidade e 

satisfação sexual. Nesta outra faceta, a mulher detém superioridade no que diz 

respeito às relações diádicas e a mulher é idealizada, objeto de amor romântico, 

merecedora de proteção e admiração nos papéis de esposa e de mãe (Glick & 

Fiske, 1996). 

Caminhando lado a lado, o sexismo hostil e o benévolo são demonstrados em 

diversas gradações nas diferentes sociedades, desde aquelas em que as mulheres 

são consideradas como propriedades, até aquelas em que predomina o 

cavalheirismo (Glick & Fiske, 1996). A ambivalência de sentimentos que se expressa 

a partir de estereótipos favoráveis e desfavoráveis mostra complementação e os 

dois tipos de sexismo correlacionam-se positivamente: o desejo de dominar o 

gênero feminino dá a sustentação para ambos (Belo et al., 2005). Forma-se um 

sistema de recompensas e punições: aquelas mulheres que desempenham papéis 

convencionais, mostrando-se inferiores e incapazes de tarefas intelectuais, são 

valorizadas e aquelas que desafiam o estabelecido são punidas das mais diversas 

formas (Glick & Fiske, 1996). 

O sexismo benévolo pressupõe a inferioridade feminina da mesma maneira 

que o sexismo hostil, reconhecendo e reforçando o patriarcalismo ao considerar que 

as mulheres necessitam de homens para que as cuidem e protejam. O seu tom 

subjetivamente positivo é voltado para aquelas mulheres que desenvolvem papéis 

tradicionais, avaliadas como puras e maravilhosas, cujo amor é necessário para uma 

vida masculina completa. A valorização feminina tem lugar a partir da capacidade 

reprodutiva e maternal; não extrapolando os papéis permitidos, uma mulher é digna 

de ser colocada num pedestal, adorada no exercício do que se considera adequado 

para ela (Fernández, 2002). Esta imagem parece bastante próxima da imagem de 

Maria no Catolicismo. 

 

2.1.3.1. As Mulheres e o Sexismo Ambivalente 

 

 Os diferentes estudos têm confirmado que o sexismo hostil se apresenta em 

maior grau nos homens, entretanto, não ocorre o mesmo quando se trata do 
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sexismo benévolo. As mulheres parecem aprovar o sexismo benévolo em medida 

semelhante à dos homens (Blaine, 2007). 

 Parece que o sexismo benévolo não é sentido como opressivo ou injusto, e 

por vezes nem é reconhecido como sexismo, mas como um leque de atitudes 

atrativas e lisonjeiras (Blaine, 2007). 

 Em estudo realizado no Brasil, com o objetivo de adaptar o Inventário de 

Sexismo Ambivalente de Glick e Fiske (1996), Formiga et al. (2002) encontraram nos 

homens um maior índice de sexismo hostil e nas mulheres maior pontuação relativa 

ao sexismo benévolo, ressaltando que estes resultados podem modificar-se a 

depender da cultura estudada. 

Com o objetivo de retratar mais minuciosamente o sexismo ambivalente em 

diferentes culturas, Glick et al. (2000) realizaram estudo transcultural, envolvendo 19 

países nos cinco continentes, com amostras de mulheres e homens, chegando a 

resultados que mostram a presença dos dois tipos de sexismo, o hostil e o benévolo 

em todas as culturas participantes. O sexismo benévolo, associado a um tom afetivo 

positivo e mascarando seus objetivos sexistas, foi mais facilmente assumido por 

homens e mulheres. Os autores encontraram maior sexismo benévolo em mulheres 

de países como Cuba, Nigéria, África do Sul e Botswana e explicaram os resultados 

a partir da ideia de que o sexismo benévolo pode trazer grandes benefícios àquelas 

mulheres que se encontram imersas em sociedades de elevado sexismo hostil, 

trocando a agressão, as ameaças e opressões por proteção e afeição. 

Outro resultado importante da pesquisa de Glick et al. (2000) é a correlação 

negativa encontrada entre indicadores sociais mais elevados e índices de sexismo, 

mostrando que quanto maior é o desenvolvimento humano, menor é a identificação 

de estereótipos tradicionais para os sexos. 

Corroborando esses resultados, numa avaliação do sexismo ambivalente em 

amostra de estudantes galegos, Fernández e Castro (2003) encontraram o nível de 

estudos correlacionado negativamente às atitudes sexistas, comprovando que, 

quanto maior o nível de estudos, menor é o nível de sexismo. 

As pesquisas apontam para a armadilha que se monta a partir do sexismo 

benévolo para as mulheres menos instruídas e de piores condições 

sócioeconômicas, as quais, longe de rebelar-se contra o sexismo benévolo, 

valorizam-no, dando lugar à continuidade do preconceito e da discriminação de 

gênero. 
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O impacto negativo do crime nas relações de gênero e no bem-estar 

psicológico foi objeto de estudo de Phelan, Sanchez e Broccoli (2010). As autoras, a 

partir das respostas de 216 participantes, homens e mulheres, encontraram que 

altos índices de medo diante do crime também indicavam alta preponderância de 

sexismo benévolo tanto nos homens como nas mulheres e não do sexismo hostil, 

como também baixa autoestima. Assim, percebe-se que a situação de violência 

tende a reforçar o sexismo benévolo, tanto em homens como em mulheres, dando 

ao homem o papel de protetor e sendo apontado como prejudicial à autoestima 

pessoal, talvez por tratar-se de uma situação diante da qual as pessoas se sentem 

sem a possibilidade de controle, de autonomia, o que interfere negativamente no 

bem-estar. 

É preciso ressaltar que, mesmo na aparente valorização da mulher, embutida 

no sexismo benévolo, considera-se que os seus papéis dizem respeito ao cuidar da 

família e apoiá-la (filhos e marido), provendo-a de afeto, exercendo a maternidade. A 

dependência, a sensibilidade e a fragilidade permeiam sua identidade sexual, 

naturalizando-se estas características e rompendo qualquer possibilidade de atuar 

no mundo externo ao lar (Formiga, 2004). 

Percebe-se, assim, como é possível associar os estereótipos de gênero à 

autoestima, à maneira com que a mulher passa a avaliar-se nesse contexto de 

preconceito e discriminação. 

 

2.1.4. Ideologia de Gênero 

 

 O sexismo tem sido denominado de diversas maneiras ao longo dos estudos 

a esse respeito, como ideologia do papel sexual, ideologia do papel de gênero, 

estereótipos do papel sexual e também ideologia de gênero (Moya, Expósito & 

Padilla, 2006). O termo sexismo é de utilização mais recente. Para este estudo, foi 

escolhida a denominação ideologia de gênero por utilizar-se instrumento sob essa 

denominação, que tem por objetivo mensurar o quanto as pessoas apresentam uma 

ideologia de gênero mais tradicional ou igualitária para conceber os papéis de 

gênero. Não se trata, assim, de mensurar o quanto uma pessoa discrimina outra em 

função do seu gênero, mas de verificar o que ela considera apropriado para o 

comportamento de homens e mulheres. 



 

 

49 

 A ideologia de gênero refere-se às crenças prescritivas a respeito dos papéis 

e comportamentos que homens e mulheres deveriam desempenhar, assim como a 

respeito das relações que eles devem manter entre si. O construto constitui-se de 

uma dimensão de dois extremos, um denominado ideologia feminista-igualitária, e o 

outro ideologia tradicional (Fernández et al., 2002; Moya et al., 2006). Na 

ideologia tradicional, enfatizam-se as diferenças entre os sexos, a partir das quais 

cabe às mulheres ficarem relegadas aos papéis de esposas, mães, donas de casa, 

ficando explícitos estereótipos relativos às mulheres que as caracterizam como 

dependentes e necessitadas de proteção, inseguras, frágeis etc. Por sua vez, aos 

homens cabe a proteção da mulher e a autoridade. Seriam eles os provedores, 

aqueles que têm o poder de decisão e que desenvolvem suas vidas na esfera 

pública, externa ao lar. Os estereótipos que estariam dando suporte a esse perfil de 

homem são os de independência, força, segurança, assertividade etc. 

 Na ideologia denominada como igualitária ou feminista, defende-se que as 

diferenças entre os gêneros são de caráter social, sendo estabelecidas e aprendidas 

a partir do processo de socialização. Os papéis, tarefas e funções de homens e 

mulheres são os mesmos (Moya et al., 2006). 

 A adesão a uma ideologia mais feminista ou mais tradicional parece ter efeito 

sobre a saúde e bem-estar das mulheres. 

Uma maior identificação com a ideologia feminista tem sido associada ao 

aumento do bem-estar psicológico, maiores índices de autoestima e menores taxas 

de distúrbios alimentares (Manago, Brown & Leaper, 2009). 

 Em outro estudo, a saúde mental de 337 participantes masculinos e femininos 

foi investigada e relacionada ao grau de identificação com uma ideologia de gênero 

tradicional (Matud & Aguilera, 2009). Os resultados mostraram que as mulheres que 

se identificaram com a ideologia de gênero tradicional apresentaram pior saúde 

mental. 

 A construção da autoestima também pode ser influenciada pelos estereótipos 

de gênero, como se enfatiza a seguir. 
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2.1.5. Estereótipos de Gênero e Autoestima 

 

Os estudos com mulheres mostram que elas aceitam os estereótipos que lhes 

são associados, passando à autodepreciação e a formar preconceitos diante de 

outras mulheres (Myers, 2000a). 

Observam-se influências dos estereótipos de gênero também no autoconceito 

das mulheres e dos homens, sendo que os homens tendem a um desenvolvimento 

mais independente dos pareceres alheios, enquanto as mulheres parecem dar maior 

importância ao parecer alheio ao longo do seu desenvolvimento, apresentando uma 

autoestima mais dependente do meio externo (Blaine, 2007). Talvez isto decorra da 

assimilação de estereótipos que favorecem a dependência das mulheres e a 

independência dos homens. 

Por outro lado, como ter um nível mais alto de autoestima pertencendo a 

grupos que são socialmente desvalorizados? 

A identidade de gênero desenvolve-se cedo na vida e parece bastante 

estável; entretanto, o significado do que é feminino e masculino varia de pessoa a 

pessoa. Trata-se de um processo de autocategorização que resulta na 

autoestereotipização. Segundo a Teoria de Identidade Social, as pessoas se 

esforçam para manter uma identidade social positiva. Sendo assim, os estereótipos 

positivos relativos ao gênero são facilmente integrados ao autoconceito, o que não 

ocorre ao se tratar de estereótipos negativos, que, quando internalizados, resultam 

em baixa autoestima pessoal e coletiva. Em estudo realizado com 178 estudantes, 

Oswald e Lindstedt (2006) verificaram que os participantes facilmente adotaram os 

estereótipos positivos de gênero para se autodescrever e os negativos foram 

adotados para descrever muito mais o grupo do que a eles mesmos, numa tentativa 

de manter uma autoestima pessoal positiva.  

Num estudo realizado com mulheres gestantes e portadoras do HIV, Carvalho 

e Piccinini (2006) salientam que, ao conhecer sua condição sorológica, surge uma 

exigência para confrontar-se com a própria feminilidade, a sexualidade, crenças e 

valores arraigados. Tomando-se por base a teoria a respeito dos estereótipos, talvez 

seja possível considerar que esse seria o momento propício para uma reflexão a 

respeito dos estereótipos sobre o gênero feminino e, a partir dele, mulheres com 

esse diagnóstico poderiam considerar a nova situação sob um olhar diferente, sob o 
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olhar da possibilidade que ela apresenta para o crescimento e o fortalecimento da 

identidade, da autoimagem. 

As participantes do estudo de Carvalho e Piccinini (2006) demonstraram 

preocupação quanto à origem de sua infecção, ressaltando que não se tratava de 

uma consequência de comportamentos não aceitáveis ou de promiscuidade, 

revelando preocupação com a sua autoimagem. Mesmo assim, pareciam buscar 

uma possível vivência “errada” de sua sexualidade na sua história de vida. 

Esses resultados mostram que comportamentos sexuais considerados 

“errados” ainda são associados à epidemia HIV/AIDS, além de mostrar a 

preocupação feminina com estar de acordo ao que se espera de uma mulher. Os 

estereótipos relativos ao ser feminina remetem à timidez, passividade, fragilidade, 

dependência e fidelidade e eles podem associar-se à construção de uma identidade 

social submissa e desvalorizada. 

Seria inadequado desconsiderar o grande desenvolvimento que as mulheres 

têm apresentado nas últimas décadas, destacando-se em diversas profissões, 

aumentando seu poder aquisitivo e sua formação acadêmica. Entretanto, nas 

camadas mais empobrecidas a desigualdade entre o mundo masculino e o mundo 

feminino ainda impera, notando-se a adoção de um estilo de vida no qual a mulher é 

considerada e se considera dependente do poder masculino, e isto fica bastante 

claro nos estudos que tratam da condição do feminino diante da epidemia HIV/AIDS, 

que hoje se caracteriza pela pauperização e pela feminização. 

Talvez o exercício do ativismo, para algumas mulheres soropositivas, surja 

como uma grande oportunidade para que se sintam ocupando um lugar que até 

então não tinham ocupado, um lugar de maior independência e poder, sentindo-se 

úteis e informando-se para poder informar, modificando estereótipos a respeito do 

feminino ao vivenciar uma situação diferente daquelas vivenciadas até então. 

Entretanto, não só a partir da vivência do ativismo seria possível um crescimento, 

por isto a necessidade de compreender de forma qualitativa a vivência da 

soropositividade por parte de mulheres com diferentes histórias de vida. 

A partir destes questionamentos, surge a necessidade de compreender 

também o que se entende por autoestima, abordando-se este conceito. 
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2.2. O CONCEITO DE AUTOESTIMA 

 

 De acordo à revisão de literatura relativa à autoestima, percebe-se que há 

controvérsias no que se refere à maneira como a autoestima pessoal é afetada 

quando as pessoas vivenciam situações em que recebem estereótipos negativos e 

estigmas. Algumas pesquisas trazem resultados que mostram a autoestima pessoal 

de maneira mais estável e menos vulnerável às situações em que a pessoa se sente 

desvalorizada enquanto outros mostram o contrário. Para este estudo pretende-se 

investigar tanto a autoestima pessoal como a autoestima coletiva em vista da 

possibilidade delas representarem diferentes constructos. 

 A seguir, as duas formas de autoestima serão apresentadas. 

  

2.2.1. A Autoestima Pessoal 

 

Para que se possa compreender o conceito de autoestima, é necessário 

relacioná-lo ao autoconceito. Este diz respeito ao conjunto de características que 

toda pessoa credita a ela mesma e que julga serem suas definidoras, tratando-se de 

um conjunto organizado de percepções de si mesmo, aquilo que se reconhece como 

fazendo parte de si (Myers, 2000a). O autoconceito é dinâmico, individual e 

processual, construindo-se constantemente a partir da interação social e refletindo 

uma visão mais racional de si (Tamayo, 1981). 

A autoestima é definida como uma atitude positiva ou negativa diante de si, 

sendo uma parte do autoconceito. Desta maneira, a autoestima configura-se a partir 

das atitudes de aprovação e/ou reprovação de si mesmo, que dizem respeito ao se 

sentir capaz, ao grau de importância que se julga ter, ao próprio valor que cada um 

credita a si mesmo; tratando-se, portanto, de uma experiência subjetiva (Assis et al, 

2003). Tendo uma formação dinâmica, que acontece a partir da socialização, sua 

origem encontra-se nos primeiros contatos que o ser humano realiza no contexto em 

que se desenvolve, sendo flexível e adaptável ao que cada nova vivência apresenta. 

O afeto envolvido na autoestima tem sido motivo para diversos estudos, 

entretanto, não existe um claro entendimento do tipo de associação que possa 

ocorrer entre eles. Assim, o afeto surge tanto como uma fonte, como uma 

consequência ou como um aspecto da autoavaliação. Para Tesser (2003), o afeto 

tanto pode influenciar a autoestima como pode ser consequência dela. 
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O tema da autoestima tem se tornado bastante popular de um modo geral. Tal 

popularização pode ser vista, por exemplo, nos livros de autoajuda, os quais 

exploram bastante este tipo de temática. No Brasil, é possível perceber, entretanto, 

uma ausência de trabalhos científicos dedicados tanto ao autoconceito como à 

autoestima, apesar de a literatura internacional reconhecer a importância de seu 

estudo e compreensão (Assis et al., 2003). 

Podem ser identificadas duas categorizações para a autoestima, segundo 

Rosemberg: a primeira é a alta autoestima, que se configura a partir do sentimento 

do indivíduo de se achar “bom o suficiente”, respeitando-se, considerando-se capaz 

sem, necessariamente, sentir-se superior às outras pessoas. Apesar de ele se 

reconhecer como alguém que possui limitações, não se considera pior do que os 

demais e possui expectativas de crescimento e aperfeiçoamento. A segunda 

categoria é a de baixa autoestima, que implica em autorrejeição, insatisfação 

consigo mesmo e autodesprezo, acompanhado de desejos de não ser visto pelos 

outros (Vargas, Dantas & Góis, 2005). 

Referindo-se a diversas pesquisas a respeito do assunto, Tesser (2003) relata 

ter encontrado estudos que associam, de forma positiva, a autoestima à satisfação 

com a vida, a sentimentos positivos e, de forma negativa, à ansiedade, 

desesperança e depressão. Apesar de se considerar que o humor tem uma variação 

constante, a autoestima aparenta ser mais consistente. Sendo assim, aquelas 

pessoas que detêm uma autoestima elevada teriam maior probabilidade de se 

aceitar incondicionalmente (Myers, 2000b), o que facilitaria o seu enfrentamento de 

situações difíceis. 

Existem referências na literatura de que a autoestima pode ser influenciada 

pelo gênero, idade e estado civil, assim como pelo vivenciar de algum tipo de 

adoecimento (Schieman & Campbell, 2001; Lee & Shehan, 1989). Segundo Assis et 

al. (2003), as diferenças em função do gênero são mais relatadas, não havendo, no 

entanto, um consenso a este respeito e observando-se resultados que mostram 

tanto a população feminina quanto a masculina como detentoras de maiores níveis 

de autoestima. Os resultados que mostram uma menor autoestima em mulheres têm 

sido explicados por uma possível maior vulnerabilidade feminina, construída pela 

maior proteção dispensada às meninas na sua educação, o que as tornaria menos 

autoconfiantes. Além disto, retomando os estereótipos associados às mulheres, 

pode-se vislumbrar que, ao serem educadas para serem mais sensíveis aos 
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pareceres alheios, amáveis e gentis, as meninas estariam mais suscetíveis a se 

autoavaliar a partir do parecer das outras pessoas, e não delas mesmas. 

Encontram-se evidências, neste sentido, em estudo realizado com o objetivo 

de mensurar a autoestima de uma amostra de 97 pessoas de ambos os sexos, 

submetidas à cirurgia de revascularização do miocárdio; os resultados mostraram 

um menor índice de autoestima nas mulheres. As pesquisadoras acreditam que isto 

seja decorrente de que, devido à baixa escolaridade e à idade avançada, as 

participantes provavelmente receberam uma educação voltada para o papel de mãe 

e esposa, vivendo em função dos pais, maridos e filhos, e sendo avaliadas com 

menores pontuações do que os homens ao se verem privadas desses papéis 

(Vargas et al., 2005).  

Uma característica crucial para a construção de uma autoestima elevada na 

infância é o fato de a criança encontrar referências positivas no seu próprio grupo 

cultural, encontrando alguém que a aprecie e valorize pelo que ela é (Assis et al., 

2003). Deparando-se com um meio cultural em que o gênero feminino seja 

associado a estereótipos negativos e em que existam discriminações em relação às 

mulheres, as meninas talvez estejam mais propensas a se autoavaliar 

negativamente e a construir uma autoestima rebaixada. 

Seguindo essa linha de raciocínio, o impacto de episódios sexistas no bem-

estar psicológico de 40 mulheres foi avaliado no estudo de Swin, Hyers, Cohen e 

Ferguson (2001). As participantes que sofreram os episódios sexistas tiveram um 

decréscimo do seu conforto, o aumento de sentimentos de raiva e depressão e o 

decréscimo da autoestima pessoal. 

Os impactos positivos de maiores índices de autoestima pessoal na vida das 

pessoas podem ser visualizados na pesquisa realizada por Assis et al. (2003) com 

1685 adolescentes residentes no Rio de Janeiro. Em seu estudo, os autores 

encontraram características como a capacidade para lidar com desafios, 

autoeficiência, adaptabilidade, independência, autonomia e percepção da realidade 

de maneira mais acurada por parte daqueles que apresentaram elevada autoestima. 

Ao mesmo tempo, aqueles que apresentaram baixa autoestima se destacaram por 

serem mais sensíveis às críticas dirigidas a eles, por vivenciarem sentimentos de 

inferioridade, menos-valia, isolamento e insegurança, e se mostrarem mais 

vulneráveis. 
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Num estudo longitudinal, buscou-se relacionar a autoestima pessoal, 

mensurada ao sair da educação secundária, e a situação empregatícia dos 

participantes, após sete anos (Dooley & Prause, 1997). Os resultados mostraram 

diferenças de gênero. Os homens que apresentaram menores índices de autoestima 

apresentaram maiores índices de desemprego, decorridos sete anos; para as 

mulheres, esta relação não se mostrou tão intensa assim. Os autores consideraram 

que uma autoestima mais alta se constitui numa vantagem ao buscar um emprego; 

pois ela seria traduzida num enfrentamento mais positivo diante das adversidades, 

além de facilitar uma imagem de maior competência e autoconfiança que atrai os 

empregadores. As diferenças entre os gêneros foram explicadas pelas diferentes 

fontes que homens e mulheres encontram para a construção da autoestima. As 

características que são valorizadas nas mulheres e que dão origem à autoestima 

feminina não são tão valorizadas no mercado de trabalho quanto aquelas que 

enraízam a autoestima dos homens. Esse estudo mostra a importância dos papéis 

de gênero para a construção da autoestima. 

Comparando pessoas de alta e baixa autoestima, Campbell (1990) observou 

que aquelas que detinham uma maior autoestima apresentaram maior confiança nas 

próprias crenças ao seu respeito, grande estabilidade no que pensavam a respeito 

delas mesmas e grande consistência entre as crenças a respeito de si, no geral e 

em situações específicas. 

A estabilidade da autoestima foi estudada por Crocker e Wolfe (1998), citado 

por Tesser (2003). Os autores elaboraram a teoria das contingências de valor; 

segundo eles, a autoestima localiza-se numa gradação que situa as pessoas entre 

dois pólos. Num deles, estariam situadas aquelas que possuem uma autoestima não 

contingente e, no outro, aquelas que possuem uma autoestima contingente. O 

primeiro grupo refere-se a pessoas que têm certeza do que são, apresentando 

autoavaliações mais estáveis, mesmo que sejam referentes a uma baixa autoestima 

e, no segundo grupo, encontram-se aquelas pessoas que apresentam maior 

variabilidade na autoestima. Estas últimas parecem ser mais sensíveis ao parecer 

alheio a respeito delas do que aquelas que apresentam uma autoestima não 

contingente. Os mesmos autores salientam que nas mulheres se observa uma 

autoestima contingente, em que a aprovação dos outros, a aparência, o amor de 

Deus e a competência são variáveis que interferem diretamente na sua 

autovalorização. 
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Pode-se observar que, em culturas nas quais prevalece o individualismo, 

destaca-se a construção de um “eu independente”. Nessas culturas, que são em sua 

maioria ocidentais e industrializadas, as pessoas apresentam uma autoestima 

menos sujeita ao parecer alheio. Já naquelas culturas consideradas coletivistas, 

destaca-se a construção de um “eu interdependente” em que são muito importantes 

os papéis que a pessoa desempenha na sua comunidade. Essas culturas 

encontram-se em ambientes rurais, na Ásia, África, América do Sul e Central e nelas 

observa-se que as pessoas apresentam uma autoestima  correlacionada com o valor 

que as demais pessoas  dão a elas e ao seu grupo (Markus & Kitayama, 1991).  

O grau de instrução também tem sido indicado como uma variável associada 

à autoestima. Sendo assim, um maior nível educacional parece auxiliar as pessoas a 

se mobilizarem para vencer obstáculos relativos a problemas de saúde e suas 

incapacidades, resgatando o controle de suas vidas (Schieman & Campbell, 2001). 

Considerando-se este resultado e relacionando-o à população estudada nesta 

pesquisa, pode-se refletir que no momento em que uma mulher soropositiva adquire 

maior informação a respeito da sua condição de saúde, esta seria um estímulo para 

o enfrentamento dos obstáculos advindos de sua situação, lembrando que o fato de 

ela ter uma maior instrução é um facilitador para a aquisição de novos 

conhecimentos, neste caso, conhecimentos relativos ao HIV/AIDS. Assim, talvez 

seja possível associar essa apropriação de informações e consequente 

empoderamento à autoestima. 

Uma maior negligência nos cuidados de saúde parece favorecida por 

sentimentos de menos-valia; entretanto, uma autoestima demasiado elevada pode 

originar crenças de invulnerabilidade, já que a pessoa possuiria sentimentos 

demasiado positivos ao seu respeito, resultando, também, numa menor adesão ao 

tratamento (Leary, 1999, citado por Seidl, Melchíades, Farias & Brito, 2007). 

Um dos focos para as pesquisas relativas à autoestima refere-se à crença 

popular de que as pessoas, em sua maioria, apresentam uma baixa autoestima. 

Diversas pesquisas neste sentido mostram que existem mais evidências no sentido 

contrário, observando-se uma forte motivação das pessoas para alcançar, manter e 

aumentar a autoavaliação, o que pode dar origem a um viés personalista (Myers, 

2000a; Tesser, 2003). Desta forma, quando a motivação volta-se para a manutenção 

de uma autoavaliação positiva, haverá uma evitação ou distorção do feedback 

negativo e uma aproximação ou aumento da importância do feedback positivo. Já, 
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pessoas que se vêem de forma negativa parecem procurar no meio o feedback 

negativo (Tesser, 2003). 

A motivação para manter ou aumentar a autoestima relaciona-se aos 

primeiros anos de vida, quando a criança percebe-se dependente da relação 

estabelecida com seus cuidadores. São esses cuidadores que dão os primeiros 

feedbacks a respeito do comportamento da criança e ela passa a associar um 

feedback positivo ao cuidado e segurança necessários ao desenvolvimento, ficando 

alerta, a partir de então, para possíveis ameaças de rejeição social e aumentando a 

sensibilidade para as expectativas alheias. Os estudos confirmam que, vivenciando 

rejeição social, surgem sentimentos de inadequação dolorosos que podem motivar a 

melhora e a busca da aceitação em outros contextos. A motivação para a 

manutenção e aumento da autoestima surge, nos estudos, como protetora das 

pessoas diante da depressão (Myers, 2000a). 

O efeito dos estigmas na autoestima também tem sido objeto de estudo de 

algumas investigações. O trabalho de Fife e Writh (2000) teve como propósito 

verificar se existiam diferenças do impacto do estigma da doença na autoestima de 

pessoas com câncer e com HIV/AIDS. Os resultados mostraram que existia maior 

vivência de estigma nas pessoas soropositivas e que esta se encontrava 

diretamente relacionada a uma menor autoestima. Isto evidenciou o papel mediador 

do estigma entre o impacto da doença e a autoestima. Os resultados também 

mostraram que as dimensões do estigma relativas à insegurança econômica e ao 

isolamento social se relacionaram de forma indireta com o senso de controle 

pessoal. Além disto, independente do tipo de doença (câncer ou HIV/AIDS), as 

mulheres apresentaram maior isolamento social do que os homens. Esses 

resultados mostram a autoestima da mulher que convive com o HIV/AIDS numa 

situação de maior vulnerabilidade à estigmatização e ao isolamento social dela 

decorrente. 

No Brasil, as mulheres que na atualidade se infectam com o HIV pertencem 

em maior número a camadas menos favorecidas, tanto do ponto de vista econômico 

como do grau de instrução. No momento de vida em que ela se infecta, ela já 

vivencia uma situação de pobreza e de menor poder perante o meio social e que se 

agrava na medida em que surge o estigma relativo à sua infecção. Em que medida 

sua autoestima é atingida por esse somatório de variáveis? 
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Numa outra perspectiva, a autoestima foi considerada como uma variável 

moderadora entre a experiência de percepção de eventos sexistas e o distress 

psicológico.  Nesse estudo, Moradi e Subich (2004) ressaltam que, até o momento 

de sua pesquisa, havia mais estudos que traziam a autoestima como um indicador 

de saúde mental e não num papel moderador. As autoras utilizaram uma amostra de 

104 mulheres, entre as quais, aquelas que apresentaram maior distress psicológico 

diante de eventos sexistas detinham menor autoestima; já aquelas que 

apresentaram maior índice de autoestima evidenciaram menor distress psicológico 

diante dos mesmos eventos.  

Assim, levanta-se a possibilidade de que aquelas mulheres que detêm um 

forte senso de seu próprio valor esqueçam mais facilmente vivências de episódios 

sexistas do que aquelas que apresentam insegurança a respeito do quanto valem ou 

que acreditam que detêm menor valor (Moradi & Subich, 2004). 

Na população soropositiva, a falta de adesão ao tratamento tem sido atribuída 

à estigmatização e discriminação, sendo difícil para algumas pessoas tomar os 

medicamentos sob o risco de que sua condição seja descoberta. O mesmo diz 

respeito à autoestima, temática abordada nos estudos citados a seguir. 

O estresse decorrente da vivência do estigma foi associado a uma menor 

adesão ao tratamento em pessoas portadoras do HIV/AIDS, em estudo que também 

buscou fazer associações da adesão com o grau de depressão, autoestima e 

neuroticismo (Bottonari, Roberts, Ciesla & Hewitt, 2005). Nesse estudo, as relações 

entre autoestima e adesão e entre depressão e autoestima não se mostraram 

significativas. Isto deixa uma lacuna a ser preenchida a respeito do grau em que a 

autoestima é atingida no momento em que se vivenciam a soropositividade e os 

estigmas dela decorrentes. 

Entretanto, os resultados da pesquisa de Liv et al. (2006) mostram diferenças. 

Esses autores estavam interessados em investigar a adesão ao tratamento por parte 

de mulheres soropositivas com histórico de abuso sexual na infância e utilização de 

drogas. A amostra constituiu-se de 148 mulheres soropositivas com histórico de 

abuso sexual na infância, que apresentaram níveis de depressão moderados e 

severos, além de altos níveis de ansiedade e uma autoestima moderada. O abuso 

sexual na infância mostrou-se diretamente relacionado à utilização de drogas e esta, 

por sua vez, mostrou relação direta com uma menor adesão ao tratamento. A 

relação direta entre autoestima e adesão, assim como a relação entre maior grau de 



 

 

59 

educação e maior adesão, foram confirmadas. Os autores sinalizaram também o 

suporte social como fator de proteção em mulheres com histórico de abuso sexual, 

que diminuiria comportamentos de risco e a vulnerabilidade ao HIV. 

A violência contra mulheres soropositivas e sua associação com a autoestima 

e o senso de competência foi investigada por Sowell, Seals, Moneyham, Guillory e 

Mizuno (1999), numa amostra constituída de 194 mulheres soropositivas. Os 

resultados mostraram a experiência de abuso verbal e físico como variável preditiva 

para uma menor autoestima e menor competência. 

Considerando que, no estudo de Sowell et al. (1999), definiu-se a 

competência como o senso de eficácia nas próprias habilidades para atingir 

resultados e lidar com situações de vida adversas, e considerando, ainda, o 

parentesco dessa definição com a definição de enfrentamento proposta por 

Folkman, Lazarus Gruen e DeLongis (1986), é possível relacionar os resultados 

obtidos a um enfretamento mais difícil da condição de soropositividade por parte de 

mulher vítima de violência. 

A relação de comportamentos de risco para a infecção por HIV e a violência 

experimentada por mulheres com envolvimento recente com a justiça foi examinada 

em estudo do qual participaram 529 mulheres vítimas de violência por parte do 

parceiro e de outros tipos de violência (Weir, Bard, O’Brien, Casciato & Stark, 2008). 

A violência relativa à relação com o parceiro mostrou-se associada ao uso de 

drogas, comportamento de risco sexual, comércio sexual, ansiedade, depressão e 

baixa autoestima. Os outros tipos de violência foram associados à falta de atividade 

remunerada, baixa escolaridade, instabilidade de moradia, utilização de drogas, 

comércio sexual, ansiedade, depressão e baixa autoestima. Os resultados mostram, 

assim, a clara associação da violência contra a mulher à baixa autoestima e a 

comportamentos que colocam em risco sua saúde. 

Percebe-se que a violência e a soropositividade no universo feminino 

encontram-se relacionadas na literatura, sejam situações de violência anteriores à 

soropositividade (Weir et al., 2008) ou posteriores (Sowell et al, 1999) . A 

desvantagem econômica da mulher aumenta a sua dependência e o abuso do 

parceiro, tornando-a mais vulnerável a situações de violência e à dificuldade na 

negociação do uso do preservativo. A partir da infecção, além de conviver com essa 

situação já estabelecida, de ter que continuar a cuidar de suas famílias e conviver 
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com a soropositividade, ainda é necessária a convivência com situações de 

isolamento social decorrentes do estigma do HIV/AIDS. 

A relação do ser mulher à maternidade parece inevitável nos estudos que 

tratam a respeito da autoestima feminina e os resultados mostram níveis de 

autoestima pessoal significativamente maiores naquelas mulheres que têm filhos 

(Souza & Ferreira, 2005), correndo-se o risco de concluir precipitadamente que o 

único caminho viável para que uma mulher se sinta satisfeita consigo mesma é a 

maternidade; e de confirmar, precipitadamente, os estereótipos relativos ao 

feminino. 

Quanto ao estudo do tema da maternidade em mulheres soropositivas, 

observa-se que esta continua sendo um desejo, principalmente daquelas que ainda 

não a vivenciaram, como mostra o estudo de Paiva, Lima, Santos, Ventura e 

Segurado (2002). Em outro estudo, mulheres portadoras do HIV/AIDS que 

apresentaram maiores índices de autoestima e de autoeficácia apresentaram maior 

desejo de se tornarem mães; este desejo foi tão intenso quanto o das participantes 

soronegativas (Wesley, 2003). Além disto, Wesley (2003) relata, em seus achados, 

que aquelas mulheres soropositivas que tinham filhos apresentavam maior 

autoestima. A autoestima no resultado geral da amostra de Wesley (2003) também 

se mostrou associada de forma direta ao grau de instrução, ter uma atividade 

remunerada, poder aquisitivo, ausência de abortos, filhos e relacionamento afetivo. 

Esses dados revelam a importância dada no universo feminino à maternidade, ao 

cuidar de alguém, mesmo em situações de maior dificuldade, como também 

mostram que as mulheres, independente de sua condição sorológica, apresentam 

maior autoestima quando se encontram em situações de vida que lhes conferem 

maior poder e suporte social. 

Carovano (1991) observa, de modo muito pertinente, que é frequente associar 

a identidade sexual da mulher e defini-la a partir da sua habilidade reprodutiva e 

considerar que ter filhos seria uma obrigação feminina; o autor cita que, mesmo 

após o resultado de soropositividade, ser mãe ainda validaria a vida de uma mulher, 

salientando ainda que, em muitas culturas, as mulheres acreditam que ter filhos é 

seu propósito de vida.  

Todos os dados expostos delineiam o retrato de uma mulher que ampara sua 

autoestima relacionando-a ao cuidado do outro, aos valores que o seu meio cultural 

lhe oferece a respeito de como deve proceder para ser uma mulher valorizada e de 
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como isto a leva a uma posição de dependência e submissão. Como tudo isto chega 

à sua autoestima coletiva? Como é para ela pertencer a um grupo minoritário? 

As respostas para esses questionamentos devem ter como respaldo o que se 

define como autoestima coletiva, proposta a partir da Teoria da Identidade Social, 

caminho abordado a seguir. 

 

2.2.2. A Autoestima Coletiva 

 

 O estudo da autoestima coletiva remete à Teoria da Identidade Social, 

proposta no contexto da psicologia social europeia a partir dos trabalhos de Henri 

Tajfel e seus colaboradores, na década de 70 (Álvaro & Garrido, 2006). Sob essa 

ótica, os estudos mostraram que as pessoas apresentam alta motivação para 

alcançar ou manter um nível de autoestima elevado. O interesse da equipe de Tajfel 

residia no resgate do componente social desse processo, o que deu início a 

pesquisas relativas à motivação que os indivíduos devotam para a manutenção de 

uma identidade social positiva (Crocker & Luhtanen, 1990). 

 Uma ameaça à identidade social constitui-se no motivo para que as pessoas 

passem a identificar e criar comparações favoráveis entre seu próprio grupo 

(endogrupo) e os demais grupos (exogrupos). Essas comparações resultam numa 

identidade social mais favorecida e, segundo proposta de Crocker e Luhtanen 

(1990), numa alta autoestima coletiva. Disto conclui-se que o favorecimento do 

endogrupo e a discriminação dos exogrupos expressam nada mais do que uma 

necessidade das pessoas de enaltecer a própria identidade. 

 A discriminação intergrupal não requer que os grupos estejam em algum tipo 

de conflito objetivo de interesses; para Tajfel (1982), apenas o conhecimento da 

afiliação grupal é a condição necessária para que as pessoas passem a favorecer 

seu endogrupo e discriminem os participantes dos exogrupos. 

Segundo a Teoria da Identidade Social (Tajfel, 1982; Tajfel & Turner, 1986), o 

autoconceito apresenta dois diferentes aspectos. O primeiro refere-se à identidade 

pessoal e o segundo à identidade social. A identidade pessoal constitui-se da visão 

que um indivíduo tem a respeito de si e das crenças a respeito de suas aptidões, 

habilidades e atributos, como o poder de atração ou a inteligência (Crocker & 

Luhtanen, 1990). A identidade social, que Crocker e Luhtanen (1990) passaram a 

denominar de identidade coletiva, constitui-se por aspectos do autoconceito 
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individual originados da qualidade de membro de um grupo, que possuem valor e 

significado emocional, derivados daquela qualidade de membro. Nota-se que a 

identidade pessoal é relativa a características pessoais e a identidade social, ou 

coletiva, refere-se à visão que o indivíduo tem a respeito do seu grupo social, que 

pode ou não caracterizá-lo também como um indivíduo. Utilizando essa concepção 

de identidade social, Crocker e Luhtanen (1990) passaram a fazer distinções entre a 

autoestima pessoal e a autoestima coletiva. 

  A proposta de existência de uma autoestima coletiva defende que há 

diferenças individuais estáveis naquilo que se define como a identidade social e 

estas seriam a origem para o que Crocker e Luhtanen (1990) consideram como uma 

autoestima coletiva; assim como também existem diferenças individuais estáveis na 

identidade pessoal, que dão respaldo à autoestima pessoal.   

A autoestima coletiva refere-se a como a pessoa avalia os atributos 

característicos dos grupos aos quais pertence e com os quais se identifica, ou seja, 

à sua identidade social (Souza & Ferreira, 2005). Os sentimentos de autovalorização 

e de autorrespeito referentes ao autoconceito como um membro de um grupo social 

constituem a autoestima coletiva (Crocker, Luhtanen, Blaine & Broadnax, 1994). Sua 

base é relacional e associada às relações intergrupais; por meio da autoestima 

coletiva, a pessoa compara os grupos aos quais pertence com os demais grupos 

sociais. Quando a comparação favorece seu grupo, este é visto como detentor de 

mais prestígio e a autoestima coletiva apresenta-se mais elevada. Um processo 

contrário ocorre quando a comparação tem um resultado desfavorável para seu 

próprio grupo, quando a autoestima coletiva mostra-se reduzida (Souza & Ferreira, 

2005). 

 A partir de resultados que confirmaram o papel moderador da autoestima 

pessoal, concluiu-se que pessoas com alta autoestima pessoal enaltecem as 

implicações do seu sucesso e minimizam as implicações de suas falhas; e aquelas 

que apresentam baixa autoestima pessoal não apresentam esse tipo de distorção 

(Crocker, Thompson, McGraw & Ingerman, 1987). Essas conclusões, por sua vez, 

deram origem a estudo similar que teve como objeto de pesquisa a autoestima 

coletiva. Nessa ocasião, Crocker e Luhtanen (1990) construíram e confirmaram a 

hipótese de que pessoas com alta autoestima coletiva podem apresentar vieses ou 

distorções que levam a um enaltecimento do endogrupo, enquanto pessoas de baixa 

autoestima coletiva não o fazem. As autoras passaram a interessar-se pelo papel 
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moderador da autoestima coletiva para as reações diante de ameaças à identidade 

social (Crocker & Luhtanen, 1990). 

 Assim, na investigação de Crocker e Luhtanen (1990), os participantes que 

apresentavam alta autoestima foram mais reativos a ameaças à autoestima coletiva, 

enaltecendo seu endogrupo, protegendo sua identidade coletiva; não ocorrendo o 

mesmo com aqueles participantes que detinham uma baixa autoestima. Disto, as 

autoras concluíram que a Teoria da Identidade Social pode aplicar-se a contento 

apenas quando se trata de pessoas que detêm alta autoestima coletiva. Segundo 

essa teoria, todo membro de um grupo enaltece seu próprio grupo e isto não foi 

verificado por Crocker e Luhtanen (1990); os resultados apresentados pelas pessoas 

de baixa autoestima coletiva deixaram claro o papel moderador desse constructo. 

 O papel mediador da autoestima pessoal e coletiva entre percepções de 

discriminação e o distress psicológico foram objetos de estudo de Fisher e Holz 

(2007). As autoras obtiveram resultados condizentes com as teorias feministas 

relativas à natureza prejudicial que a discriminação sexista apresenta. A partir do 

modelo proposto e testado, confirmaram que as ameaças que as mulheres 

vivenciam baseadas no sexo podem ser percebidas como reflexo de visões 

negativas da mulher, tanto como membro do grupo feminino como individualmente; 

e isto incrementa o distress psicológico.  

 Tanto a autoestima pessoal como a coletiva também são consideradas na 

literatura ocupando um papel moderador entre a discriminação percebida e o 

distress. Num estudo do qual participaram 100 mulheres, o papel protetor da 

autoestima pessoal e coletiva ficou evidente diante de situações de discriminação, 

resultando em menores índices de distress psicológico (Corning, 2002). 

 Em estudo realizado com 112 mulheres negras, King (2003) também buscou 

relacionar situações de discriminação ao estresse e à autoestima coletiva. Os 

resultados mostraram que as participantes que atribuíram as avaliações negativas 

que recebiam sobre elas ao racismo e ao sexismo tiveram um aumento do estresse 

e uma diminuição da autoestima coletiva. Esses dados contradizem os estudos nos 

quais a atribuição dos episódios de discriminação ao racismo e ao sexismo 

funcionou como protetora da autoestima, pessoal e coletiva. 

 Também com o objetivo de avaliar o efeito da discriminação por gênero na 

autoestima feminina, Schmitt, Branscombe e Postmes (2003) realizaram pesquisa  
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experimental com 151 mulheres. As participantes que leram texto em que o sexismo 

era considerado generalizado e que tiveram avaliações negativas a respeito do seu 

desempenho tiveram piores índices de autoestima pessoal e coletiva e afeto 

negativo, do que aquelas participantes que leram texto em que o sexismo era 

considerado como algo esporádico, ou nulo. Os autores sinalizaram a importância 

de sentir a possibilidade de controle diante do ambiente para a autoestima e o bem-

estar, o que pode ser traduzido na necessidade de se sentir ativo diante das 

adversidades que surgem. 

 O risco para a saúde emocional a partir da vivência de episódios de 

discriminação pode explicar-se a partir de três diferentes trajetórias, segundo a 

proposta de Katz, Joiner Jr. e Kwon (2002). Em primeiro lugar, alguns podem 

internalizar os estereótipos negativos relativos ao seu grupo e isto pode impactar na 

sua autoestima. Segundo, apenas o fato de ser desvalorizado por ser membro de 

um grupo pode levar a um aumento do distress, independente da autoestima que a 

pessoa apresente. E, num terceiro caminho, os autores sinalizam que alguns 

membros de grupos desvalorizados podem se socializar desenvolvendo atitudes e 

comportamentos que incrementam o risco do distress emocional. 

 Sendo assim, para uma mulher, ser membro do grupo feminino pode ter um 

impacto negativo em sua saúde emocional a partir da internalização dos 

estereótipos que dizem ao seu respeito, traduzida numa menor autoestima pessoal e 

coletiva, com maiores riscos de depressão e ansiedade, principalmente na 

adolescência (Katz et al., 2002). 

 O empoderamento feminino tem sido relacionado à possibilidade de 

construção de uma autoestima coletiva mais alta. Neste sentido, Carpenter e 

Johnson (2001) encontraram relações significativas entre a autoestima coletiva e 

diferentes graus de desenvolvimento feminista. Aquelas mulheres que detinham um 

maior desenvolvimento na ideologia feminista apresentaram índices mais altos de 

autoestima coletiva. A ideologia feminista pareceu atuar no sentido de informar e 

propiciar reflexões a respeito da desvalorização social da mulher, dando às 

militantes outras possibilidades de visualizar-se como mulheres. 

 O impacto da aquisição de novas informações, relativas ao gênero feminino, 

na autoestima coletiva, e nas atitudes diante do gênero feminino, foi objeto de 

pesquisa com 96 mulheres (Katz, Swindell & Farrow, 2004). Os resultados 

mostraram que as participantes que fizeram o curso de Psicologia da Mulher 
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passaram a adotar atitudes mais liberais relativas ao gênero e conscientização a 

respeito da desvalorização feminina, mensurada através da autoestima coletiva. As 

atitudes feministas funcionaram como amortecedores para a ansiedade das 

participantes, e a consciência relativa à desvalorização feminina foi associada a um 

incremento da ansiedade.  

 Quanto à relação maternidade e autoestima coletiva, da mesma maneira que 

se encontram maiores índices de autoestima pessoal em mulheres que exercem a 

maternidade, também foram encontrados maiores índices de autoestima coletiva; 

prevalecendo mais uma vez os estereótipos tradicionais de gênero, que vinculam a 

maternidade à condição feminina e passam a se tornar presentes na identidade 

social das mulheres (Souza & Ferreira, 2005). 

 A análise dos resultados das pesquisas em torno do conceito de autoestima e 

estereótipos de gênero levam a se visualizar que a avaliação que uma mulher faz de 

si mesma tanto de forma individual como coletiva pode ser influenciada pelos 

estereótipos negativos a respeito do próprio gênero, que foram internalizados e 

deram respaldo a situações de discriminação sexual ao longo de sua história de 

vida. Desta maneira, é possível questionar qual seria o papel dessas duas variáveis 

no bem-estar subjetivo de mulheres que se deparam com a soropositividade, 

situação esta que se constitui num momento de novo encontro com a própria 

vulnerabilidade diante do meio no qual desenvolvem suas vidas. A seguir apresenta-

se o conceito de bem-estar subjetivo, para uma melhor compreensão do problema 

proposto. 

 

2.3. O CONCEITO DE BEM-ESTAR SUBJETIVO 

 

 Nesta seção, o conceito de bem-estar subjetivo será abordado a partir de um 

breve histórico ao seu respeito, situando-o no campo de estudos da Psicologia 

Positiva; passando-se à diferenciação entre as duas tradições de pesquisa para o 

bem-estar; seguindo para a sua definição; para os principais modelos teóricos ao 

seu respeito; e as contribuições que os estudos culturais têm trazido para o 

entendimento do conceito. 
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2.3.1. Histórico do Conceito 

 

Um breve histórico do conceito de bem-estar subjetivo mostra como ele é 

recente e abrangente, sendo possível localizá-lo numa intersecção entre a 

Psicologia Social, a Psicologia da Saúde e a Psicologia Clínica. 

Em busca do processo de construção do conceito de bem-estar e de suas 

raízes ideológicas, Galinha e Ribeiro (2005) localizaram o Iluminismo, no século 

XVIII, que passou a defender o propósito da Humanidade como a vida em si mesma, 

no lugar do servir ao Rei ou a Deus, trazendo como valores centrais da sociedade 

daquela época a busca do desenvolvimento e da felicidade. Num segundo momento, 

o Utilitarismo, no século XIX, defendeu que a melhor sociedade seria aquela que 

providenciasse a melhor felicidade para o maior número de pessoas e se constituiu 

na mola propulsora para medidas de reforma social, considerando como grandes 

males sociais a ignorância, a doença e a pobreza, que deveriam ser exterminadas 

na busca de uma sociedade melhor para todos (Galinha & Ribeiro, 2005). Salienta-

se, ainda, que o bem-estar naquele momento ainda se encontrava em estreita 

relação com o bem-estar material, relação esta que foi abalada a partir da introdução 

do conceito de qualidade de vida, na segunda metade do século XX; esse último 

conceito já valoriza outros aspectos, além do material (Galinha & Ribeiro, 2005). 

No final da década de 60, a partir de uma revisão de estudos voltados para a 

felicidade, Wilson (1967) concluiu que a felicidade se relacionava à juventude, 

saúde, boa educação, bom salário, extroversão, otimismo, ausência de 

preocupações, religiosidade, casamento, alta autoestima, alta moral no trabalho, 

aspirações modestas e sem diferenças relativas ao gênero ou à inteligência. Nessa 

revisão, o autor concluiu que, desde as considerações dos filósofos gregos, o 

progresso na compreensão da felicidade ainda era escasso. 

Uma segunda herança histórica para o conceito de bem-estar subjetivo 

remonta à chamada 2ª Revolução da Saúde, na década de 70, que traz um cunho 

preventivo, no que se refere ao combate de comportamentos prejudiciais à saúde; 

essa segunda revolução dá origem aos conceitos de promoção da saúde e de estilo 

de vida. Ser saudável passa a ser visto como um recurso para a vida e não como o 

seu objetivo, momento em que o bem-estar surge associado ao conceito de saúde 

(Galinha & Ribeiro, 2005). Uma visão holística é trazida a partir do modelo 

biopsicossocial aplicado à saúde, de onde surge a ideia de multicausalidade da 
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doença e o bem-estar subjetivo enquadra-se como uma dimensão da saúde mental 

(Diener, Suh & Oishi, 1997). Investigar o bem-estar subjetivo significa perceber que 

as pessoas, além de evitar o mal-estar, procuram a felicidade (Galinha & Ribeiro, 

2005).  

Durante a década de 70, também foram importantes as investigações 

pioneiras de Bradburn que demonstravam que o bem-estar era constituído por duas 

dimensões: o afeto positivo e o afeto negativo (Solano, 2010). Nessa perspectiva, as 

pessoas fazem um balanço entre o afeto positivo e o negativo e a partir disso 

constroem um juízo global a respeito de sua satisfação. 

Assim, nessa década, houve um amplo crescimento dos estudos relativos à 

felicidade, publicados em grande quantidade no periódico Social Indicators 

Research, fundado em 1974; o termo “felicidade” tinha sido indexado no 

Psychological Abstracts no ano anterior (Diener, 1984). 

Na década de 80, surge uma subdivisão do conceito em bem-estar 

psicológico e bem-estar subjetivo. O conceito de bem-estar psicológico surge a partir 

do trabalho de Ryff e integra os conceitos de autoaceitação, autonomia, controle 

sobre o meio, relações positivas, propósito na vida e desenvolvimento pessoal; e o 

conceito de bem-estar subjetivo integra as dimensões de afeto e satisfação com a 

vida, constituindo-se em dois campos de estudo diferentes (Galinha & Ribeiro, 

2005). 

Além das relações do bem-estar subjetivo aos dados históricos já expostos, o 

seu estudo também deve ser relacionado a um novo campo de pesquisas proposto 

para a Psicologia no final da década de 90, denominado Psicologia Positiva e que se 

constituiu num movimento desencadeado pelo apelo do então presidente da 

American Psychological Association, Martin Seligman (Yunes, 2003). O termo foi 

proposto e debatido por primeira vez numa edição especial da revista científica 

American Psychologist, em janeiro do ano 2000, e refere-se à preocupação com o 

estudo daquilo que o ser humano apresenta de positivo diante de seu vivenciar, dos 

seus aspectos “virtuosos”, ou seja, os potenciais, motivações e capacidades 

humanas. 

Seligman e Csikszentmihalyi (2000) salientaram, na introdução daquela 

edição especial, a importância de se construir uma ciência da experiência subjetiva 

positiva, voltada para os traços individuais e coletivos positivos, pois esse tipo de 
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ciência traria uma maior compreensão a respeito da prevenção de patologias que 

surgem nas ocasiões em que a vida se torna árida e sem sentido. 

A Psicologia anterior à 2ª Guerra Mundial apresentou como missões a cura 

das doenças mentais e o poder tornar a vida das pessoas mais produtivas e 

satisfatórias a partir da identificação e estímulo de altos talentos e, após a segunda 

grande guerra, mudou o seu foco para o estudo do patológico (Seligman & 

Csikszentmihalyi, 2000). Muitos avanços foram obtidos a respeito das patologias 

humanas que não devem ser menosprezados e sim enriquecidos a partir da nova 

perspectiva proposta pela Psicologia Positiva, que preza a nutrição daquilo que o ser 

humano apresenta de melhor no seu dia a dia e em situações em que vivencia 

maiores dificuldades. 

Isto significou que a partir de então, a compreensão de temas como a 

felicidade, altruísmo, otimismo, esperança, alegria, satisfação e outros tantos que 

não tinham sido objeto de demasiada atenção, passaram a ter lugar de importância, 

que até então tinha sido ocupado em grande parte pelo estudo dos aspectos do 

adoecimento psíquico (Yunes, 2003). 

O movimento trouxe a necessidade de cultivar uma perspectiva de maior 

apreciação diante do ser humano, estudando suas forças e virtudes, indo ao 

encontro do funcionamento humano efetivo e encontrando a explicação para o fato 

de que, a despeito de todas as dificuldades, a maioria das pessoas maneja suas 

vidas com dignidade e propósito. Quais seriam e como se manifestam os potenciais 

humanos, os motivos e capacidades? (Sheldon & King, 2001). 

Salienta-se ainda que o funcionamento normal do ser humano não deve ser 

estudado apenas com o foco nos problemas, lembrando que a maioria das pessoas 

avalia-se como feliz e satisfeita com sua vida (Myers, 2000b). Um percentual muito 

pequeno se sente extremadamente feliz ou extremadamente infeliz; a maioria das 

pessoas se sente moderadamente feliz; independente da sociedade em que 

desenvolve sua vida (Solano, 2010) 

Essas ideias deram base para definir a Psicologia Positiva como o estudo 

científico das emoções positivas, forças e virtudes humanas (Seligman & 

Csikszentmihalyi, 2000). Tratar o ser humano, sob essa nova ótica, envolve não 

apenas o reparo daquilo que está quebrado como também o cultivo daquilo que há 

de melhor em cada indivíduo (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000). A saúde mental 
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deve diferenciar-se da ausência de doença, é preciso passar a potencializar aquilo 

que funciona a contento no ser humano. 

Uma vida plena acessa-se a partir de três caminhos (Seligman, 2004). O 

primeiro caminho decorre das emoções positivas, que constituem a vida prazerosa, 

caminho este bastante conhecido pelas pessoas como felicidade e que consiste em 

incrementar a quantidade de emoções positivas para ser feliz. Trata-se de ter uma 

maior quantidade de momentos felizes ao longo da vida, focalizando o passado, por 

meio da gratidão e do perdão, o presente, por meio do saborear (savoring) e da 

atenção plena (mindfulness), e o futuro, por meio da esperança e do otimismo. O 

segundo caminho para a felicidade relaciona-se ao compromisso com a tarefa que 

se realiza e a capacidade de experimentar o que se denomina flow (fluxo). O estado 

de flow ocorre em momentos nos quais alguma atividade absorve a pessoa e ela 

tem a sensação de que o tempo se deteve (Csikszentmihalyi, 2008). Esses dois 

caminhos são de cunho individual, enquanto o terceiro diz respeito à consideração 

de um contexto global mais amplo, que é o caminho da vida com significado. Neste 

caminho, ocorre a busca de sentido e nele utilizam-se as virtudes e forças pessoais 

para ajudar os outros e facilitar que eles possam desenvolver suas potencialidades; 

nessa via, colocam-se as próprias capacidades a serviço dos demais e se obtém 

significado para a vida. Os três caminhos podem complementar-se e aqueles que os 

utilizam simultaneamente obtêm maior satisfação, o terceiro caminho é o que se 

encontra menos desenvolvido no momento, do ponto de vista conceitual (Solano, 

2010). O estudo dos vínculos positivos como um quarto caminho para a felicidade foi 

apontado por Seligman recentemente (Solano, 2010). 

Sendo assim, o bem-estar subjetivo pode ser traduzido como felicidade e 

seria o objetivo final dos esforços da Psicologia Positiva, o que inclui sentimentos 

positivos, como o êxtase e o conforto, e atividades positivas, como a absorção e a 

dedicação (Seligman, 2004). Seu campo de estudos compreende a análise científica 

das avaliações que as pessoas fazem de suas vidas, tanto do momento que 

vivenciam como de longos períodos. As avaliações são compostas por reações 

emocionais aos eventos, humores e julgamentos relativos à satisfação com a vida, 

realizações e satisfação com domínios em particular, como o casamento e trabalho 

(Diener, Oishi & Lucas, 2003). 
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2.3.2. Hedonismo, Eudaimonia e Bem-estar 

 

Na atualidade, Ryan e Deci (2001) consideram que é possível organizar em 

duas vertentes os estudos a respeito de bem-estar na Psicologia. A primeira 

relaciona-se ao estudo de estado subjetivo de felicidade, chamado de bem-estar 

hedônico, que constitui o que se denomina nas pesquisas como bem-estar subjetivo. 

A segunda perspectiva relaciona-se ao estudo do potencial humano, chamado de 

bem-estar eudaimônico e que surge nas pesquisas sob a nomenclatura de bem-

estar psicológico. 

Para Ryan e Deci (2001), trata-se de duas tradições de estudo baseadas em 

visões filosóficas diferentes a respeito do que seja a felicidade. No hedonismo, o 

bem-estar define-se como prazer e felicidade; na visão eudaimônica, o bem-estar 

refere-se ao pleno funcionamento daquilo que a pessoa apresenta como potenciais, 

como a capacidade de pensar, raciocinar e o bom senso (Siqueira & Padovam, 

2008).    

Na perspectiva do bem-estar hedônico, ou subjetivo, a pessoa feliz seria 

aquela que experimenta mais emoções positivas do que negativas ou que tem uma 

disposição para ser mais feliz. Trata-se de um modelo de satisfação bastante 

divulgado no mundo ocidental, que privilegia o individualismo (Solano, 2010). 

O conceito de bem-estar eudaimônico, ou psicológico, traz uma maior 

preocupação com a recuperação do significado para a vida. Nessa perspectiva a 

qualidade dos vínculos, os projetos pessoais e o significado da vida são fontes para 

o bem-estar e o prazer momentâneo não tem tanta importância como no bem-estar 

hedônico, ou subjetivo (Solano, 2010). A felicidade atingida por meio da via 

eudaimônica seria mais duradoura (Peterson, Park & Seligman, 2005). Nesse 

caminho de estudos para o bem-estar, Ryff e Keyes (1995) propuseram um modelo 

multidimensional para o constructo, composto por seis ingredientes: autoaceitação, 

crescimento pessoal, direção e sentido para a vida, relações positivas com os 

outros, domínio do ambiente e autonomia. 

O objetivo desta pesquisa relaciona-se ao bem-estar subjetivo, enfatizado a 

seguir, no entanto, é preciso ressaltar que os dois tipos de bem-estar se 

correlacionam positivamente nas pesquisas, o que ficou evidente nas entrevistas 

realizadas neste estudo, como será visto nos capítulo referente aos resultados e 

discussão. 
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A satisfação com a vida, componente cognitivo do bem-estar subjetivo, pode 

ser tanto hedônica como eudaimônica, a depender da natureza dos objetivos de vida 

propostos. Quando a satisfação com a vida se encontra associada ao prazer, 

configura-se o bem-estar hedônico; e quando a satisfação com a vida é vista como 

decorrente de uma vida com significado, configura-se o bem-estar eudaimônico 

(Solano, 2010). 

 Neste sentido, segundo as considerações de Biswas-Diener, Kashdan & King 

(2009) é importante não diferenciar tipos de felicidade, hedônica e eudaimônica, mas 

sim observar que existem duas tradições de pesquisa para o bem-estar. O prazer 

hedônico se faz presente tanto em atividades tidas como puramente hedônicas 

como em atividades consideradas eudaimônicas e, para esses autores, avaliar o 

bem-estar através das diversas lentes que as pesquisas propõem torna-se 

imprescindível. 

 

2.3.3. Definição 

 

 Apesar de, em muitas ocasiões, o bem-estar subjetivo ser confundido com 

outros conceitos, tais como qualidade de vida e bem-estar psicológico, ele deve ser 

diferenciado e o crescente número de pesquisas ao seu respeito tende a dar-lhe 

uma maior consistência.  

 Para Diener (1984), o bem-estar subjetivo define-se a partir de três aspectos. 

O primeiro diz respeito à subjetividade, posto que a avaliação do bem-estar subjetivo 

é uma experiência individual; o segundo traz a necessidade de visualizar o bem-

estar subjetivo não apenas como a ausência de emoções negativas, como também 

a partir da presença de emoções positivas; o terceiro considera que o bem-estar 

subjetivo deve ser visto de maneira global e não relativo apenas a um aspecto da 

vida. 

Parece haver um consenso a respeito de sua composição a partir de duas 

dimensões; uma cognitiva, na qual existe um juízo avaliativo traduzido como 

satisfação na vida e uma emocional, traduzida em positiva ou negativa e expressa 

em termos globais como felicidade ou em termos específicos, através das emoções 

(Galinha & Ribeiro, 2005). Para Diener (2000), o bem-estar subjetivo é composto 

pelas avaliações cognitivas e afetivas que as pessoas fazem de suas vidas, 

constituindo dimensões separadas, mas correlacionadas e, como o próprio nome já 
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diz, trata-se de um tipo subjetivo de avaliação, cada pessoa define o que é uma boa 

vida para ela ou não. 

 Assim, não se considera adequado mensurar o bem-estar subjetivo a partir de 

indicadores externos à pessoa, tais como índices que remetem a condições 

socioeconômicas e demográficas (Siqueira & Padovam, 2008). A avaliação subjetiva 

compõe-se das próprias expectativas da pessoa, de seus valores, emoções e 

experiências prévias, as quais se organizam em pensamentos e sentimentos 

relativos à sua existência individual (Siqueira & Padovam, 2008). 

 Uma pessoa faz avaliações abrangentes sobre sua vida como um todo ou 

sobre algum domínio determinado. Isto traz a possibilidade de diferenciar alguns 

componentes do bem-estar, que são a satisfação com a vida, na forma de 

julgamentos globais sobre a própria vida; a satisfação com domínios importantes e 

específicos; o afeto positivo; e baixos índices de afeto negativo (Diener, 2000). 

 A dimensão emocional que compõe o bem-estar subjetivo remete a um 

balanço entre emoções positivas e negativas. Um índice maior de bem-estar 

subjetivo é o resultado de uma maior vivência de emoções positivas do que 

negativas. No entanto, os níveis de afeto positivo e negativo têm se mostrado 

independentes na maior parte dos estudos (Diener, 1984).  

Não está em questão a identificação de uma presença contínua de sensações 

positivas ao longo da vida e sim de detectar se a maior parte das vivências foi 

entremeada por mais emoções de prazer do que sofrimento (Siqueira & Padovam, 

2008). A veracidade dos relatos pode ser questionada e Diener (2000) parece atento 

a este fator, sinalizando que as pessoas podem responder às escalas de bem-estar 

de acordo com o seu humor momentâneo ou de acordo com o que acreditam que o 

pesquisador espera obter como resultados. Sua proposta é de utilização de 

metodologias complementares, com o objetivo de alcançar avaliações mais 

fidedignas. 

 Diener (2000) salienta que, ao longo da vida, os momentos de intensa 

felicidade são raros, mesmo em pessoas que apresentam maiores índices de bem-

estar subjetivo, no entanto, estes parecem desnecessários para a felicidade, posto 

que a quantidade de tempo que uma pessoa vivencia emoções de prazer apresenta-

se com maior poder preditivo de bem-estar subjetivo do que a intensidade da 

emoção positiva. Uma pessoa muito feliz não necessita de eventos que originem alta 

intensidade de afetos positivos e sim de alta frequência de eventos que 
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desencadeiem esse tipo de afeto; da mesma forma, uma pessoa infeliz não precisa 

ter vivenciado eventos catastróficos mas sim uma maior quantidade de eventos 

negativos de menor intensidade para que se sinta infeliz (Solano, 2010). 

 Os estudos também mostram que pessoas que experimentam alta 

intensidade em seus afetos positivos também experimentam alta intensidade em 

seus afetos negativos (Diener, Colvin, Pavot & Allman, 1991). 

As emoções positivas têm sido associadas a resultados positivos na vida das 

pessoas. Aquelas que vivenciam mais emoções positivas mostram repertórios mais 

amplos de comportamentos e pensamentos, que facilitam a construção de recursos 

intelectuais, sociais e pessoais mais firmes, segundo as investigações de 

Fredrickson (2000). Estudos mais recentes retrataram o bem-estar subjetivo também 

como importante preditor da saúde física, da longevidade, das relações 

interpessoais e do bom funcionamento psicológico (Solano, 2010; Wiest, Schüz, 

Webster & Wurm, 2011). O efeito a longo prazo das emoções positivas se traduz em 

maior preparo para o enfrentamento de adversidades, através de maior criatividade, 

resiliência, sociabilidade positiva e saúde. São emoções que permitem a resolução 

de questões que dizem respeito ao desenvolvimento, ao crescimento pessoal e à 

conexão social (Fredrickson, 2000; Solano, 2010; Wiest et al., 2011). 

A relação entre as emoções positivas e a saúde foi investigada por Pressman 

e Cohen (2005) e os autores encontraram menores taxas de mortalidade em 

populações que tinham altos índices de emoções positivas. De modo semelhante, 

um excessivo índice de emoções positivas também se mostrou relacionado ao 

aumento da mortalidade, talvez pela tendência dessas pessoas a desconsiderar 

riscos e diminuir os cuidados com a saúde. 

As emoções negativas permitem um raciocínio mais crítico, a tomada de 

decisões difíceis, mesmo que contrariem a pessoa; elas têm sido objeto de estudo 

mais frequente ao longo da história da Psicologia. 

 A dimensão cognitiva do bem-estar subjetivo refere-se à satisfação com a 

vida, que se constitui pelo julgamento individual da pessoa a respeito do quão 

distante ou próxima ela se percebe de suas aspirações. Trata-se, assim, de um 

marco do nível de aspirações e difere da avaliação da satisfação calcada nas 

emoções (Solano, 2011). Para Siqueira e Padovam (2008), a origem da satisfação 

com a vida, como componente do bem-estar subjetivo, tem sua origem nas 
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concepções de qualidade de vida, que teria sido apropriada e redefinida na 

psicologia para compor um dos elementos do bem-estar subjetivo. 

Passando-se à caracterização do campo de estudo do bem-estar subjetivo, 

assinalam-se três características básicas que o direcionam, segundo Diener et al., 

(1997). A primeira diz respeito à que deve focalizar tanto os estados indesejáveis 

como as diferenças individuais que tornam as pessoas mais ou menos felizes. A 

segunda característica traz a importância do fator subjetivo na avaliação que o 

indivíduo faz a respeito do seu bem-estar subjetivo, desde sua própria perspectiva, 

sem que haja a busca de critérios externos por parte do pesquisador. A terceira 

característica foca o interesse das pesquisas no bem-estar subjetivo ao longo do 

tempo e não apenas nas emoções passageiras. 

A perspectiva temporal do bem-estar subjetivo é retomada na proposta de 

Simsek (2009) para o conceito, ao considerar que passado, presente e futuro devem 

constituir as avaliações que as pessoas fazem de suas vidas, buscando a totalidade. 

Além disso, o autor propõe a abordagem de dimensões existenciais, como o 

crescimento e o propósito de vida, numa perspectiva mais compreensiva para o 

bem-estar subjetivo, ao qual nomeia bem-estar ontológico. Trata-se de uma 

proposta télica para o bem-estar subjetivo (modelo teórico abordado na seção 

2.3.4.1.) 

O bem-estar ontológico compõe-se das dimensões cognitiva e afetiva do 

bem-estar subjetivo relacionadas a um caminho único de avaliação da vida em 

termos de metas e projetos pessoais. Assim, a satisfação com a vida pode ser 

considerada como a avaliação cognitiva relativa à realização de metas e projetos e a 

dimensão emocional, como a faceta afetiva desta avaliação (Simsek, 2009). Além 

disso, nesta proposta, existe uma meta principal que origina todas as outras metas e 

projetos para os quais a pessoa volta seu olhar. Trata-se de um projeto pessoal 

global e final que é considerado como referência no momento em que a pessoa 

avalia seu bem-estar subjetivo, o que se constitui no que o autor define como uma 

eudaimonia privada. 

Nas avaliações que as pessoas fazem a respeito do seu bem-estar subjetivo, 

elas se vêem como viajantes no tempo, que constroem o passado e o futuro desde o 

presente, para trazer até ele suas considerações a respeito de suas trajetórias e 

crescimento individual (Simsek, 2009). Sendo assim, o bem-estar ontológico se 
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encontra estreitamente relacionado à forma como as pessoas narram suas vidas, 

que pôde ser observado neste estudo no momento das entrevistas. 

 Diener et al., (2003) sinalizam quatro diferentes influências para as pesquisas 

relacionadas ao bem-estar subjetivo. A primeira refere-se à preocupação sociológica 

sobre a qualidade de vida, que busca determinar o papel de fatores demográficos no 

bem-estar subjetivo, tais como o rendimento econômico e o casamento. A segunda 

foi construída na área de saúde mental, em que a ideia de saúde mental relaciona-

se à ausência de sintomas de depressão e distress, incluindo a felicidade e a 

satisfação na vida. Um terceiro caminho deriva da psicologia da personalidade, em 

que têm sido estudadas pessoas que apresentam personalidades felizes e infelizes. 

E, por último, encontram-se as investigações de psicólogos sociais e cognitivistas, 

voltadas para o estudo de como a adaptação influencia sentimentos de bem-estar. 

Diener et al. (2003) ressaltam, ainda, que não é possível constatar uma unificação 

do campo de estudos para o bem-estar subjetivo até o momento, proposta pelo 

próprio Diener em 1984. 

 Nas revisões de literatura empreendidas por Diener (1984), Giacomoni (2004) 

e Solano (2010), os autores agruparam os estudos relativos ao bem-estar subjetivo 

em alguns modelos teóricos, abordados a seguir. 

 

2.3.4. Modelos Teóricos para o Bem-estar Subjetivo 

 

2.3.4.1. Teorias Universalistas ou Télicas 

 

 Segundo essas teorias, a felicidade é alcançada quando se atinge uma meta 

ou uma necessidade é suprida. As necessidades são aprendidas, modificam-se ao 

longo da vida e são moderadas por fatores emocionais. O universalismo das 

necessidades humanas pode ser encontrado no trabalho de Maslow e a 

consideração das necessidades mais pessoais e íntimas encontra-se nos estudos 

de Murray (Diener, 1984, Solano, 2010). 

 Alguns teóricos defendem a ideia de que as pessoas têm um plano de vida e 

suas metas se encontram integradas de acordo com a realização desse plano. 

Algumas metas podem entrar em conflito com outras e a felicidade depende tanto da 

harmonia entre essas metas como de sua realização (Diener, 1984). 
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 Os estudos télicos citam vários pontos que podem interferir no caminho para 

alcançar o bem-estar subjetivo. O primeiro considera que as pessoas podem desejar 

alcançar metas que trazem felicidade momentânea, mas que a longo prazo têm 

efeitos negativos por interferir em outras metas. O segundo refere-se ao conflito 

entre as metas e os desejos das pessoas, impossíveis de satisfazer 

simultaneamente em algumas oportunidades, já que algumas necessidades e 

desejos são inconscientes, o que origina maior dificuldade na sua identificação e 

integração. O terceiro lembra que existem pessoas que não conhecem suas metas 

ou desejos e, finalmente, um quarto ponto mostra a inabilidade de algumas pessoas 

para concretizar suas metas por ausência das ferramentas necessárias ou por terem 

metas demasiado elevadas (Diener, 1984). 

 Estudos mais recentes têm mostrado que as pessoas mais felizes são 

aquelas que possuem metas mais intrínsecas, de maior coerência e que detêm 

maior significado pessoal (Solano, 2010). É preciso considerar também que alcançar 

a felicidade por meio da concretização de metas também se encontra na 

dependência dos recursos de enfrentamento que as pessoas apresentam diante dos 

obstáculos que encontram no caminho até a realização daquilo que almejam 

(Solano, 2010). 

Para Ryan e Deci (2000), existem três necessidades humanas fundamentais 

que, quando satisfeitas, facilitam o bem-estar subjetivo, são estas: a necessidade de 

competência, a necessidade de pertencimento e a necessidade de autonomia. A 

competência pode relacionar-se à maneira, mais ou menos adequada, como a 

pessoa enfrenta as dificuldades que se lhe apresentam. 

Alguns estudos têm defendido a ideia de que as sociedades que apresentam 

alta qualidade de vida possuem características que são universalmente desejáveis 

para os seres humanos; outros, seguindo o mesmo tipo de raciocínio, sinalizam a 

existência de “sociedades doentes”, que não produzem felicidade e saúde, deixando 

claro que existiriam certas circunstâncias de vida que originam maior qualidade de 

vida em todas as culturas e em todas as pessoas (Tay & Diener, 2011). 

Num estudo realizado em 123 países, Tay e Diener (2011) examinaram a 

possível associação entre a realização de necessidades e o bem-estar subjetivo. Os 

autores investigaram seis tipos de necessidades: básicas de alimentação e abrigo; 

segurança; suporte social e amor; sentimento de ser respeitado e orgulho nas 

atividades; competência; autodeterminação e autonomia. Os resultados mostraram 
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que existem necessidades universais preditoras para o bem-estar subjetivo, 

entretanto, as diferentes dimensões do constructo se mostraram relacionadas a 

diferentes tipos de necessidades. Sendo assim, as necessidades de ser respeitado e 

de suporte social mostraram uma associação mais forte com as emoções positivas; 

a necessidade de respeito e autonomia com emoções negativas e as necessidades 

básicas associaram-se mais fortemente à satisfação com a vida e às emoções 

negativas em todas as regiões do mundo investigadas, embora esses resultados 

não tenham investigado se a importância dada a essas necessidades é a mesma 

nas diversas culturas. A não realização de necessidades relacionou-se a reduzidos 

índices de emoções positivas e a realização a altos índices das mesmas, assim 

como a privação não resultou em aumento de emoções negativas, mas a realização 

originou sua redução. 

Outro resultado desse estudo (Tay & Diener, 2011) refere-se à ordem com 

que as necessidades são supridas. Os autores observaram que as pessoas tendem 

a suprir as necessidades básicas e de segurança antes de suprir as demais, como 

propôs o trabalho de Maslow (1968), entretanto, a realização das necessidades 

mostra que elas são independentes quanto ao efeito produzido no bem-estar 

subjetivo. Pode haver assim um aumento do bem-estar subjetivo ao realizar 

necessidades psicossociais sem ter realizado ainda necessidades básicas. Isto 

explicaria que pessoas em situação de pobreza podem sentir-se satisfeitas; elas 

parecem alcançar bem-estar subjetivo a partir da concretização de necessidades 

que dizem respeito à socialização e psicológicas (Tay & Diener, 2011). 

Por último, o estudo mostrou que o suprimento das necessidades básicas e 

de segurança foi mais associado à sociedade em que as pessoas vivem do que a 

realização das necessidades psicossociais. A satisfação com a vida parece mais 

associada ao suprimento de necessidades básicas, que dependem mais da 

sociedade em que se vive; as emoções positivas mostraram-se mais dependentes 

de fatores pessoais e as emoções negativas se apresentaram na dependência tanto 

da sociedade como de fatores pessoais (Tay & Diener, 2011). 

O efeito de uma vida balanceada para o bem-estar subjetivo também parece 

importante quando se aborda a satisfação de necessidades. O equilíbrio de 

satisfação de necessidades é um fator que influencia de forma positiva o bem-estar 

subjetivo e este seria fruto não só da satisfação de necessidades voltadas para a 

sobrevivência, ou básicas, mas também da satisfação de necessidades que dizem 
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respeito ao crescimento. Nesse caminho de reflexão, Sirgy e Wu (2009) propuseram 

a Teoria da Vida Balanceada, fundamentada em alguns postulados abordados a 

seguir. 

O primeiro postulado propõe que pessoas que têm um balanceamento na 

satisfação de suas necessidades provavelmente experimentam níveis mais altos de 

bem-estar subjetivo do que aquelas que têm suas necessidades supridas em um 

único aspecto de suas vidas. O afeto que deriva do suprimento de uma necessidade 

não tem como substituir o afeto que deriva do suprimento de uma necessidade 

totalmente diferente. Exemplificando, a busca do suprimento de necessidades 

materiais desenfreadamente pode originar a carência de busca por satisfação de 

outras necessidades que independem do aspecto material, o que acarreta afeto 

negativo e menor bem-estar subjetivo (Sirgy & Wu, 2009). 

No segundo postulado, os autores explicam que o balanceamento contribui 

para o bem-estar subjetivo por existir um limite de satisfação que as pessoas podem 

vivenciar a partir de um único domínio de suas vidas. Para satisfazer o amplo 

espectro de necessidades humanas, as pessoas precisam se envolver em múltiplos 

domínios. Cada domínio da vida tende a focar em diferentes necessidades humanas 

(Sirgy & Wu, 2009). 

E, por último, o terceiro postulado da Teoria da Vida Balanceada propõe que 

o balanceamento contribui para o bem-estar subjetivo, pois este só pode ser 

alcançado suprindo tanto as necessidades de sobrevivência como as necessidades 

de crescimento (Sirgy & Wu, 2009). 

Além das necessidades que dizem respeito a aspectos individuais, também 

existem necessidades que são realizadas na esfera social; uma nação, por exemplo, 

pode ter suas necessidades mais ou menos satisfeitas e isto também influencia o 

bem-estar subjetivo individual. As avaliações que as pessoas fazem a respeito de 

suas vidas incluem as suas avaliações a respeito de que outras pessoas ao seu 

redor tenham suas necessidades básicas atendidas, (Tay & Diener, 2011). Isto 

mostra uma maior abrangência no que se refere à satisfação de necessidades. Os 

problemas sociais parecem chegar ao bem-estar subjetivo individual, mesmo que a 

pessoa não seja protagonista dos mesmos diretamente. 
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2.3.4.2. Teorias da Atividade 

 

 Num caminho diferente do proposto pelas teorias télicas, as teorias da 

atividade defendem que a felicidade é produto da atividade humana. O importante 

para alcançar a felicidade é não considerá-la como uma meta a ser atingida, e sim a 

concentração naquilo que se está realizando, a felicidade é uma consequência 

natural da atividade, do processo de construção (Diener, 1984). Os estudos 

realizados por Csikszentmihalyi (2008) têm como base esse corpo teórico, naquilo 

que define como Flow, ou Fluxo. A teoria do Flow mostra que as pessoas são mais 

felizes quando se encontram interessadas e envolvidas nas atividades que 

desenvolvem. A imersão e a concentração naquilo que se faz são descritas pelos 

participantes dos estudos de Csikszentmihalyi como um estado de completa 

absorção e prazer. 

Percebe-se, assim, que o bem-estar se relaciona ao processo de busca de 

aspirações e não à obtenção das mesmas. Sentir que se está “a caminho” dos 

objetivos propostos, que se está fazendo algum tipo de progresso nesse sentido, 

pode originar alto bem-estar (Csikszentmihalyi, 2008). Ter objetivos para os quais se 

dirigir, que sejam coerentes com as próprias necessidades e fontes de motivação, 

pode originar a sensação de significado para a vida e a possibilidade de se sentir 

agente durante o processo (Csikszentmihalyi, 2008). 

Diener (1984) considera a possibilidade de uma complementação entre as 

teorias télicas e as teorias da atividade, posto que as duas referem-se à existência 

de metas na vida das pessoas, a primeira refere-se à satisfação obtida com a 

finalização do processo e a segunda, à satisfação com o processo de construção. 

 

2.3.4.3. Modelos Bottom-up 

 

 Sob essa perspectiva teórica, considera-se que o somatório de momentos 

felizes na vida resulta na satisfação das pessoas. A depressão seria o resultado de 

uma carência de eventos prazerosos. 

Sendo assim, esses modelos propõem que os fatores externos, situações 

diversas e contextos sócio-demográficos têm efeito sobre o bem-estar subjetivo. 

Nessas abordagens se dá grande importância às circunstâncias que as pessoas 

vivenciam (Solano, 2010). Existe, assim, uma direção para a causalidade do bem-
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estar subjetivo que mostra variáveis diversas, originando-o (Stones, Worobetz & 

Brink, 2011). 

As pesquisas têm demonstrado que as circunstâncias que as pessoas 

vivenciam têm pouca influência sobre seus níveis de felicidade (Giacomoni, 2004; 

Solano, 2010), além disso, as diversas variáveis sócio-demográficas influenciam 

umas às outras, sendo difícil avaliar os efeitos delas individualmente sobre o bem-

estar subjetivo e sendo necessárias, ainda, metodologias que possam investigar de 

maneira mais profunda essas relações (Diener, 1984). 

Outro ponto que desfavorece as abordagens bottom-up, baseado nos 

resultados de diversas pesquisas, mostra que pessoas que apresentam maiores 

índices de bem-estar subjetivo permanecem mais tempo em seus empregos, têm 

maiores rendas, casam-se com mais frequência e relatam altos níveis de satisfação 

em seus casamentos (Stones et al., 2011); o que demonstra uma direção contrária 

na causalidade proposta pelos modelos bottom-up. 

No entanto, a felicidade se apresenta diminuída quando se trata de nações 

em que predominam a extrema pobreza, a instabilidade política e conflitos com 

países vizinhos; assim como foram encontrados índices de felicidade mais altos em 

nações mais desenvolvidas do ponto de vista econômico, com democracias 

estáveis, nas quais os direitos humanos são respeitados e existe igualdade de 

oportunidades para as mulheres (Solano, 2010).  

Em estudo com famílias africanas, Bookwalter e Dalenberg (2004) 

encontraram diferenças nas variáveis que afetavam o bem-estar subjetivo a 

depender do grau de pobreza que essas famílias apresentavam. Para as famílias 

mais pobres, o fato de ter onde morar e como transportar-se influenciou o bem-estar 

subjetivo, enquanto que, nas famílias com mais recursos econômicos, o bem-estar 

subjetivo se relacionou ao saneamento, fornecimento de água, energia, educação e 

saúde. 

A relação entre renda e bem-estar subjetivo foi objeto de estudo de Diener e 

Diener (1995) em 31 países com estudantes universitários. Nos países pobres, 

foram encontradas correlações mais altas entre a situação financeira e a satisfação 

na vida do que nos países ricos, assim como, nos países ricos, as pessoas se 

mostraram mais felizes do que nos países empobrecidos. Esses resultados mostram 

que, ao serem satisfeitas necessidades básicas, ou seja, ao aumentar o rendimento 

acima da linha da pobreza, um maior crescimento na renda não se associa 
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necessariamente a um aumento do bem-estar subjetivo. O estudo das necessidades 

e o seu papel no bem-estar subjetivo são objeto das teorias denominadas télicas, 

como visto anteriormente. 

 

2.3.4.4. Modelos Top-down 

 

 A terceira forma de abordagem dos estudos relativos à felicidade compõe-se 

pelos modelos top-down, que podem subdividir-se em três grandes blocos de 

teorias, segundo Giacomoni (2004). O primeiro grande bloco compõe-se das teorias 

de personalidade, o segundo das teorias que abordam os processos de adaptação e 

enfrentamento (coping) e, por último, o terceiro bloco de teorias, composto pelo que 

se denominam teorias de discrepância. Na revisão de literatura realizada por Diener 

(1984), ele propõe que tanto os processos de adaptação e enfrentamento como as 

teorias de discrepância sejam agrupados nas teorias que ele nomina como teorias 

de julgamento, em separado das teorias top-down. Optou-se, nesta apresentação, 

pela forma de classificação feita por Giacomoni (2004), por se tratar de uma 

proposta mais recente e que não se contrapõe à proposta de Diener (1984). 

Os modelos que tomam como base as teorias da personalidade trazem 

como pressuposto a existência de uma disposição da personalidade para o bem-

estar. A personalidade, tratada como algo estável, origina a concepção da 

estabilidade do bem-estar subjetivo, havendo pessoas “felizes por natureza”. 

Sendo assim, existem pessoas com predisposição para visualizar seu 

contexto e as experiências que vivenciam de maneira positiva ou negativa. A 

interpretação subjetiva das situações é a responsável pelo índice de felicidade das 

pessoas, uma pessoa sente prazer porque ela é feliz e não o inverso (Diener, 1984; 

Giacomoni, 2004; Solano, 2010). 

A maneira como os fatores bottom-up e top-down se relacionam é pertinente 

segundo a ótica de Diener (1984), posto que as pessoas reagem aos seus contextos 

de forma subjetiva (abordagens top-down), no entanto, sabe-se que existem eventos 

que são prazerosos para a maioria das pessoas (abordagens bottom-up). Além 

disso, é preciso conhecer como a personalidade e as cognições podem ser 

alteradas por meio da acumulação de eventos (Diener, 1984). 

 Os estudos dos fatores que influenciam o bem-estar subjetivo relativos à 

cultura e personalidade foram revisados por Diener et al (2003), salientando-se a 
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importância da influência da cultura na formação da personalidade e vice-versa. Os 

autores observaram em sua revisão que o tipo de repercussão dos eventos da vida 

de maior importância no bem-estar subjetivo é relacionado, com frequência, a traços 

de personalidade estáveis, tais como a extroversão e o neuroticismo, assim como a 

autoestima e a disposição ao otimismo. Pessoas mais extrovertidas, com baixo 

neuroticismo, alta autoestima e maior otimismo mostram-se mais felizes. 

 Adotando essa perspectiva, Cha (2003) buscou relacionar características de 

personalidade como a autoestima pessoal, a autoestima coletiva e o otimismo ao 

bem-estar subjetivo, numa pesquisa com 350 estudantes. Os resultados mostraram 

esses três constructos relativos à personalidade correlacionados ao bem-estar 

subjetivo. O otimismo e a autoestima coletiva se mostraram como preditoras da 

satisfação com a vida e do afeto positivo; enquanto que a autoestima pessoal se 

mostrou preditiva da satisfação com a vida e do afeto negativo. 

 A partir de um estudo longitudinal, realizado durante várias décadas, Vaillant 

(2000) chegou à conclusão de que o altruísmo, a sublimação, o humor e a 

antecipação possuem um papel importante na felicidade relatada pelas pessoas e 

denominou essas quatro características de “defesas da maturidade”. 

 Também nessa perspectiva teórica, estuda-se o otimismo, como um traço de 

personalidade que medeia a interpretação que se faz dos acontecimentos, e que 

pode ser definido como circunstancial ou generalizado (Seligman & 

Csikszentmihalyi, 2000; Seligman, 2004). O primeiro tipo diz respeito ao otimismo 

diante das situações como se elas fossem algo momentâneo, passageiro (“Hoje os 

remédios não vão me dar náuseas”) e o segundo tipo refere-se a um otimismo mais 

duradouro (“A ciência está sempre avançando e logo encontrarão o remédio 

definitivo para a AIDS”). Parece haver uma relação mais estreita entre o segundo 

tipo e a felicidade, o que têm originado estudos a esse respeito que levam a crer que 

é o otimismo que traz resultados bons e não o contrário. 

 A maneira como as pessoas explicam os eventos que lhes sucedem também 

pode basear-se num maior ou menor otimismo, o que origina melhor humor, mais 

motivação, perseverança, maior sucesso e melhores condições de saúde física. 

Nesse sentido, Peterson (2000) nota que existem pessoas que tendem a explicar 

eventos negativos como externos à sua pessoa (“não é culpa minha”), como 

instáveis (“isto não vai acontecer de novo”) e de modo específico (“isto se relaciona 
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apenas a este fato”), mantendo-se mais otimistas e atingindo resultados mais 

positivos. 

 A relação saúde e otimismo foi estudada por Taylor, Kemeny, Reed, Bower e 

Gruenewald (2000), sendo encontradas relações entre crenças otimistas relativas ao 

futuro e agravamento de determinadas doenças. Os autores constataram o efeito 

protetor dessas crenças em pessoas com AIDS. Aquelas que se mantinham 

otimistas sobreviviam mais tempo do que aquelas que tinham uma visão mais 

objetiva e realista da sua situação. O otimismo parece facilitar maior aderência a 

hábitos que promovem a saúde, maior motivação e posturas ativas diante dos 

tratamentos. Mostrando-se otimistas, essas pessoas também ampliam a rede social, 

sentindo-se mais amparadas com esse tipo de suporte. 

 Entretanto, o otimismo também pode trazer custos quando ele é fantasioso 

por não permitir uma percepção realista a respeito de riscos de doenças e desastres 

(Peterson, 2000). Nesse caminho, as pessoas tendem a negligenciar cuidados com 

a saúde, tanto na prevenção de doenças como no seu tratamento. 

 O papel do otimismo diante de situações de discriminação baseada no gênero 

foi objeto de estudo de Sechrist (2010) com 110 mulheres. Os resultados mostraram 

um aumento dos planos de confronto de situações discriminatórias nas participantes 

mais otimistas, que acreditavam que o confronto traria resultados positivos, pois as 

pessoas que discriminam o fazem por ignorância (o que pode ser modificado); ao 

contrário das pessimistas que acreditavam que a discriminação era resultado de 

uma disposição negativa das pessoas, que não tinha como ser modificada. 

 Alguns dos estudos revisados por Ferraz, Tavares e Zilberman (2007) 

evidenciam uma relação positiva entre a gratidão e o bem-estar subjetivo. 

 Nota-se que a correlação entre traços de personalidade e o bem-estar 

subjetivo é significativa, no entanto, ainda não tem sido possível definir uma relação 

de causalidade (Diener et al, 2003). Caracterizar a personalidade como um processo 

em construção permanente e dinâmico, e não apenas no seu caráter estrutural, 

talvez auxilie no entendimento de que não há como estabelecer causalidade, o que 

também traz um maior otimismo diante do ser humano, considerando-o como um ser 

que pode adaptar-se e desenvolver-se ao longo de suas experiências de vida. 

No que diz respeito aos estudos focalizados nos determinantes genéticos da 

felicidade, Snyder & Lopez (2009) sinalizam que cerca de 50% da felicidade não se 

explica por componentes biológicos ou genéticos. Esses dados trazem a 
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possibilidade de desenvolvimento de formas mais felizes de existência, livres do 

determinismo genético. 

Numa busca por integrar os componentes hereditários da personalidade ao 

estudo do bem-estar subjetivo, Stones et al. (2011) realizaram uma revisão de 

estudos voltados para esse aspecto do bem-estar e encontraram evidências que 

sugerem que, tanto componentes eudaimônicos do bem-estar, como o bem-estar 

subjetivo, têm como base componentes hereditários da personalidade. No entanto, 

os autores também enfatizam que existe a possibilidade de desenvolver índices 

maiores de bem-estar de forma intencional e que as pessoas possam se sentir mais 

felizes, mesmo que tendam a voltar aos índices de felicidade que seus perfis 

apresentam desde seu nascimento. 

 O segundo bloco, referente às teorias da adaptação e enfrentamento 

(coping), propõe que o bem-estar subjetivo é relativamente estável. Nessa 

perspectiva, o estudo da estabilidade do bem-estar subjetivo originou resultados que 

mostram que a reação das pessoas a eventos bons e maus pode ser intensa, no 

entanto, percebe-se que elas tendem a voltar ao seu estado original de felicidade 

(Diener, 2000). Ressalta-se ainda a existência de duas tendências nas pesquisas 

que buscam compreender melhor essa adaptação. A primeira mostra que algumas 

pessoas não retornam à neutralidade anterior e passam a estados mais positivos do 

que os anteriores ao trauma. A segunda tendência relaciona a volta aos estados de 

felicidade anteriores a características de personalidade; nesta via, a extroversão tem 

mostrado uma relação direta com maiores índices de bem-estar subjetivo (Diener, 

2000). Disso, pode se concluir que as pessoas se adaptam às novas situações, no 

entanto, essa adaptação pode ocorrer de forma diferenciada nas diversas pessoas, 

no que diz respeito à rapidez da adaptação e aos sentimentos envolvidos; que se 

encontra relacionada à flexibilidade no sistema de metas de vida e ao temperamento 

do indivíduo (Rabelo & Néri, 2006). 

 Também existem evidências de que as pessoas não se adaptam a todas as 

situações que vivenciam (Solano, 2010). A adaptação parece não se concretizar sob 

circunstâncias demasiado desfavoráveis em termos de necessidades básicas, o que 

foi demonstrado nos estudos relativos à mensuração e comparação do bem-estar 

subjetivo em contextos mais ricos e mais pobres. O bem-estar subjetivo em nações 

mais ricas se mostrou mais alto do que nas nações empobrecidas (Diener & Diener, 

1995). 
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 A natureza do evento de alto impacto também se mostra como uma variável 

importante para o retorno ao nível de felicidade anterior ao evento. Parece ser mais 

difícil a adaptação à perda do(a) esposo(a), assim como ao desemprego (Lucas, 

Clark, Georgellis & Diener, 2004). Além disso, a adaptação às situações impactantes 

parece não acontecer totalmente (Diener, Lucas & Scollon, 2006). Outra variável 

estudada refere-se à ultima sensação que as pessoas têm do evento. Quando se 

trata de sensações positivas há uma tendência a recuperar o bem-estar subjetivo 

anterior ao evento de maneira mais rápida do que se as últimas sensações foram 

negativas (Kahneman & Thaler, 2006). 

 No que diz respeito à soropositividade, objeto de estudo desta investigação, a 

reação ao diagnóstico de soropositividade ocorre, na maioria das vezes, de maneira 

bastante intensa e, aos poucos, as pessoas passam a uma adaptação mais ou 

menos rápida. Os sentimentos e emoções envolvidos nesse processo são os mais 

variados, incluindo situações de depressão que dão lugar à possibilidade de 

soluções drásticas, como o suicídio. Entretanto, também existem adaptações que 

transcorrem de forma mais fácil e que resultam em estados aos quais as pessoas se 

referem como mais felizes do que os anteriores à soropositividade, o que tem sido 

documentado de forma minuciosa nas pesquisas referentes à vivência de situações 

traumáticas e os ganhos que algumas pessoas visualizam como decorrentes dessas 

situações (Taylor et al., 2000). O sentido que as pessoas dão às suas vivências 

pode ajudá-las a enfrentá-las (Frankl, 2008; Mount, Boston & Cohen, 2007) e 

também pode incluir-se como uma variável que influencia o bem-estar subjetivo. O 

significado pessoal positivo que pessoas soropositivas davam para sua experiência 

também mostrou-se relacionado ao seu bem-estar psicológico, notando-se, nessa 

relação, o papel mediador do otimismo (Farber et al., 2010). Portadores do HIV que 

encontravam um sentido na perda de companheiros ou amigos mostraram taxas de 

CD4 mais altas e menor mortalidade do que aqueles que não encontravam sentido 

no mesmo tipo de experiência; resultado que mostra como pode ser importante este 

tipo de apreciação (Taylor, et al., 2000).  

 Nesse mesmo caminho de investigação, foi focalizada a relação entre a faixa 

etária e bem-estar de portadores do HIV. Num estudo com 109 participantes, 

homens e mulheres, aqueles que tinham idade mais avançada obtiveram maiores 

índices de bem-estar subjetivo do que os mais jovens (Mavandadi, Zanjani, Tem 

Have & Oslin, 2009). Os autores propuseram que essas diferenças podem decorrer 
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da situação mais avantajada dos mais velhos no que se refere a um menor 

ressentimento diante do diagnóstico, menor sentimento de ameaça da doença em 

suas vidas, relações sociais mais profundas, maior sabedoria diante da vida, 

incluindo a visualização de um sentido para a sua situação e consequente 

resiliência. 

 Um maior suporte social, dificultado pelo estigma que acompanha a epidemia 

HIV/AIDS, pode facilitar o processo de adaptação à nova situação, e o suporte 

social, por sua vez, pode ser facilitado pela maior extroversão. Considerando-se a 

extroversão como uma característica de personalidade, ela seria prévia ao 

diagnóstico, no entanto, a necessidade por uma maior adaptação talvez traga a 

algumas pessoas soropositivas o desenvolvimento dessa característica, vivenciada 

nos grupos de apoio e ativismo, o que também seria avaliado como um ganho a 

partir do diagnóstico. 

 Além dos ganhos referentes à sociabilidade e ao encontrar um sentido para a 

vida, eventos estressores ou traumáticos podem originar o desenvolvimento de 

ferramentas para o enfrentamento e redefinição de prioridades para a vida; fatores 

que são avaliados como um crescimento a partir da experiência de trauma (Taylor et 

al., 2000). 

 Quanto à maior flexibilidade no sistema de metas como um facilitador da 

adaptação, é possível que também os ganhos visualizados a partir da situação de 

soropositividade estejam relacionados a essa flexibilidade, não sendo raros os 

depoimentos em que os portadores do HIV expressam como aprenderam a valorizar 

coisas que antes não valorizavam e que lhes tornam mais felizes, como o nascer do 

sol e outras situações que remetem à vida, o alimentar-se de maneira mais 

qualitativa, deixar vícios como o cigarro e outras drogas, etc. 

 O terceiro e último bloco que configura as abordagens personológicas (top-

down) compõe-se das teorias da discrepância, que defendem que o bem-estar 

subjetivo é resultado das comparações que o indivíduo faz de si mesmo com outras 

pessoas, das comparações de sua situação atual com situações passadas, com 

aspirações, com níveis ideais de satisfação e com necessidades ou metas. Segundo 

a revisão empreendida por Michalos (1985) citado por Giacomoni (2004), comparar-

se a padrões melhores do que os próprios ou atuais resulta em piores índices de 

bem-estar subjetivo e, no sentido inverso, comparar-se a padrões piores do que os 

próprios ou atuais resulta em melhores índices de bem-estar subjetivo. A 
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discrepância percebida entre a própria situação atual e aquela que se escolhe para a 

comparação resultará no índice de bem-estar subjetivo daquela pessoa, naquele 

momento. Não resulta difícil perceber que as pessoas selecionam com quem se 

comparar ou com que etapa de suas vidas comparam aquela que vivenciam na 

atualidade e desta comparação resultam diversos níveis de bem-estar subjetivo, 

configurando-se um processo de escolha de cada pessoa. Segundo o estudo de 

Lyubomirsky & Ross (1997), as pessoas mais felizes tendem a fazer comparações 

com pessoas em pior situação do que a delas e as pessoas infelizes fazem 

comparações nas duas direções. A questão proposta por Diener & Fujita (1995) a 

partir disso é o que ocasionaria que algumas pessoas escolham de uma forma mais 

benéfica para elas e outras não. 

 

2.3.5. Bem-estar Subjetivo, Gênero e Cultura 

 

 As diferenças de gênero no que se refere ao bem-estar subjetivo também têm 

sido objeto de estudo, percebendo-se que as fontes de bem-estar para as mulheres 

parecem diferentes das fontes de bem-estar para os homens e como isso pode 

relacionar-se ao contexto cultural em que as pessoas desenvolvem suas vidas. 

 Nesse sentido, Anne Reid (2004) apresentou um estudo em que a autoestima 

se mostrou como fonte de bem-estar subjetivo tanto para homens como para 

mulheres, no entanto, para as mulheres, a harmonia nas relações se mostrou 

também como preditiva do bem-estar subjetivo. 

 Atribui-se esses resultados à maneira como as diferenças de gênero são 

aprendidas ao longo do processo de socialização, no qual as normas, o poder e o 

treino promovem independência para os homens e interdependência para as 

mulheres (Josephs, Markus & Tafarodi, 1992). Desta forma, os homens dariam 

maior importância às avaliações positivas ao seu respeito no que se refere ao seu 

bem-estar subjetivo, enquanto o bem-estar subjetivo das mulheres estaria também 

relacionado à qualidade dos seus relacionamentos. 

 Reid (2004) enfatiza o papel da cultura nesse processo, lembrando a 

existência de culturas coletivistas e individualistas, que obtêm sua felicidade de 

diferentes fontes (Solano, 2010).  

Nas culturas coletivistas, o bem-estar subjetivo mostra-se derivado do 

contexto social e das relações; observa-se uma tendência das pessoas a considerar 
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as qualidades de seus grupos e relações nessa avaliação, uma predominância do 

grupo sobre o indivíduo. Nessas sociedades as pessoas tendem a se sentir mais 

felizes na medida em que as relações entre os membros do grupo ao qual elas 

pertencem são harmônicas e tranquilas (Solano, 2010).  

Nas culturas individualistas, uma autoavaliação positiva é vital para 

julgamentos a respeito do bem-estar subjetivo, pois haveria uma construção do ser 

humano de forma mais independente. A felicidade é considerada como algo mais 

pessoal, constitui uma emoção mais intensa e energética, dando-se bastante ênfase 

ao prazer obtido nas atividades que se desenvolvem (Solano, 2010). 

 Sendo assim, a partir dessa tipologia cultural, é possível classificar as fontes 

para o bem-estar subjetivo como internas e externas (Diener et al., 2003). As fontes 

internas referem-se a percepções e qualidades da própria pessoa, tais como a 

autoestima e estados emocionais internos; e as fontes externas relacionam-se a 

percepções e qualidades dos grupos e relacionamentos, tais como obrigações 

sociais satisfatórias, apoio de normas culturais e manutenção de relações 

interpessoais harmoniosas. Sob a ótica cultural, a importância que a pessoa atribui a 

fontes externas e internas, para o seu bem-estar, relaciona-se com a cultura na qual 

está inserida; nas culturas individualistas, as fontes internas seriam mais preditivas 

para o bem-estar subjetivo do que as fontes externas (Diener et al., 2003) e, nas 

culturas coletivistas, tanto as fontes internas como as externas têm importância. 

Assim, a autoestima se mostra nos estudos culturais como mais preditiva da 

satisfação com a vida quanto mais individualista for a cultura na qual a pessoa 

desenvolve seu dia a dia. 

 É possível construir um paralelo entre essas características culturais e o que 

se estipula como próprio para cada gênero. Uma maior agência, maior foco em si 

próprio e uma orientação para considerar-se de forma mais individualista parecem 

prevalecer naquilo que se considera como tipicamente masculino, enquanto a 

comunhão, o foco nos demais e uma orientação que enfatiza os relacionamentos 

seriam características próprias do gênero feminino (Reid, 2004) 

 Seguindo esse raciocínio, explica-se que as mulheres no estudo de Reid 

(2004) tenham apresentado a harmonia nas relações como preditivas para seu bem-

estar subjetivo; isto estaria de acordo com o perfil coletivista considerado pela 

cultura como próprio para o mundo feminino. No entanto, também a autoestima teve 

valor preditivo no bem-estar da amostra feminina desse estudo, resultado explicado 
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por Reid (2004) como fruto da mulher americana se encontrar inserida numa cultura 

individualista, o que originaria dois tipos de mensagens; a primeira, relativa às 

normas de gênero, que propiciaria uma existência mais coletivista e a segunda, 

relativa às normas nacionais, de cunho individualista, que explicariam o valor 

preditivo da autoestima para o bem-estar subjetivo dessas mulheres. 

 A vulnerabilidade feminina para o HIV também tem sido associada a esse 

perfil coletivista da mulher que, em nome da harmonia nas relações, deixa o seu 

autocuidado em segundo plano (Suit & Chaves, 2005). Isto possibilita vislumbrar 

que, para muitas mulheres, o autocuidado em relação ao HIV talvez signifique 

colocar em risco seu bem-estar subjetivo. No momento em que elas se deparam 

com o diagnóstico, seria o momento de colocar esses valores coletivistas em 

questionamento? Ou seja, o momento do diagnóstico facilitaria uma mudança na 

forma de ancorar o seu bem-estar subjetivo, passando a relacioná-lo a valores mais 

individualistas, como a agência, o empoderamento, autovalorização etc.? 

 É possível notar, nos estudos que enfatizam a cultura como influência para o 

bem-estar subjetivo, que tanto as culturas coletivistas como as individualistas 

apresentam custos e benefícios para os indivíduos. As nações individualistas 

mostram níveis de bem-estar subjetivo mais altos, ao mesmo tempo que manifestam 

altos níveis de suicídio e divórcio (Diener et al., 2003). Aquelas pessoas que 

apresentam os recursos valorizados pelas culturas individualistas adaptam-se 

melhor nessas culturas do que aquelas que não os apresentam, sendo 

marginalizadas. É possível que, em culturas individualistas, o peso da desadaptação 

tenha uma maior repercussão na vida das pessoas e que esta as leve a cometer 

maior número de suicídios (Diener et al., 2003). 

 Ser mulher e soropositiva apresenta características que podem traduzir-se 

num maior grau de marginalização no meio externo ao lar, em que prevalecem os 

valores individualistas. Isto talvez origine uma maior vulnerabilidade diante da 

vivência da soropositividade, que exige a necessidade urgente de mudanças por 

parte da população feminina no sentido do empoderamento e desenvolvimento de 

uma maior autoestima. 

Em estudo realizado por Mokgatlhe e Schoeman (1998) com 59 participantes, 

os autores identificaram como preditores para a satisfação com a vida a autoestima 

coletiva, seguida da confrontação com o exogrupo e atitudes não tradicionais para a 

identidade de gênero. O exercício de papéis de gênero menos tradicionais 
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pareceram originar maior flexibilidade, um enfrentamento mais positivo das 

adversidades e maior domínio do contexto, originando maior bem-estar subjetivo. A 

igualdade de direitos, a justiça social e a liberdade individual fortalecem o bem-estar 

subjetivo. Um dado interessante neste estudo é que os participantes foram de 

ambos os gêneros, ou seja, não só as mulheres tiveram seu bem-estar aumentado 

em papéis não tradicionais, como também os homens. 

 No entanto, estar de acordo com os valores culturais origina bem-estar 

subjetivo, segundo a conclusão de Diener et al. (1997) decorrente da revisão de 

estudos com foco nos diversos níveis de bem-estar de diferentes culturas. Levando 

essa ideia à individualidade feminina, é preciso investigar de que maneira uma 

mulher lida com tão diversos valores culturais que se lhe apresentam. De um lado, 

valores que a levam a um perfil mais voltado para a satisfação de entes queridos, no 

papel de eterna cuidadora, e do outro, valores que apreciam um maior 

individualismo, que demandam um crescimento independente do seio da família. O 

que originaria um maior nível de bem-estar subjetivo no universo feminino? 

 As justificativas para as diferenças de gênero também parecem relacionar-se 

com o bem-estar subjetivo de acordo com o meio cultural no qual estão inseridas as 

pessoas. Num estudo realizado em 32 países, com homens e mulheres, Napier, 

Thorisdottir e Jost (2010) procuraram investigar a função paliativa que as diferentes 

justificativas poderiam exercer sobre o bem-estar subjetivo. Os resultados 

mostraram que, nos países considerados mais igualitários, os participantes que 

adotaram justificativas benevolentes para as diferenças entre os gêneros obtiveram 

maiores índices de bem-estar subjetivo do que aqueles que justificavam as 

diferenças baseando-se em premissas hostis. Já nos países em que predominava a 

desigualdade de gênero, não foram encontradas diferenças no bem-estar subjetivo 

entre aqueles que justificavam a desigualdade de forma hostil ou benévola. 

 Diante desses dados, pode-se pensar sobre a importância da maior ou menor 

aprovação do sexismo hostil numa cultura sobre os indivíduos. Parece que, para 

sentir maior bem-estar subjetivo em lugares em que a desigualdade de gênero é 

menos tolerada, as pessoas passam a adotar premissas do sexismo benévolo, como 

a complementaridade entre homens e mulheres. 

 Fora todos esses dados, nota-se que, nas culturas ocidentais, o sentimento 

de desperdício da vida, o tédio, a ansiedade e a insatisfação mostram-se frequentes 

no dia a dia das pessoas, segundo as observações realizadas por Csikszentmihaly 
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(2008). O autor aponta os valores contemporâneos no mundo ocidental como 

responsáveis por essa situação. Crenças de que a riqueza, vestir-se na moda, 

consumir determinados produtos e obedecer a determinados padrões de beleza 

originam felicidade não têm encontrado respaldo nas pesquisas relativas ao bem-

estar subjetivo, nada disso parece ocasionar vidas mais felizes. O panorama de 

pesquisas mostra a origem para a felicidade muito mais em traços de personalidade 

e sócio-culturais assim como na postura que se adota diante da vida, ficando 

flagrante o papel da Psicologia no estudo do bem-estar subjetivo.  

Sendo assim, os pesquisadores têm se debruçado na busca de compreensão 

do processo que enraíza a felicidade, deixando para um segundo plano correlações 

entre dados sócio-demográficos e o bem-estar subjetivo (Diener, Suh, Lucas & 

Smith, 1999). Solano (2010) sinaliza que, apesar do avanço nas pesquisas a 

respeito do bem-estar subjetivo, observa-se um maior número de estudos que se 

voltam para a sua mensuração, em detrimento de estudos que visem uma 

explicação causal para a felicidade das pessoas. 

Isto mostra como podem ser bem-vindos estudos que busquem tanto a 

mensuração como a compreensão do processo que permeia o bem-estar subjetivo. 

 Os objetivos desta pesquisa dirigem-se tanto para a construção de 

correlações entre características da população estudada e o bem-estar subjetivo 

como para uma maior compreensão do processo. O estudo I, sob metodologia 

quantitativa, dedica-se à identificação das relações entre diversas variáveis e o 

estudo II, concretizado por meio dos relatos de histórias de vida de algumas das 

participantes, busca compreender o processo que as torna mais ou menos felizes. 

Considera-se que esta proposta encontra respaldo na colocação de Diener (2000), 

que propõe a utilização de diversas metodologias no estudo do bem-estar subjetivo.  

 A justificativa e a apresentação dos conceitos que se pretende investigar 

mostram a importância de um estudo em que a soropositividade feminina seja 

retratada, considerando não apenas a situação sorológica, e sim o contexto em que 

a mulher hoje vivencia a infecção. 

Os resultados de pesquisas anteriores, assim como os dados epidemiológicos 

relativos à epidemia por HIV / AIDS, originaram a delimitação das questões às quais 

se buscará responder na presente pesquisa, abordadas a seguir; assim como os 

objetivos específicos e as hipóteses que surgem a partir deles. 
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2.4. QUESTÕES NORTEADORAS E OBJETIVOS DO ESTUDO 

 

 Considerando-se as evidências encontradas em estudo anterior, referentes ao 

enfrentamento, à vivência de estigma e qualidade de vida de população soropositiva 

feminina (Suit, 2005) e na literatura, que associa a soropositividade feminina a uma 

maior vulnerabilidade no que diz respeito à autoestima, à vivência de violência 

desde a infância, a maiores índices de desemprego e menor poder econômico; no 

estudo I, pretende-se responder às seguintes questões: 

- Mulheres que vivem com o HIV e que apresentam uma ideologia de gênero 

mais tradicional apresentam também uma autoestima mais baixa, e um bem-

estar subjetivo mais baixo?  

- Mulheres que vivem com o HIV e que apresentam uma ideologia de gênero 

mais igualitária, ou feminista, apresentam também uma autoestima mais alta, e 

um bem-estar subjetivo mais alto? 

 

No estudo II, busca-se responder às questões: 

- Que diferenças podem ser identificadas entre as histórias de vida de mulheres 

que vivem com HIV e que apresentam alto bem-estar subjetivo e as histórias de 

vida de mulheres que vivem com HIV e que apresentam baixo bem-estar 

subjetivo? 

- Como essas mulheres com diferentes perfis significam a vivência da 

soropositividade em suas vidas? 

 

Essas questões gerais foram desdobradas nos objetivos específicos do estudo, 

apresentados a seguir. 

 

2.4.1. Objetivos Específicos Referentes à Ideologia de Gênero: 

 

- Identificar o perfil das participantes no que concerne à ideologia de gênero. 

- Identificar o impacto das variáveis sócio-demográficas e médico-clínicas sobre a 

ideologia de gênero. 
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2.4.2. Objetivos Específicos Referentes à Autoestima Pessoal e Coletiva: 

 

- Identificar o perfil das participantes no que concerne à autoestima pessoal e 

coletiva. 

- Identificar o impacto das variáveis sócio-demográficas e médico-clínicas sobre a 

autoestima pessoal e coletiva. 

- Identificar relações entre a autoestima pessoal e a autoestima coletiva. 

 

2.4.3. Objetivos Específicos Referentes ao Bem-estar Subjetivo: 

 

- Identificar o perfil das participantes no que concerne ao bem-estar subjetivo. 

- Identificar o impacto das variáveis sócio-demográficas e médico-clínicas sobre o 

bem-estar subjetivo. 

 

2.4.4. Objetivos Específicos Referentes às Relações entre a Ideologia de 

Gênero, a Autoestima e o Bem-estar Subjetivo: 

 

- Identificar relações entre a ideologia de gênero e a autoestima pessoal. 

- Identificar relações entre a ideologia de gênero e a autoestima coletiva. 

- Identificar relações entre a ideologia de gênero e o bem-estar subjetivo. 

 

2.4.5. Objetivos Específicos Referentes às Relações entre Autoestima e Bem-

estar Subjetivo: 

- Identificar relações entre a autoestima pessoal e o bem-estar subjetivo. 

- Identificar relações entre a autoestima coletiva e o bem-estar subjetivo. 

 

2.4.6. Objetivos Específicos Referentes à Compreensão dos Resultados 

Obtidos: 

- Compreender a vivência da soropositividade em mulheres que apresentaram os 

resultados mais altos para o bem-estar subjetivo. 

- Compreender a vivência da soropositividade em mulheres que apresentaram os 

resultados mais baixos para o bem-estar subjetivo. 

- Caracterizar elementos nas histórias de vida das participantes, que contribuam 

para o bem-estar subjetivo. 
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 A partir desses objetivos, foi elaborado e testado um modelo conceitual 

descrito a seguir e, ainda, as hipóteses. 

 

2.5. MODELO CONCEITUAL E HIPÓTESES 

 

O modelo conceitual proposto (Figura 1) mostra como os conceitos 

correlacionados, a ideologia de gênero, a autoestima pessoal, a autoestima coletiva 

e o bem-estar subjetivo influenciam-se de maneira recíproca. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Modelo Conceitual 

 

Além de testar as hipóteses, buscou-se uma maior compreensão do 

processo, mediante uma investigação qualitativa com cinco participantes: três 

mulheres que apresentaram os índices de bem-estar subjetivo mais altos e com 

duas que apresentaram os índices de bem-estar subjetivo mais baixos. Foi 

abordada, nas suas histórias de vida, a maneira como elas vivenciavam a 

soropositividade e que variáveis poderiam ser importantes para o seu bem-estar 

subjetivo. 
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Foram testadas as seguintes hipóteses, agrupadas em cinco conjuntos: 

referentes à ideologia de gênero, à autoestima pessoal, à autoestima coletiva, ao 

bem-estar subjetivo e às relações entre a ideologia de gênero, a autoestima pessoal, 

autoestima coletiva e bem-estar subjetivo. 

 

Hipóteses Referentes à Ideologia de Gênero: 

 

H1) As participantes que apresentem características sócio-demográficas mais 

favoráveis, como ter alguma forma de trabalho, não ter filhos e ter um maior nível de 

escolaridade, apresentarão uma ideologia de gênero mais igualitária. 

 

H2) As participantes que apresentem uma maior adesão ao tratamento e/ou sem 

interrupções, um menor número de doenças oportunistas e de hospitalizações 

apresentarão uma ideologia de gênero mais igualitária. 

 

Hipóteses Referentes à Autoestima Pessoal: 

 

H3) As participantes que apresentem características sócio-demográficas mais 

favoráveis, como ter alguma forma de trabalho, não ter filhos e ter um maior nível de 

escolaridade, apresentarão índices de autoestima pessoal mais altos. 

 

H4) As participantes que apresentem uma maior adesão ao tratamento e/ou sem 

interrupções, um menor número de doenças oportunistas e de hospitalizações 

apresentarão índices de autoestima pessoal mais altos. 

 

Hipóteses Referentes à Autoestima Coletiva: 

 

H5) As participantes que apresentem características sócio-demográficas mais 

favoráveis, como ter alguma forma de trabalho, não ter filhos e ter um maior nível de 

escolaridade, apresentarão índices de autoestima coletiva mais altos. 

 

H6) As participantes que apresentem uma maior adesão ao tratamento e/ou sem 

interrupções, um menor número de doenças oportunistas e de hospitalizações 

apresentarão índices de autoestima coletiva mais altos. 
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Hipóteses Referentes ao Bem-estar Subjetivo: 

 

H7) As participantes que apresentem características sócio-demográficas mais 

favoráveis, como ter alguma forma de trabalho, não ter filhos e ter um maior nível de 

escolaridade, apresentarão índices de bem-estar subjetivo mais altos. 

 

H8) As participantes que apresentem uma maior adesão ao tratamento e/ou sem 

interrupções, um menor número de doenças oportunistas e de hospitalizações 

apresentarão índices de bem-estar subjetivo mais altos. 

 

Hipóteses Referentes às Relações entre a Ideologia de Gênero, Autoestima 

Pessoal, Autoestima Coletiva e Bem-estar Subjetivo: 

 

H9) A autoestima pessoal se encontrará relacionada à ideologia de gênero de 

maneira inversamente proporcional. 

 

H10) Será identificada uma relação inversamente proporcional entre a ideologia de 

gênero e a autoestima coletiva. 

 

H11) Será identificada uma relação inversamente proporcional entre a ideologia de 

gênero e o bem-estar subjetivo. 

 

H12) A autoestima pessoal e a autoestima coletiva se encontrarão numa associação 

diretamente proporcional ao bem-estar subjetivo.  
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CAPÍTULO III 

MÉTODO 

 

 Este capítulo é dedicado à caracterização do método utilizado ao longo da 

pesquisa, constituída de dois estudos complementares. 

 

3.1. DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

 A investigação foi concebida num delineamento transversal, correlacional, 

constituindo-se num desenho ex-pos-facto. Sendo assim, foram realizados dois 

estudos subsequentes e complementares; para o primeiro, foi utilizada uma 

metodologia quantitativa; para o segundo, uma metodologia qualitativa. 

 A utilização de uma metodologia mista procurou responder à abrangência dos 

fenômenos que se pretendia estudar. Por meio da metodologia quantitativa, buscou-

se identificar relações entre as variáveis em estudo, e por meio da metodologia 

qualitativa, buscou-se uma compreensão da vivência da soropositividade em 

participantes que apresentaram índices de bem-estar subjetivo extremos e a 

caracterização de elementos em suas histórias de vida que pudessem contribuir 

para o seu bem-estar subjetivo.  A seguir, serão apresentadas as formas de 

planejamento e concretização dos dois estudos. 

 

3.2. ESTUDO I 

 

3.2.1. Contexto e Participantes 

 

O estudo aconteceu em Salvador e a coleta de dados, em locais de 

distribuição de alimentos e refeições, assim como em locais de reunião e de 

tratamento de pessoas que vivem com o HIV/AIDS. 

 As participantes da primeira parte do estudo foram 122 mulheres portadoras 

do HIV/AIDS, adultas, com diversos graus de formação escolar. Buscou-se atender 

a um número mínimo de 30 participantes para cada grau de escolaridade, de modo 

a possibilitar uma análise estatística mais adequada. As demais variáveis não foram 

controladas. 
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3.2.2. Procedimentos 

 

3.2.2.1. Seleção das Participantes 

 

 As participantes foram convidadas a participar da pesquisa de acordo com 

sua maior adequação ao perfil que se pretendia estudar, descrito na seção anterior. 

 

3.2.2.2. Coleta de Dados 

 

 O projeto de pesquisa foi submetido, e recebeu a aprovação, tanto do Comitê 

de Ética em Pesquisa – SESAB, como do Comitê de Ética da Faculdade de Filosofia 

e Ciências Humanas e Instituto de Psicologia da Universidade Federal da Bahia. 

 Os objetivos do estudo e o compromisso de sigilo com as informações 

prestadas foram explicitados a cada participante de forma verbal e escrita, por meio 

do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo H). As participantes deviam 

concordar com o termo e assiná-lo, cientes de que poderiam interromper sua 

participação no momento em que quisessem, para poder passar à aplicação dos 

instrumentos. Todas as participantes foram consultadas nessa ocasião sobre sua 

disponibilidade para encontros posteriores, caso fossem escolhidas para participar 

do segundo estudo. 

 

3.2.2.3.  Análise de Dados 

 

 Em princípio, houve uma caracterização sócio-demográfica e médico-clínica 

da população, seguida de uma análise descritiva, considerando-se os resultados 

referentes à ideologia de gênero, autoestima pessoal, autoestima coletiva e bem-

estar subjetivo; foi realizada, também, uma associação destas variáveis com os 

perfis sócio-demográficos e médico-clínicos. 

 Os dados obtidos foram submetidos a tratamento estatístico, com o objetivo 

de identificar diferenças entre os grupos e sua descrição. 
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3.2.3. Instrumentos 

 

 No estudo I, foram aplicados os seguintes instrumentos: questionário sócio-

demográfico, questionário médico-clínico, escala reduzida sobre ideologia de 

gênero, escala de autoestima pessoal, escala de autoestima coletiva e escala de 

bem-estar subjetivo. 

 Foi feita uma aplicação prévia das escalas em duas formas de resposta, uma 

com forma de responder tradicional, na qual se assinalava o número da escala que 

melhor correspondesse à opinião da participante; na outra, as participantes 

mostravam a cor da escala que correspondia à sua opinião. Para isto, construíram-

se cartões de cores graduadas que expressavam as alternativas de resposta. No 

momento da aplicação, escolheu-se aquela maneira de resposta avaliada como 

mais fácil pelas participantes, considerando-se a carência de instrução que algumas 

participantes apresentavam. 

 A seguir, serão descritos os instrumentos mencionados. 

 

3.2.3.1. Questionário Sócio-demográfico 

 

 O questionário sócio-demográfico foi elaborado com base no questionário 

utilizado em pesquisa realizada com pessoas soropositivas (Seidl, 2001) e no estudo 

que deu origem ao problema proposto para esta pesquisa, também com pessoas 

soropositivas (Suit, 2005). O instrumento foi aplicado com o objetivo de caracterizar 

as participantes em termos sócio-demográficos e constituído de questões referentes 

à idade, escolaridade, situação conjugal atual, número de filhos, situação familiar 

quanto à existência de pessoas soropositivas, situação profissional (Anexo A). 

 

3.2.3.2. Questionário Médico-clínico 

 

 O questionário médico-clínico também foi elaborado com base no 

questionário utilizado em pesquisas com pessoas soropositivas (Seidl, 2001 e Suit, 

2005). O instrumento foi aplicado com o objetivo de caracterizar as participantes 

quanto aos aspectos médico-clínicos, possibilitando-se, a partir dos dados 

coletados, a identificação da forma de progressão da enfermidade. As questões que 

o constituem dizem respeito ao ano de conhecimento do diagnóstico, à presença de 
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sintomas e/ou doenças oportunistas anteriores ou atuais, ao número de pessoas que 

têm conhecimento de sua soropositividade e ao uso da medicação antirretroviral 

(Anexo B). 

 

3.2.3.3. Escala Reduzida de Ideologia de Gênero 

 

 A Escala Reduzida de Ideologia de Gênero foi construída por Moya, Navas e 

Gomez (citado por Moya et al., 2006), e foi traduzida e adaptada para o português. 

Trata-se de escala do tipo Likert de cinco pontos que variam do “Discordo 

totalmente” (0) ao “Concordo totalmente” (5), constituída por 12 itens (Anexo C). 

O instrumento mensura crenças relativas aos papéis e comportamentos que 

seriam mais adequados para homens e mulheres; uma maior pontuação é traduzida 

como uma maior identificação com uma ideologia tradicional, pautada por valores 

patriarcais e uma menor pontuação retrata maior identificação com uma ideologia 

mais igualitária entre os gêneros, ou feminista. 

Foi avaliada sua consistência interna, por meio do alpha de Cronbach, 

encontrando-se um índice considerado satisfatório (.820). 

 

3.2.3.4. Escala de Autoestima Pessoal 

 

 Para avaliar a autoestima pessoal, optou-se pela utilização da Escala de 

Autoestima de Rosemberg (1965, citado por Vargas, Dantas & Góis, 2005). Trata-se 

de escala do tipo Likert, de quatro pontos que variam do “Concordo totalmente” (1) 

ao “Discordo totalmente” (4), constituída por 10 itens. Desses itens, cinco avaliam 

sentimentos positivos da pessoa a respeito dela mesma e os outros cinco avaliam 

sentimentos negativos (Anexo D). 

 Um maior número de pontos é traduzido como uma maior autoestima pessoal. 

 A avaliação da sua consistência interna, por meio do alpha de Cronbach, 

resultou num índice satisfatório (.705). 

  

3.2.3.5. Escala de Autoestima Coletiva 

 

 A Escala de Autoestima Coletiva foi desenvolvida por Luhtanen e Crocker 

(1992), e tem versão adaptada para a população brasileira por Souza e Ferreira 
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(2004). É constituída de uma escala do tipo Likert, de sete pontos que variam do 

“Discordo totalmente” (1) ao “Concordo totalmente” (7), composta por 10 itens 

relativos a sentimentos e avaliações decorrentes do pertencimento à categoria social 

de mulheres (Souza & Ferreira, 2005) (Anexo E). 

 Uma maior pontuação é traduzida como uma maior satisfação por ser 

membro da categoria das mulheres. 

 Mostrou aceitável consistência interna, com um alpha de Cronbach de .764. 

 

3.2.3.6. Escala de Bem-Estar Subjetivo 

 

 A Escala de Bem-Estar Subjetivo foi desenvolvida para a população brasileira 

por Albuquerque e Tróccoli (2004). É uma escala do tipo Likert, de cinco pontos, 

composta por duas subescalas. A primeira subescala mensura a dimensão afetiva 

do bem-estar subjetivo, compreendendo tanto o afeto positivo como o negativo; seus 

pontos variam de “Nem um pouco” (1) a “Extremamente” (5). A segunda subescala 

mensura a dimensão cognitiva do bem-estar subjetivo, referente à satisfação-

insatisfação com a vida e seus pontos variam de “Discordo plenamente” (1) a “ 

Concordo plenamente” (5) (Anexo F). 

 Uma maior pontuação corresponde a um maior bem-estar subjetivo. 

 A análise de sua consistência interna, por meio do alpha de Cronbach, 

mostrou-se satisfatória (.963). 

 

3.3. ESTUDO II 

 

3.3.1. Contexto e Participantes 

 

A partir da análise dos resultados obtidos no estudo I, foram escolhidas cinco 

participantes para o estudo II, e entrevistadas, individualmente, aquelas que tinham 

se destacado nos resultados relativos ao bem-estar subjetivo. Os encontros foram 

em locais reservados, que propiciassem maior abertura para o diálogo. 
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3.3.2. Procedimentos 

 

3.3.2.1. Seleção das Participantes 

 

Foram entrevistadas individualmente cinco participantes do estudo I. O critério 

para a escolha dessas participantes foi a avaliação dos resultados que elas 

apresentaram no que se refere ao bem-estar subjetivo, passando à entrevista três 

participantes que apresentaram os resultados mais altos e duas que apresentaram 

os resultados mais baixos. A princípio, pretendia-se entrevistar duas participantes 

que tivessem obtido médias mais altas para o bem-estar subjetivo e duas 

participantes que tivessem obtido médias mais baixas; uma das participantes de 

cada dupla apresentaria um perfil sócio-demográfico positivo e a outra não. 

Entretanto, não foi possível proceder assim. Foram escolhidas três participantes de 

alto bem-estar subjetivo, uma delas com perfil sócio-demográfico positivo e duas 

com perfil sócio-demográfico negativo; optando-se por incluir mais uma entrevistada 

de alto bem-estar subjetivo, com perfil sócio-demográfico negativo em função da sua 

longa experiência como militante, característica que poderia enriquecer os 

resultados relativos a este tipo de vivência. Além disso, ao escolher as duas 

participantes de baixo bem-estar subjetivo, não foram encontradas participantes 

nessa condição com perfis sócio-demográficos muito diferentes uma da outra. 

 

3.3.2.2. Coleta de Dados 

 

 Após a definição das participantes que seriam entrevistadas, foi feito contato 

telefônico com elas para marcar os horários das entrevistas. A reação ao convite foi 

positiva, apenas com a ressalva de três delas, que só poderiam comparecer ao local 

da entrevista caso fossem reembolsadas com o valor da passagem de ônibus. O 

motivo do reembolso deveu-se à falta de recursos próprios para chegar até o local 

da entrevista. Das que não precisaram desse reembolso, uma tinha condições 

próprias para fazê-lo e a outra precisou ser entrevistada em ocasião na qual 

compareceu a atendimento médico, pois era o único momento que saía de sua casa, 

sempre acompanhada de alguém para protegê-la. Com exceção desta, todas as 

entrevistas foram realizadas em consultório particular de psicologia. 
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 Foi realizada uma breve introdução e rapport com cada uma no sentido de 

motivá-las para as entrevistas. Todas as entrevistas foram gravadas e tiveram a 

duração de até três horas. 

 Três delas já tinham tido muitos contatos com a entrevistadora, através das 

atividades de militância e também durante pesquisa realizada anteriormente. As 

outras duas tinham tido contato com a entrevistadora apenas na primeira parte do 

estudo. Todas foram muito solícitas durante o encontro e manifestaram que tinham 

se sentido muito bem por poder compartilhar com alguém suas vidas. Uma delas 

chegou a manifestar que nunca conversara a respeito de sua situação com ninguém 

de forma tão aberta e que tinha sido um ótimo presente de final de ano. 

  

3.3.2.3. Análise de Dados 

 

As gravações das entrevistas foram transcritas e, a partir desse material 

escrito, foi realizada uma categorização dos relatos, passando a uma compreensão 

mais profunda dos resultados obtidos mediante o estudo I. 

 

3.3.3. Instrumento 

 

Foi utilizada uma Entrevista de História de Vida, realizada de modo individual 

e seguindo um roteiro básico (Anexo G), referente à história de vida e aos resultados 

encontrados no estudo I. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A apresentação dos resultados e sua discussão encontra-se organizada em 

seções. Inicialmente, será apresentada a caracterização sócio-demográfica e 

médico-clínica das participantes. Em seguida, os resultados referentes à ideologia 

de gênero, autoestima pessoal, autoestima coletiva e bem-estar subjetivo, com as 

análises descritivas, incluindo a investigação de suas associações com variáveis 

sócio-demográficas e médico-clínicas e a análise qualitativa do bem-estar subjetivo. 

No fim, serão descritos os resultados obtidos mediante as relações entre as 

variáveis estudadas. 

 

4.1. ESTUDO I 

  

4.1.1. Caracterização Sócio-demográfica 

 

A caracterização sócio-demográfica das participantes refletiu a trajetória que a 

epidemia por HIV tem tomado nas últimas décadas no Brasil. Nota-se, no perfil das 

participantes, a pauperização, denunciada pelo Ministério de Saúde (2006): 

mulheres, em sua maior parte, sem uma ocupação que lhes garanta seu sustento e 

de suas famílias e sem uma formação profissional que traga alguma possibilidade de 

reverter esse quadro. 

 Participaram, do estudo I, 122 mulheres que viviam com HIV/AIDS. O contato 

com elas e sua disponibilidade para responder aos instrumentos propostos foi 

bastante difícil. Um dos motivos dados para não participar da pesquisa foi a falta de 

tempo, em função das múltiplas atividades às quais se propunham, como o cuidado 

dos filhos, da casa e de outros membros da família que sofriam complicações de 

saúde, ficando bem claro o papel de cuidadoras, sinalizado na literatura (Botti et al., 

2009; Cechim & Selli, 2007; Vermelho et al., 1999).  

Outro motivo, expresso com agressividade por algumas delas, foi por não 

perceberem nenhum retorno a partir de pesquisas como esta. Talvez um retorno 

fosse algo material, que suprisse suas necessidades básicas e, principalmente, de 

forma rápida. Da mesma maneira como algumas não conseguiam visualizar um 
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retorno positivo na adesão ao tratamento por não se tratar de algo imediato, não 

lhes era possível visualizar o benefício proporcionado pelas pesquisas. 

 Por último, algumas se negaram a participar, alegando que ainda precisavam 

ir a outros locais de distribuição de alimentos naquele mesmo turno e não tinham 

como deixar de fazê-lo. Ficou explícita a situação de pobreza que precisavam 

enfrentar, corroborada pelos resultados apresentados na Tabela 1 e abordados a 

seguir. 

 A variação da idade mostra que a maioria das participantes se encontrava no 

intervalo entre os 30 e 50 anos, com uma idade média de 40 anos. 

 O grau de escolaridade das participantes variou da ausência de qualquer tipo 

de educação formal à educação superior completa. Quatro delas relataram ausência 

de estudo formal e não sabiam ler nem escrever, entretanto, mesmo aquelas que 

tinham maior escolaridade manifestaram ampla dificuldade na compreensão das 

questões, sendo necessária a leitura dos instrumentos e a explicação dos itens. 

Observou-se um maior número de participantes com o grau escolar fundamental - 

55% delas encontrava-se nessa condição. Houve uma maior dificuldade para 

encontrar participantes que tivessem um grau de escolaridade superior, o que 

originou aumento do tempo previsto para a coleta de dados. 

É possível que a distribuição da escolaridade encontrada tenha decorrido do 

contexto no qual a coleta de dados aconteceu, pois as participantes foram 

convidadas para responder à pesquisa em locais frequentados por pessoas de 

escassos recursos financeiros; na realidade brasileira, a formação escolar se 

relaciona de forma direta ao poder aquisitivo da população. Entretanto, é importante 

ressaltar que a epidemia por HIV/AIDS tem aumentado em mulheres que detêm 

menor escolaridade e consequentes dificuldades sócio-econômicas; fenômeno 

descrito pelo Ministério da Saúde (2006) e denominado como pauperização da 

epidemia. 
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Tabela 1 - Caracterização sócio-demográfica 

Variável Frequência % 

 
Idade (M=40,07 / DP=10,41) 

  

17 a 29 anos 19 15,70 
30 a 50 anos 85 70,25 

51 a 70 anos 17 14,05 

Total 121 100,00 

Escolaridade   

Ensino fundamental 

Ensino médio 

55 

37 

45,10 

30,30 

Ensino superior 30 24,60 

Total 122 100,00 

Filhos   

Tem 100 82,00 

Não tem 22 18,00 

Total 122 100,00 

Quantidade de filhos (M=2,56 / DP=1,88)   

1 37 37,40 

2 23 23,20 

3 16 16,20 

4 9 9,10 

5 7 7,10 

6 4 4,00 

7 a 12 filhos 3 3,00 

Total 99 100,00 

Estado Civil   

Convive 38 31,15 

Solteira 36 29,51 

Separada/Divorciada/Viúva 48 39,34 

Total 122 100,00 

Situação empregatícia   

Tem trabalho fixo 27 22,70 

Trabalha por conta própria 29 24,40 

Sem trabalho 38 31,90 

Recebe benefício 25 21,00 

Total 119 100,00 

Militância   

Exerce 37 30,30 

Não exerce 85 69,70 

Total 122 100,00 

Parente soropositivo   

Tem 62 50,80 

Não tem 60 49,20 

Total 122 100,00 

Obs.: Todos os percentuais se referem aos percentuais válidos. 
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 No que se refere ao número de filhos, 82% delas tinham filhos, com uma 

média de 2,56 filhos, sendo poucas as que tinham mais de três filhos. Quanto à 

situação conjugal, apenas 31,15% das participantes informaram que conviviam com 

parceiro, as demais se definiram como solteiras, separadas, divorciadas ou viúvas. 

Esses resultados mostram a predominância de participantes que não contavam com 

o apoio de um parceiro amoroso convivendo no mesmo ambiente, apesar da maioria 

delas terem filhos. Pode-se vislumbrar o cuidado da família e a operacionalização 

das dificuldades de maneira solitária, o que se agrava ao analisar a situação 

empregatícia das participantes.  

Grande parte delas encontrava-se sem uma ocupação que originasse 

sustento econômico, como mostra a Tabela 1. Aquelas que relataram trabalhar por 

conta própria referiam-se a fazer alguns trabalhos esporádicos, como faxinas, venda 

de produtos confeccionados por elas e outros que não lhes davam estabilidade 

econômica. Além disso, aquelas que recebiam benefício referiam-se com frequência 

a benefícios decorrentes da sua condição de soropositividade. 

 Trata-se de mulheres que se encontravam, em sua maioria, em faixa etária 

produtiva, na qual poderiam profissionalizar-se e atuar de alguma forma no mercado 

de trabalho, no entanto, a baixa escolaridade encontrada e até a sua ausência eram 

empecilhos concretos para que isto pudesse ocorrer. 

Além dessas dificuldades, a literatura salienta que as mulheres contam com 

uma série de fatores que dizem respeito à discriminação por gênero no mercado de 

trabalho, sendo mais aproveitadas em trabalhos domésticos e não remunerados; 

mesmo quando desempenham tarefas iguais e detêm a mesma escolaridade dos 

homens, recebem salários mais baixos (Rede Feminista de Saúde, 2003). Como foi 

sinalizado por Castanha et al. (2006), trata-se de uma situação que origina altos 

custos no âmbito social; assim como no âmbito individual, tende a originar 

sentimentos de inutilidade e incapacidade, que dão lugar a maiores índices de 

depressão. Estes, por sua vez, originam maior suscetibilidade do sistema 

imunológico (Ulla & Remor, 2002) e condutas de menor adesão ao tratamento 

(Castanha et al., 2006). 

Configura-se um quadro de pobreza e adoecimento que tende a tornar-se 

crônico, dando lugar a uma ampla dependência do Estado e de outros familiares que 

possam ampará-las. A criação dos filhos nessas condições compromete a qualidade 
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de vida de futuras gerações, perpetuando-se ou até ampliando-se o mesmo quadro 

de dificuldades. 

 As entidades que se dedicam a dar suporte para a população soropositiva 

parecem buscar formas de auxílio para solucionar esses obstáculos. Alguns dos 

locais em que aconteceu a coleta de dados apresentavam propostas de cursos que 

tinham como objetivo a aquisição de habilidades que pudessem resultar em 

rendimento econômico. Isto parece ter algum efeito, já que algumas participantes 

aproveitaram o momento de responder à pesquisa para oferecer produtos artesanais 

confeccionados por elas e que tinham aprendido a fazer tais produtos nos cursos 

oferecidos por essas entidades. Trata-se de propostas que merecem ampliação e 

que podem concretizar-se, apesar da carência escolar. Além de ser uma 

oportunidade de obter alguma ferramenta de trabalho, os cursos propiciam a 

socialização, tão necessária no dia a dia de quem vive com HIV/AIDS. 

 Outro tipo de atividade que essas entidades estimulam é a militância. Como 

pôde ser visto na Tabela 1, entre as participantes, 30,30% relataram desenvolver ou 

ter desenvolvido trabalhos voltados para a soropositividade. Como mencionado nos 

capítulos anteriores, a militância pode trazer amplos benefícios para aqueles que a 

exercem. Mesmo sendo um trabalho muitas vezes voluntário, ele pode repercutir no 

empoderamento de quem o exerce e no enfrentamento mais ativo das precárias 

condições de vida. Para exercer a militância, é necessária a aquisição de 

informações a respeito da soropositividade, com o objetivo de poder informar 

posteriormente outras pessoas. Essa informação parece ser bastante benéfica tanto 

para o militante como para quem recebe o apoio do militante, pois facilita a 

modificação de crenças a respeito da soropositividade e a diluição do estigma da 

AIDS. Além disso, é um momento de encontro com pessoas que vivenciam o mesmo 

diagnóstico, com as quais é possível compartilhar as experiências do dia a dia sob a 

condição soropositiva.  

 As participantes deste estudo tinham pouco acesso a atividades diferentes da 

rotina doméstica, em vista das inúmeras dificuldades econômicas. Nesse sentido, a 

militância também constituía a possibilidade de enriquecimento de suas relações 

sociais e de suas atividades, propiciando a diminuição do grau de estresse 

vivenciado na família. Como visto anteriormente, entre as participantes, 

predominaram mulheres em faixa etária produtiva, no entanto, encontravam-se sem 
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formação para o trabalho, sozinhas na tarefa de educação e sustentação dos filhos e 

vivenciando a realidade que a soropositividade impunha em suas vidas. 

 A infecção não era exclusividade delas em suas famílias; como mostra a 

Tabela 1, 50,80% das participantes citaram a presença de familiares soropositivos, 

alguns dos quais já tinham falecido. Entre essas participantes, 36,07% tinham ou já 

tinham tido um companheiro estável soropositivo, algumas tinham enviuvado deles e 

tinham recebido o seu diagnóstico a partir dessas mortes; e 9,02% tinham filhos 

portadores do vírus, sendo que uma participante ainda não o sabia, pois o bebê se 

encontrava em observação. 

Ficaram evidentes nas respostas das participantes os diagnósticos 

provenientes do próprio adoecimento, do diagnóstico ou até da morte de seus 

companheiros e filhos. Isto encontra respaldo na literatura, que enfatiza como o 

diagnóstico da soropositividade feminina é mais tardio (Botti et al., 2009; Cechim & 

Selli, 2007; Vermelho et al., 1999). Os resultados também remetem à possibilidade 

de que elas tenham ficado cegas diante da possibilidade de infecção por se 

encontrarem em relacionamentos estáveis, acreditando-se protegidas e sem 

visualizar qualquer tipo de perigo, como observado por Cechim e Selli (2007) e 

Parker e Galvão (1996). Neste sentido, o trabalho de Amaro (2005) considera que a 

infecção feminina por HIV possibilita uma morte simbólica que diz respeito à morte 

do mito do amor ideal, protegido por uma união estável, ou mesmo pelo uso de uma 

aliança. 

 Entretanto, não se deve esquecer que o pouco poder dessas mulheres nos 

seus relacionamentos também pode ter dificultado a adoção de condutas de 

autocuidado, mesmo nas ocasiões em que havia indícios da possível 

soropositividade do parceiro. Tratava-se de mulheres que, em sua maioria, não 

possuíam independência econômica, detalhe que origina vulnerabilidade, segundo 

García- Sánchez (2004). 

 A motivação para tomar providências e mudar o futuro também foi flagrante 

nos perfis de algumas delas. Uma das mais jovens participantes do estudo I residia 

na instituição em que se coletaram os dados desde seu nascimento. Sua mãe 

falecera em decorrência do HIV, com ela ainda criança e, em condições de extrema 

pobreza, tinha sido amparada pela instituição, ainda grávida da participante. No 

momento da pesquisa, com 19 anos de idade, acabara de ser mãe de sua primeira 

filha e tinha seguido todas as orientações médicas para evitar a transmissão vertical. 
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Ao que tudo indicava, seu bebê era soronegativo. Tinha conhecido a pai da criança, 

também soropositivo, na mesma instituição e planejava ter um local para morar com 

ele e sua filha.  

 O relato dessa participante mostrou a sua trajetória como portadora do HIV 

desde o nascimento e a preocupação em não repetir a história dela e de sua mãe, 

tomando providências para ter um bebê saudável. Tratava-se de uma existência 

marcada pela sua condição de pessoa soropositiva e pela vontade de construir algo 

diferente para sua filha. 

 No entanto, a carência de conhecimentos adequados a respeito de como 

evitar a transmissão vertical também ficou evidente em relatos das participantes do 

estudo I. 

Uma delas encontrava-se grávida de oito meses e demonstrou medo de que 

seus bebês (eram gêmeos) nascessem com o vírus, apesar de fazer o 

acompanhamento adequado da gravidez. Há alguns anos, tinha sofrido uma crise 

depressiva, após a morte de um filho soropositivo, ainda bebê, cuja gestação fora 

sem o devido tratamento, por não conhecer sua condição de mãe portadora do HIV. 

Esse relato mostra a dificuldade ainda existente nos pré-natais. Apesar de o 

sistema de saúde enfatizar ações com o objetivo de evitar a transmissão vertical do 

HIV, até esquecendo as outras facetas da vida feminina (Rede Feminista de Saúde, 

2003), sabe-se que ainda é alto o número de partos que ocorre na ausência desse 

acompanhamento; assim como a realização do exame diagnóstico para o HIV nas 

mulheres, mesmo nos pré-natais, ainda não é uma rotina estabelecida. 

Outra participante mostrou-se muito preocupada por achar que estava grávida 

naquele momento. Acreditava que, se fosse assim, obrigatoriamente seu bebê 

nasceria com a condição de portador. No momento da coleta, recebeu informações 

e estímulo para procurar o serviço médico em que fazia tratamento e tomar as 

devidas providências; apesar do estímulo, ela manifestou nova preocupação: achava 

que seu médico a condenaria por ter engravidado sendo soropositiva. Além da falta 

de informação, ela sentia medo da discriminação por parte dos profissionais de 

saúde e autocondenação por ter engravidado, como se esse não fosse mais um 

direito seu. 
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Não é à toa que surgiu o comentário escrito de uma participante que militava 

na causa: “Gostaria que fosse mais divulgado que somos mulheres e não somos doentes e 

que podemos ter filhos e devemos exercer nosso direito sexual reprodutivo, meus filhos não 

são posithivo (sic) mais nascerão (sic) depois do HIV”. 

 

4.1.2. Caracterização Médico-clínica 

 

 Nesta seção serão abordados e discutidos os aspectos médico-clínicos das 

participantes, apresentados na Tabela 2. 

 

4.1.2.1. Tempo Decorrido desde o Diagnóstico 

 

 A amplitude da variação do ano diagnóstico encontrada foi de 1988 a 2010, o 

que mostrou que o conhecimento a respeito da condição soropositiva oscilou entre 

menos de um ano e 22 anos. 

 Observou-se que 84,40% das participantes sabiam do seu diagnóstico a partir 

do ano de 1996; é nesse ano que a medicação antirretroviral passou a ser 

distribuída gratuitamente no Brasil e a possibilidade de um maior tempo de 

sobrevida e maior qualidade de vida se tornaram possíveis para a população 

soropositiva. 

 

4.1.2.2. Sintomatologia 

 

 A ocorrência de internações decorrentes da presença do HIV no organismo e 

de infecções oportunistas também foi investigada, como forma de verificar um maior 

ou menor comprometimento da vida das participantes pelo adoecimento. 

Entre as 122 participantes, 37,7% delas tinham sofrido internamentos 

ocasionados pela soropositividade, como mostra a Tabela 2. A quantidade de 

internações oscilou entre uma e quinze, sendo que duas das participantes não 

lembravam quantas vezes isto acontecera e outra colocou que tinham sido tantas 

vezes que esquecera e que isso ocorrera quando ainda não existia a medicação 

antirretroviral. Também se observa que predominaram as situações de um a dois 

internamentos (65,10%). No que se refere à ocorrência de infecções oportunistas, 

44,30% das participantes já tinham adoecido. 
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Tabela 2 - Caracterização médico-clínica 

Variável Frequência % 

 

Ano diagnóstico 

  

1988-1995 18 14,80 

1996-2002 53 43,40 

2003-2010 50 41,00 

Não lembra 01 0,80 

Total 122 100,00 

Foi internada devido ao HIV   

Sim 46 37,70 

Não 75 61,50 

Não Sabe 01 0,80 

Total 122 100,00 

Quantidade de internações (M=3,16 / DP=3,43)   

1 a 2 28 65,10 

3 a 5 09 20,90 

6 a 15 06 14,00 

Total 43 100,00 

Teve infecções oportunistas   

Sim 54 44,30 

Não 66 54,10 

Não sabe 02 1,60 

Total 122 100,00 

Medicação antirretroviral   

Não utilizou até o momento 12 9,84 

Já utilizou, mas não utiliza 07 5,74 

Utiliza 103 84,42 

Total 122 100,00 

Interrompeu a medicação   

Sim 56 48,60 

Não 53 51,40 

Total 109 100,00 

Adesão ao tratamento   

Correta, segue orientação médica 64 60,40 

Às vezes deixa de tomar ou atrasa 31 29,20 

Muitas vezes deixa de tomar ou atrasa 05 4,70 

Frequentemente deixa de tomar ou atrasa 06 5,70 

Total 106 100,00 

Obs.: Todos os percentuais se referem aos percentuais válidos. 
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 O número reduzido de internamentos e a prevalência dos atendimentos 

ambulatoriais pareceram decorrer da adoção da terapia antirretroviral, que diminuía 

o risco de complicações derivadas da soropositividade. 

 

4.1.2.3. Medicação 

 

 Foram investigadas a utilização de medicação antirretroviral e a adequada 

adesão ao tratamento das participantes, observando-se que 84,42% delas faziam 

uso da medicação e apenas 9,84% não tinham necessitado (Tabela 2). Aquelas que 

já tinham utilizado e no momento não o faziam referiam-se à medicação 

antirretroviral necessária apenas durante a gravidez ou a estarem em momento de 

mudança de medicação monitorada pela equipe de saúde. 

 A interrupção do uso da medicação foi relatada por 45,9% das participantes e 

60,4% relataram que aderiam ao tratamento corretamente, seguindo as orientações 

médicas, sem atrasar-se nem deixar de tomar os medicamentos (Tabela 2). Os 

motivos que ocasionaram as interrupções encontram-se descritos na Tabela 3. 

Os motivos informados para a interrupção da terapia antirretroviral não devem 

ser menosprezados. Nota-se que os efeitos colaterais ainda constituíam o motivo 

preponderante para a interrupção e, como visto anteriormente nesta discussão, 

quando elas avaliavam perdas e ganhos em relação aos medicamentos, a ausência 

de visualização de benefícios imediatos podia ser um dos motivos para a 

inconstância. Uma das participantes revelou que não aderia ao tratamento em 

decorrência dos efeitos colaterais, pois não tinha nenhum sintoma e quando tomava 

a medicação passava a sentir-se pior; então, não via bons motivos para adotar a 

terapia. 

Castanha et al (2006) referem-se à fase assintomática como uma fase em 

que o tratamento é proposto diante de um mal que o portador vivencia como real e 

irreal ao mesmo tempo. É possível que a opção pela “irrealidade” seja mais 

conveniente em vista dos efeitos colaterais. Três participantes deram como motivo 

para a interrupção da medicação o fato de não aceitarem o diagnóstico, como se ele 

não fosse real; e outras três por esquecer, o que talvez seja mais fácil de acontecer 

na ausência de sintomas. 
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Tabela 3 - Motivos que ocasionaram a interrupção da medicação 

Motivos para Interromper a Medicação Frequência % 

Efeitos colaterais 20 36,36 

Desânimo, vontade de desistir, de morrer, depressão 09 16,36 

Uso de drogas / álcool 07 12,73 

Esquecimento 03 5,45 

Não aceitava o diagnóstico 03 5,45 

Não quer tomar o medicamento diante de outras pessoas 02 3,63 

Não tinha o que comer 01 1,82 

Estava sem dinheiro para ir buscá-la 01 1,82 

Não vê resultados na medicação 02 3,63 

Para participar de pesquisa 02 3,63 

Falta de medicação no local que o distribui 01 1,82 

Para mudar a medicação 04 7,30 

Total 55 100,00 

Obs.: Todos os percentuais se referem aos percentuais válidos. 

  

 A necessidade de ocultar a medicação também motivou a adesão 

interrompida. Duas participantes relataram que não tomavam os remédios na 

presença de pessoas que não conheciam a sua situação, essa seria uma forma de 

evitar situações de discriminação.  

Numa das ocasiões da coleta, uma participante esforçava-se por convencer o 

filho pré-adolescente a tomar a medicação naquele momento. Ele se negava a fazê-

lo com medo de que as pessoas presentes percebessem e a mãe lhe explicava que 

estavam num local seguro, em que as demais pessoas eram todas portadoras e não 

o discriminariam. A discussão concluiu-se com o garoto indo até o banheiro, com um 

copo de água em mãos e o remédio escondido em seu bolso. 

O medo da discriminação também pode impedir a busca de um centro de 

tratamento; como relatado no estudo de Almeida e Labronici (2007), dirigir-se a uma 

unidade de tratamento constitui um risco, por deixar claro o estigma.  

Isso permite considerar que a adesão inconstante também encontra respaldo 

na dificuldade de convivência com o estigma da AIDS. É possível associar esse tipo 

de conduta à necessidade de controle do mesmo (Goffman, 1975), necessidade de 

suma importância para quem vive um dia a dia permeado por preconceito e 

discriminação (Parker & Aggleton, 2001; Suit, 2005). 
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 A vivência de uma identidade inferiorizada em decorrência do estigma 

(Goffman, 1975), associada às outras variáveis sócio-demográficas que dificultavam 

o dia a dia dessas mulheres, podem ter sido a origem para o desânimo, a vontade 

de desistir, morrer e a depressão apontada por 16,36% para a interrupção da terapia 

antirretroviral. 

 Os motivos para a interrupção decorrentes da situação de pobreza também 

ficaram evidentes, como a falta de recursos para comprar alimentos e para 

passagens de ônibus até os locais de tratamento nos quais era distribuída a 

medicação.  

Sabe-se que a alimentação inadequada também pode originar maior número 

de efeitos colaterais, o que dificulta a adesão. As entidades que se dedicam à 

assistência de pessoas soropositivas buscam suprir essa necessidade, mas ainda 

se trata de uma iniciativa que não consegue dar resposta a tanta demanda. 

A reivindicação do passe livre nos meios de transporte, para pessoas 

soropositivas, em Salvador, a falta de medicamentos na rede de distribuição e as 

longas esperas para os atendimentos nos serviços de saúde eram motivo de 

discussão em reuniões que algumas participantes frequentavam, a partir das quais 

eram escritos e encaminhados documentos relatando a situação e cobrando 

providências às autoridades competentes. 

Apesar de não ser mencionado pelas participantes, também é preciso lembrar 

que o esquema de administração da medicação antirretroviral é demasiado 

complexo para pessoas que têm pouca ou nenhuma escolaridade, situação bastante 

comum na população afetada pelo HIV. 

Além dos fatores que influenciam a adesão ao tratamento que já foram 

mencionados, Aguiar e Simões-Barbosa (2006) ressaltam que as mulheres 

soropositivas ainda contam com a necessidade de adaptar a nova rotina a um amplo 

número de atividades diárias, que dizem respeito ao trabalho doméstico, 

considerado “natural” à vida feminina, e ao trabalho remunerado, o que muitas vezes 

faz com que o tratamento fique num segundo plano. 

 Deve-se lembrar que as interrupções do tratamento facilitam o surgimento de 

vírus mais resistentes, fato que compromete o efeito da medicação, além de 

propiciar a infecção de outras pessoas com tipos de vírus para os quais ainda não 

se tem a medicação adequada. A atenção para essa situação é de suma 

importância; corre-se o risco de invalidar a proposta de tratamento por questões que 
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atuam de forma direta na adesão e para as quais ainda não foram dadas soluções 

contundentes. 

 A seguir, aborda-se a revelação do diagnóstico, que no dia a dia também 

dificulta a adesão correta ao tratamento, como já foi evidenciado. 

 

4.1.2.4. Revelação do Diagnóstico 

 

 Revelar o diagnóstico para pessoas que vivem com HIV ainda é uma 

dificuldade, em vista do estigma que a AIDS traz às suas vidas. O medo da 

discriminação e de ser alvo de preconceitos acompanha a trajetória a partir do 

diagnóstico. 

 Nesse sentido, foi investigado o comportamento de revelar aos outros sua 

condição, a preferência por determinadas pessoas para fazê-lo, a ocorrência de 

situações em que o diagnóstico foi divulgado sem que ela mesma o quisesse e as 

consequências disto. 

 As respostas das participantes mostraram diversos perfis quanto ao número 

de pessoas com as quais tinham compartilhado sua situação, fora os profissionais 

de saúde. Das 113 participantes que responderam a esse respeito, apenas 2,7% 

informaram não ter compartilhado com ninguém e 17,7% situaram esse número 

entre um e cinco pessoas, sendo que 14,16% consideraram sua condição como algo 

público, posto que não a escondiam; algumas, inclusive, davam entrevistas em 

diversos locais. Outra resposta que chamou a atenção foi a de uma participante que 

tinha compartilhado essa informação apenas nos grupos de pessoas portadoras do 

HIV dos quais participava. As demais tinham contado a um número diverso de 

pessoas, situando esse número entre seis e 60 pessoas. 

 Quanto às pessoas que conheciam sua condição sorológica (Tabela 4), 

observa-se que familiares mais distantes foram escolhidos em primeiro lugar e em 

segundo lugar pessoas das instituições e ONG’s frequentadas; o que permite 

visualizar o papel importante dessas entidades. Tratava-se de ambientes em que 

elas pareciam sentir-se mais seguras para compartilhar, onde elas contavam com 

maior sigilo. Pessoas mais próximas da família, que poderiam ser as primeiras a 

receber a notícia e dar-lhes suporte, nem sempre tinham desempenhado o papel 

dentro do que elas esperavam; foram justamente essas pessoas mais próximas 
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aquelas que mais comentaram a situação com outras pessoas, sem que as 

participantes assim o quisessem. 

 

Tabela 4 - Pessoas a quem revelou o seu diagnóstico 

Pessoas Sim Não 

f % f % 

Cônjuge, namorado(a), parceiro(a) 53 43,40 69 56,60 

Filhos 59 48,40 63 51,60 

Mãe / Pai 67 54,90 55 45,10 

Outros familiares 94 77,00 28 23,00 

Amigos 78 63,90 44 36,10 

Colegas de trabalho 30 24,60 92 75,40 

Vizinhos 51 41,80 71 58,20 

Pessoas de instituições frequentadas / ONG’s 

Outras pessoas 

82 

10 

67,20 

8,20 

40 

112 

32,80 

91,80 

Obs.: Todos os percentuais se referem aos percentuais válidos. 
 

 

 A descrição das reações que as pessoas tiveram ao saber do diagnóstico 

encontra-se na Tabela 5. Foram relatadas tanto reações mais positivas de 

acolhimento e suporte; como a vivência de agressões e situações em que as 

participantes se sentiram humilhadas. As pessoas reagiram com admiração por não 

encontrarem nelas o “perfil esperado” para alguém em sua condição, não eram 

consideradas “promíscuas” nem tinham a aparência corporal imaginada para uma 

portadora do HIV. Isto mostra como ainda existe a crença de que a transmissão 

ocorre apenas entre aqueles que pertencem a “grupos de risco”, apesar da tão 

divulgada feminização da epidemia (Ministério da Saúde, 2006, 2010, 2011). 

Algumas das reações de desespero foram de parceiros, que se acalmaram 

após a obtenção do resultado negativo do próprio exame. Uma delas relatou que 

seu parceiro era soronegativo e preferiu separar-se depois da notícia. 

Esses resultados complementam os resultados encontrados por Almeida e 

Labronici (2007), que se depararam em sua pesquisa com o medo das participantes 

de serem responsabilizadas por seus parceiros pela transmissão do vírus. O estudo 

também sinalizou que o perdão por parte dos homens diante da situação é mais 

difícil de acontecer do que o perdão por parte das mulheres, sendo mais frequentes, 

após o diagnóstico, as situações de abandono por parte dos homens em relação às 

mulheres. 
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Tabela 5 - Reações das pessoas ao saber do diagnóstico 

Reações das Pessoas ao Saber Frequência % 

 

Reações positivas 

  

Apoio, acolhimento, suporte, aceitação 34 26,56 

Reações negativas   

Preconceito, rejeição, desprezo, discriminação 27 21,10 

Susto, admiração, sem conseguir acreditar 26 20,31 

Tristeza, preocupação com sua morte 15 11,72 

Desespero 05 3,91 

Críticas, acusações, agressões, humilhações 04 3,13 

Contou a outras pessoas 03 2,34 

Reações neutras   

Normal, sem mudanças 14 10,93 

Total 128 100,00 

Obs.: Todos os percentuais se referem aos percentuais válidos. 
 

 

 As situações de violência contra a mulher soropositiva, apontada pela Rede 

Feminista de Saúde (2003) e por Nilo (2003) também foram encontradas nas 

respostas dadas por quatro participantes do estudo I, que se sentiram criticadas, 

acusadas, agredidas e humilhadas pelas pessoas que souberam de sua situação.  

 Sendo assim, apesar das considerações de Parker e Aggleton (2001), 

segundo as quais as mulheres portadoras do HIV receberiam um tratamento mais 

condescendente por serem vistas como “vítimas”, é importante considerar que elas 

também estão sujeitas ao fato de serem membros de um grupo minoritário, 

estigmatizado antes do surgimento do vírus em suas vidas. 

Quanto à quebra do sigilo a respeito do diagnóstico, das 120 participantes 

que responderam a essa questão, 69 (57,5%) relataram que a revelação de sua 

condição aconteceu sem que elas quisessem. Aquelas pessoas de confiança para 

as quais elas tinham contado contaram para outras pessoas, situação que originou 

na maior parte delas (85,70%) emoções negativas, chegando ao isolamento e à 

depressão. Duas (1,67%) relataram a mudança de moradia, devido às 

discriminações dos vizinhos. Os familiares foram os que mais contaram a outras 

pessoas sem que elas quisessem, 31(25,83%) participantes relataram essa 

situação; nove (7,5%) informaram que tinham sido os amigos a quebrar o sigilo e 

outras nove (7,5%), que tinham sido os profissionais de saúde. 
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Esses resultados mostram que o suporte que elas esperavam das pessoas 

com as quais elas tinham compartilhado sua situação não supria as suas 

expectativas, o que deve ser adicionado aos resultados relatados a seguir a respeito 

do apoio recebido.  

 

4.1.2.5. Apoio das Pessoas diante de sua Condição 

 

 Investigou-se a ocorrência de apoio por parte de pessoas próximas delas e 

das instituições que frequentavam, assim como a intensidade desse apoio. Os 

resultados encontram-se na Tabela 6. 

Novamente, o papel das instituições frequentadas surgiu com muita 

importância; estas apareceram como o local em que elas revelaram sentir maior 

apoio. A percepção de muito apoio recebido dos companheiros e parceiros foi 

menor, ocupando o sexto lugar, dado respaldado pela literatura (Almeida & 

Labronici, 1999; Vermelho et al., 1999). 

 

Tabela 6 - Intensidade do apoio recebido de pessoas próximas 

Pessoas que Apoiam Muito 

Apoio 

Algum 

Apoio 

Pouco 

Apoio 

Nenhum 

Apoio 

f % f % f % f % 

Cônjuge, namorado(a), parceiro(a) 34  59,65 7 12,28 9 15,79 7 12,28 

Filho(s) 40 68,96 4 6,90 7 12,07 7 12,07 

Mãe 38 61,29 4 6,45 7 11,29 13 20,97 

Pai 18 50,00 3 8,33 2 5,56 13 36,11 

Outros familiares 51 62,20  12 14,63 8 9,76 11 13,41 

Amigos 45 64,29 6 8,57 2 2,86 17 24,28 

Colegas de trabalho 23 56,10 6 14,63 2 4,88 10 24,39 

Vizinhos 16 32,00 5 10,00 6 12,00 23 46,00 

Instituições frequentadas 74 73,27  14 13,86 11 10,89 2 1,98 

Obs.: Todos os percentuais se referem aos percentuais válidos. 
 
 
 

 Os resultados apresentados nesta seção evidenciam a vulnerabilidade 

feminina diante da epidemia por HIV. Além de tratar-se de uma situação que origina 

perdas do ponto de vista da saúde física, também é possível visualizar perdas e 

dificuldades que são agravadas a partir da infecção, que remetem a aspectos 

psicológicos e sociais importantes. Essa constatação permite mostrar a importância 
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de considerar o ser humano que adoece de uma maneira mais abrangente do que a 

mera visualização da saúde física. A distribuição de medicação não é uma resposta 

completamente eficaz para a epidemia no Brasil; para que isto aconteça, é 

necessário ampliar o olhar e considerar muitas outras variáveis. 
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4.2. ESTUDO II 
 

4.2.1. Caracterização Sócio-demográfica e Médico-clínica 
 

Quadro 1 - Resumo dos perfis das entrevistadas com alto bem-estar subjetivo 

ENTREVISTADA RESUMO DO PERFIL 

 

GAIA: 

“A Grande Mãe” 

Sócio-demográfico: 54 anos, educação média completa, viúva, cinco filhos adultos, 
trabalho fixo sem direitos trabalhistas, militante. Tinha histórico de violência doméstica 
por parte do primeiro marido, o que ocasionou a mudança do seu país para o Brasil. O 
segundo marido a abandonou sem aviso e a partir de então passou a criar os filhos 
sozinha, dando suporte também na criação dos netos. Tinha trabalhado em diversas 
atividades, limpeza, cozinha, vendas; sendo que, a partir do seu diagnóstico, iniciara a 
atividade de militância, trabalhando em projetos voltados para a causa da 
soropositividade. Tinha sido a representante das cidadãs positivas durante bom 
período e exercia liderança natural, sendo bastante conhecida nesse meio. 
Médico-clínico: Diagnosticada há onze anos, a partir do diagnóstico do seu 
companheiro, que adoeceu e faleceu rapidamente. A partir do diagnóstico, passou a 
utilizar medicação antirretroviral a contento, passando por período em que tinha parado 
e adoecera, sem sequelas, há alguns anos. 
 

 

EMÍLIA: 

“A Caçadora de 

Oportunidades” 

Sócio-demográfico: 38 anos, educação fundamental incompleta, casada, um filho 
criança, recebia benefício e fazia trabalhos esporádicos como autônoma (“bicos”), 
militante. Nasceu em cidade de interior, mudando-se para Salvador ainda adolescente, 
motivada pela maior liberdade que poderia ter morando longe dos pais. Trouxe o 
namorado para morar com ela, de quem se separou ao constatar sua infidelidade e sua 
pouca iniciativa para o trabalho. Tinha um companheiro, pai do seu filho, aposentado, 
que se mostrava participativo na criação do filho e realizava os serviços domésticos. 
Trabalhou como doméstica em casas de família até o nascimento do seu filho, quando 
o companheiro e ela decidiram que ela se dedicaria ao cuidado dele. Logo em seguida, 
recebeu o diagnóstico de soropositividade e começou a exercer a militância de maneira 
voluntária, atividade que tomava boa parte do seu tempo. 
Médico-clínico: Tinha problemas de visão progressivos desde criança, motivo de 
cirurgia, de impedimento para enxergar adequadamente e de alfabetizar-se. 
Diagnosticada como soropositiva há dez anos, a partir do diagnóstico do seu 
companheiro, que adoeceu diversas vezes e ficou incapacitado para o trabalho em 
função das sequelas de doença oportunista. Logo em seguida ao diagnóstico, sofreu 
doença oportunista que não lhe deixou sequelas; utilizava medicação antorretroviral a 
contento, tendo dificuldades com a Lipodistrofia, motivo que a levou a realizar cirurgia e 
que começava a se fazer presente novamente. Seu filho era soronegativo até aquele 
momento, apesar de ter engravidado dele sendo portadora do HIV sem saber e não ter 
feito o tratamento indicado. Sofria com a possibilidade de algum dia seu filho 
apresentar um diagnóstico de soropositividade que os exames anteriores não tivessem 
detectado. 
 

 

HORTÊNSIA: 

“A Vencedora” 

Sócio-demográfico: 37 anos, educação superior completa com pós-graduação, 
solteira, sem filhos, tinha trabalho fixo com direitos trabalhistas. Nasceu em Salvador, 
sendo criada unicamente pela mãe, a quem definia como uma “guerreira”. Ainda 
criança, revelou grande interesse pelo aprendizado de língua estrangeira e isso 
resultou em aquisição de bolsa de estudos, a partir da qual passou a especializar-se e 
iniciar seus estudos superiores, apesar das amplas dificuldades econômicas. 
Profissional de destaque, apresentou alta motivação e orgulho nesta esfera de sua 
vida. Não tinha contato com a militância. Morava com sua mãe e tinha planos de morar 
sozinha. Sua vida afetiva tinha sido curta, com um namoro mais estável, a partir do 
qual se infectou. Mostrou-se desmotivada para uma nova relação e para poder 
concretizar seu sonho de ser mãe, devido à sua soropositividade. 
Médico-clínico: Diagnosticada há 2 anos, a partir de adoecimento sem sequelas, fazia 
uso de medicação antirretroviral desde então. Acreditava que o namorado que a 
infectou sabia de sua condição e não a alertara a respeito, culpando-se por não ter se 
protegido. 
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Quadro 2: Resumo dos perfis das entrevistadas com baixo bem-estar subjetivo 

 
ENTREVISTADA RESUMO DO PERFIL 

 

LÍDIA: 

“Violentada” 

 
Sócio-demográfico: 49 anos, educação média completa, separada, três filhos adultos, 
aposentada, ex-militante. Nasceu em Salvador, aos onze anos seu pai faleceu e passou a 
sofrer diversos episódios de abuso sexual por parte de pessoa da família, inclusive 
estupro. Sua mãe, ao saber, culpou-a. Mais tarde, adulta, foi estuprada novamente por 
marginais. Criou seus filhos com a ajuda da mãe. O relacionamento com o pai do primeiro 
filho terminou com ela grávida ainda, descobriu que ele era casado. O relacionamento 
com o pai dos demais filhos foi difícil pela dependência alcoólica dele, que a abandonou. 
Tinha sido militante, mas deixou pelo incômodo dos filhos com sua exposição. Também 
deixou de trabalhar com vendas autônomas (sacoleira) para cuidar da mãe doente. 
Sentia-se desmotivada diante de qualquer iniciativa profissional, esperava o apoio dos 
filhos e de pessoa com a qual se relacionava, mas não sentia isso acontecer. Morava com 
filhos na casa da mãe falecida. 
Médico-clínico: Diagnosticada há nove anos, passou a desconfiar que estava infectada a 
partir do último estupro que sofreu, adoeceu e confirmou sua suspeita. Tinha feito o 
tratamento adequadamente, mas no momento não o fazia, pois desejava morrer, sentia-
se desmotivada e sem perspectivas. 

 

LUANA: 

“Prisioneira do 

HIV” 

 
Sócio-demográfico: 34 anos, educação fundamental completa, solteira, um filho criança, 
portador de leve deficiência, que recebia benefício; desempregada, ex-militante. Nasceu 
em Salvador, ainda criança sua mãe tinha abandonado a família, motivada pela violência 
doméstica, deixando os filhos aos cuidados do pai agressor. Tinha sofrido e sofria com a 
agressividade do pai, acreditava que sua relação com ele a motivara a relacionar-se de 
forma pouco cuidadosa, infectando-se e engravidando.  Não se atrevia a sair de casa 
sozinha, pois estava sob ameaça de morte de ex-parceiro que tinha infectado. Tinha 
trabalhado em serviços domésticos e em projetos voltados para a soropositividade, mas 
deixara pelo medo das ameaças. Morava em anexo da casa paterna com seu filho e 
irmão, que a discriminava por ser soropositiva. 
Médico-clínico: Diagnosticada há dez anos a partir da apresentação de sintomas e da 
sua desconfiança por ter se relacionado com pessoa que adoecera. Passou a negar sua 
situação, relacionando-se sem proteção e engravidando sem o tratamento adequado. 
Acreditava ter infectado dois dos seus parceiros, um tinha falecido e o outro a mantinha 
sob ameaça. Seu filho era soronegativo, apesar da carência de cuidados durante a 
gravidez. Não utilizava a medicação prescrita, pois desejava morrer, sentia-se deprimida e 
sem perspectivas. 

 

Em seguida à análise descritiva das variáveis sócio-demográficas e médico-

clínicas dos estudos e com o objetivo de testar as hipóteses previamente 

delineadas, será abordada e discutida a análise estatística das variáveis 

fundamentais realizada no estudo I, assim como a análise qualitativa do bem-estar 

subjetivo realizada no estudo II; buscando a caracterização dessas variáveis, 

verificando possíveis relações entre elas e discutindo-as. 
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4.3. IDEOLOGIA DE GÊNERO 

 

 A investigação a respeito da ideologia de gênero fundamentou-se em duas 

hipóteses principais: 

H1) As participantes que apresentem características sócio-demográficas mais 

favoráveis, como ter alguma forma de trabalho, não ter filhos e ter um maior nível de 

escolaridade apresentarão uma ideologia de gênero mais igualitária. 

H2) As participantes que apresentem uma maior adesão ao tratamento e/ou 

sem interrupções, um menor número de doenças oportunistas e de hospitalizações 

apresentarão uma ideologia de gênero mais igualitária. 

 Nesta seção, além de abordar e discutir os resultados que possibilitaram 

colocá-las à prova, também serão abordados e discutidos outros resultados relativos 

à ideologia de gênero que se mostraram significativos. 

  A ideologia de gênero foi analisada de forma unidimensional, a partir das 

médias obtidas pelas participantes na escala de ideologia de gênero de Moya, 

Navas e Gomes (citado por Moya et al., 2006). Os resultados mais altos sugeriram 

uma maior identificação com a ideologia de gênero tradicional, calcada por valores 

patriarcais. Os resultados mais baixos sugerem maior identificação com uma 

ideologia de gênero igualitária ou feminista. 

 Observou-se que o item que obteve média mais alta diz respeito à 

maternidade e o segundo diz respeito ao trabalho feminino. O primeiro afirma que, 

no caso de o filho adoecer, é mais indicado que a mãe peça folga do trabalho e não 

o pai (M=3,08), e o segundo diz que a mulher deveria reconhecer que, assim como 

existem trabalhos indesejáveis para elas, pois requerem força física, têm outros que 

também não são desejáveis devido às características psicológicas da mulher 

(M=3,04). 

 Os itens que obtiveram médias mais baixas foram aqueles que se referem ao 

mundo externo, revelando uma ideologia mais igualitária. Um deles afirma que os 

homens devem ser preferidos no momento das promoções (M=1,93) e o outro afirma 

que eles estão mais preparados do que as mulheres para a política (M=1,81). Os 

comentários a respeito dessas questões foram no sentido de que, na atualidade, as 

mulheres estavam prontas para qualquer atividade, assim como os homens. 
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 Percebeu-se a partir desses resultados que, no âmbito da maternidade, 

exercida no ambiente privado, as participantes adotavam uma ideologia de gênero 

mais tradicional; já no que diz respeito aos espaços públicos, nos quais a 

participação feminina vem aumentando e sendo bastante divulgada na mídia, elas 

adotavam uma postura mais igualitária. Entretanto, quando confrontadas com as 

características que seriam próprias de cada gênero e sua adequação a tipos 

diferentes de trabalhos, elas se apresentaram mais tradicionais. Talvez para elas 

fosse mais próxima a igualdade de condições entre os gêneros quando se tratava de 

ambientes claramente definidos como sendo externos ao lar, as palavras 

“promoções” e “política” dão essa conotação aos respectivos itens. Pode-se 

constatar, a partir dessas respostas, a diferenciação entre a esfera pública e privada 

citada por Ferreira (2004), que caracteriza o patriarcalismo e embasa o sexismo. 

 O estudo de Aguiar e Simões-Barbosa (2006) trouxe aspectos importantes 

para refletir a esse respeito, posto que as participantes da sua pesquisa se 

autodefiniam como “mulheres guerreiras”, valorizando-se a partir da possibilidade de 

serem mães e da naturalização da dupla jornada de trabalho que elas vivenciavam. 

Sendo assim, passavam a valorizar-se por meio de uma ideologia de gênero 

tradicional. Isto mostra como pode ser difícil para a mulher adotar uma ideologia 

igualitária quando se trata do ambiente privado, a partir do qual ela encontra 

autovalorização. 

 Neste estudo, mediante a aplicação de teste t, foram identificadas diferenças 

significativas na ideologia de gênero entre os grupos de participantes que tinham 

filhos e que não tinham, com t(120)=-2,48, p‹.05. O grupo de participantes que tinha 

filho(s) apresentou uma ideologia de gênero mais tradicional (M=2,79) do que o 

grupo de participantes que não tinha filhos (M=2,27). 

 Esses resultados encontram respaldo na Teoria do Sexismo Ambivalente 

(Glick & Fiske, 1996), que evidencia como o sexismo benévolo valoriza a mulher no 

exercício dos papéis de esposa e mãe; a partir de tais papéis ela supre as 

necessidades dos homens referentes à intimidade, satisfação sexual, reprodução e 

ao cuidado do ambiente doméstico. Na medida em que uma mulher se adapta a 

esses papéis e supre as necessidades masculinas, ela é valorizada, recebendo 

proteção e admiração no exercício dos papéis prescritos para ela. Essa valorização 

pode ser tentadora para muitas mulheres, principalmente em contextos nos quais se 

trata de escolher entre o sexismo benévolo e o hostil (Glick et al., 2000). O menor 
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empoderamento feminino pode colaborar para que haja uma valorização do sexismo 

benévolo por parte das mulheres; situação facilitada quando se trata de mulheres 

com pouco ou nenhum grau de instrução, ou em contextos em que existe alto índice 

de medo diante do crime, como constatado por Phelan et al. (2010). 

 Foi investigada a associação entre a ideologia de gênero e o grau de 

instrução, encontrando-se uma correlação negativa significativa (r=-,433, p‹.001). 

Isto mostra que, quanto maior a formação escolar das participantes, menor a 

identificação com uma ideologia de gênero mais tradicional. Esse resultado condiz 

com o estudo de Fernández e Castro (2003), que relataram uma correlação negativa 

entre atitudes sexistas e grau de escolarização, assim como se afina com os 

resultados apontados por Glick et al. (2000), que mostraram como indicadores 

sociais mais elevados se correlacionam negativamente a índices de sexismo. 

Na relação entre a situação empregatícia e a ideologia de gênero, mediante a 

aplicação da ANOVA, foram identificadas diferenças significativas (Tabela 7). Esses 

resultados revelam uma ideologia pautada por ideais mais igualitários no grupo de 

participantes com a situação empregatícia estável e no grupo das que recebiam 

benefício, entre as quais se encontravam as aposentadas, que provavelmente 

também tivessem tido a experiência de uma situação empregatícia estável. 

 

Tabela 7 - Ideologia de gênero e situação empregatícia 

Situação Empregatícia Ideologia de Gênero 

(M) 

Desempregadas 3,05 

Trabalham por Conta Própria 

Têm Benefício 

Têm Trabalho Fixo 

2,83 

2,79 

2,07 

F(118) = 7,62, p ‹ .001 

 

 Moya et al. (2006) lembram em seu trabalho que as mulheres com uma vida 

profissional estabilizada apresentam uma ideologia mais igualitária. Talvez o fato de 

entrarem em contato com ambientes externos ao lar lhes ofereça a oportunidade de 

experimentar papéis diferentes daqueles tradicionalmente definidos como femininos, 

o que enriqueceria seu dia a dia e sua forma de atuar no que se refere às relações 

de gênero. 
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 O exercício da militância também pode contribuir para esse aspecto, por 

favorecer atividades externas ao ambiente doméstico. Sendo assim, neste estudo foi 

investigada, por meio da aplicação de teste t, a relação da militância com a ideologia 

de gênero e foram encontradas diferenças significativas entre os grupos, com 

t(120)=4,28, p‹.001. O grupo de participantes que exerciam a militância apresentou 

uma ideologia de gênero mais igualitária (M=2,20) do que o grupo das que não 

militavam (M=2,91). 

 A partir desses resultados, considerou-se que a hipótese H1 foi corroborada: 

“As participantes que apresentem características sócio-demográficas mais 

favoráveis, como ter alguma forma de trabalho, não ter filhos e ter um maior nível de 

escolaridade, apresentarão uma ideologia de gênero mais igualitária”. 

 Outros resultados significativos encontrados para a ideologia de gênero 

referem-se às variáveis “ter parente(s) soropositivo”, “pessoas a quem revelou o 

diagnóstico” e “apoio recebido das pessoas”.  

 Mediante a aplicação de teste t, foram identificadas diferenças significativas 

entre o grupo de participantes que tinha parente (s) soropositivo e o grupo que não 

tinha, com t(120)=-2,48, p‹.05. O primeiro apresentou uma ideologia de gênero mais 

tradicional (M=2,89) e o segundo mostrou-se mais igualitário (M=2,51). É necessário 

lembrar que os parentes soropositivos muitas vezes eram companheiros com os 

quais elas tinham relações estáveis ou dos quais tinham enviuvado; isto condiz com 

a literatura (Cechim & Selli, 2007; García-Sánchez, 2004; Nilo, 2008; Parker & 

Galvão, 1996; Rede Feminista de Saúde, 2003), que retrata como os valores 

patriarcais pautam as relações afetivas estáveis e se constituem num dos fatores 

que origina a maior vulnerabilidade feminina para o HIV. 

 A relação entre a ideologia de gênero e o fato das pessoas conhecerem seu 

diagnóstico foi investigada por meio de teste t, encontrando-se resultados 

significativos apenas para “colegas de trabalho”, com t(120)=.3,92, p‹.001. O grupo 

de participantes cujos colegas de trabalho sabiam de sua soropositividade 

apresentou uma ideologia de gênero mais igualitária (M=2,17) do que o grupo cujos 

colegas de trabalho não sabiam (M=2,87). 

A correlação entre a ideologia de gênero e o apoio recebido de diversas 

pessoas mostrou-se significativa quando se tratava do apoio recebido de outras 

pessoas da família (r=-.259, p‹.05) e do apoio recebido de amigos (r=-.448, p‹.001). 
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Esses resultados mostram que, quanto maior o apoio recebido por parte de pessoas 

da família e de amigos, menor a ideologia de gênero tradicional.  

Tanto os resultados referentes ao compartilhar a sua condição com colegas 

de trabalho como ao apoio recebido de amigos e familiares indicam que uma 

ideologia mais igualitária se relaciona com o poder compartilhar com pessoas mais 

próximas a sua condição e receber maior apoio. O maior apoio recebido de parentes 

e amigos talvez atue como facilitador para compartilhar a sua condição com os 

colegas de trabalho, sem envergonhar-se ou ter medo da rejeição; esse medo pode 

relacionar-se a valores mais patriarcais, a partir dos quais não seria pertinente o 

diagnóstico de soropositividade na vida de uma mulher. 

 No que diz respeito à hipótese H2: “As participantes que apresentem uma 

maior adesão ao tratamento e/ou sem interrupções, um menor número de doenças 

oportunistas e de hospitalizações apresentarão uma ideologia de gênero mais 

igualitária”, não foram encontrados resultados significativos, o que mostra, a 

princípio, que a ideologia de gênero não teria uma relação significativa e direta com 

o autocuidado nem com o consequente adoecimento, sendo necessários estudos 

mais detalhados a esse respeito para chegar a conclusões mais apuradas. 

 

4.4. AUTOESTIMA PESSOAL 

 

 A abordagem da autoestima pessoal baseou-se em duas hipóteses 

fundamentais: 

 

H3) As participantes que apresentem características sócio-demográficas mais 

favoráveis, como ter alguma forma de trabalho, não ter filhos e ter um maior nível de 

escolaridade apresentarão índices mais altos de autoestima pessoal. 

H4) As participantes que apresentem uma maior adesão ao tratamento e/ou 

sem interrupções, um menor número de doenças oportunistas e de hospitalizações 

apresentarão índices mais altos de autoestima pessoal. 

 

 Sendo assim, nesta seção foram abordados e discutidos os resultados que 

deram respaldo à avaliação dessas hipóteses, assim como outros resultados que se 

mostraram significativos no que se refere à autoestima pessoal. 



 

 

128 

A autoestima pessoal foi avaliada de forma unidimensional, a partir das 

médias gerais obtidas pelas participantes para a escala de autoestima de 

Rosemberg (1965, citado por Vargas et al., 2005). Uma maior pontuação revela 

maior autoestima pessoal, uma atitude mais positiva em relação a si; e a menor 

pontuação revela menor autoestima pessoal, com uma atitude mais negativa em 

relação a si. 

 O item que apresentou a média mais alta refere-se a ter o mesmo valor que 

outras pessoas (M=3,69) e, em seguida, o item que diz respeito a ter um grande 

número de boas qualidades (M=3,66). A média mais baixa foi obtida no item relativo 

à necessidade de ter mais amor próprio (M=2,29). Esses resultados podem ser 

relacionados ao estigma vivenciado pelas participantes, eles mostram que, apesar 

de elas se sentirem em condições plenas para ter uma vida tão produtiva quanto as 

outras pessoas, necessitavam valorizar-se mais, ter mais amor próprio. 

 Mediante a realização de correlações, foi investigada a relação entre a 

autoestima pessoal, a idade e o grau de instrução, identificando-se correlação tanto 

entre a autoestima pessoal e a idade (r=.228, p‹.05), como entre a autoestima 

pessoal e o grau de escolaridade (r=.310, p‹.01). Trata-se de correlações positivas, 

que indicaram que, quanto maior a idade e o grau de escolaridade, maior a 

autoestima pessoal das participantes. 

 É possível visualizar, assim, que a maior instrução pode ser um fator 

importante para a efetivação de uma maior autoestima, como constatado por 

Schieman e Campbell (2001). Uma maior instrução parece facilitar o enfrentamento 

de situações adversas, o que origina a sensação de maior controle diante da vida e 

consequente aumento da autoestima. 

A correlação positiva entre autoestima e idade encontra respaldo no estudo 

longitudinal de Vaillant (2000), que observou e denominou as “defesas da 

maturidade”, constituídas pelo altruísmo, a sublimação, o humor e a antecipação que 

pessoas de maior idade apresentaram. Isso facilitaria índices mais altos de 

felicidade. O reconhecimento da estreita relação existente entre a autoestima e o 

bem-estar subjetivo possibilita vislumbrar que pessoas de idade mais avançada, ao 

utilizar essas defesas, também passam a valorizar-se mais, aumentando a sua 

autoestima. 
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 Mediante a realização de teste t, não foram encontradas diferenças 

significativas na autoestima pessoal entre as participantes que tinham filhos e as que 

não tinham. Entretanto, as participantes com filhos apresentaram média mais baixa 

(M=3,19) do que aquelas que não tinham filhos (M=3,31), mostrando uma tendência 

que contraria o que a literatura sugere. 

 Como foi visto nos estudos revisados, a autoestima pessoal feminina é 

associada de maneira direta à maternidade (Souza & Ferreira, 2005; Wesley, 2003), 

resultados que encontram respaldo nos achados de Crocker e Wolfe (1998), citados 

por Tesser (2003), a partir dos quais se constatou que a autoestima pessoal 

feminina está mais sujeita às contingências externas, como a aprovação alheia, a 

aparência, o amor a Deus e a competência. A aprovação de uma mulher na 

ideologia patriarcal se encontra relacionada ao exercício da maternidade e esses 

estudos retratam uma mulher que necessitaria muito mais do parecer alheio, sendo 

assim, é possível considerar que tornar-se soropositiva pode desencadear maiores 

dificuldades nesse aspecto, posto que também se passa a duvidar da possibilidade 

de ter filhos saudáveis a partir de então, o que daria lugar a menores índices de 

autoestima pessoal. Além disso, não se deve esquecer que, para mulheres que 

vivenciam tantas dificuldades econômicas, ter filhos diminui ainda mais a 

possibilidade de experiências que poderiam facilitar o aumento da autoestima, como 

obter um maior grau de instrução, uma profissão, lazer, etc. 

Além de verificar a importância da maternidade para a autoestima pessoal 

feminina, Wesley (2003) verificou a associação direta de maior autoestima pessoal 

feminina a variáveis como o grau de instrução, atividade remunerada, poder 

aquisitivo e relacionamento afetivo positivo. Os resultados da presente investigação 

a respeito da relação entre a situação empregatícia e a autoestima pessoal 

encontram respaldo nesses resultados encontrados por Wesley (2003). 

Por meio de ANOVA, identificou-se a relação entre a autoestima pessoal e a 

situação empregatícia, com um nível marginal de significância; os resultados, 

apresentados na Tabela 8, mostram que uma média mais alta para a autoestima 

pessoal foi encontrada no grupo daquelas que tinham uma situação empregatícia 

estável, sendo que o grupo de participantes que não tinham um trabalho apresentou 

média mais baixa. 
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Tabela 8 - Autoestima pessoal e situação empregatícia 

Situação Empregatícia Autoestima Pessoal 

(M) 

Desempregadas 3,01 

Trabalham por Conta Própria 

Têm Benefício 

Têm Trabalho Fixo 

3,26 

3,26 

3,35 

F(118) = 2,70, p‹.1 

 

A condição de ter uma situação empregatícia estável pode facilitar uma maior 

socialização e o desenvolvimento de atividades que são valorizadas de forma 

independente à situação diagnóstica, o que se traduziria numa menor vivência de 

estigma. O estudo de Fife e Writh (2000) com pessoas soropositivas mostrou a 

associação do isolamento social devido à vivência de estigma a menores níveis de 

autoestima pessoal. A autoaceitação propiciada por contatos pessoais positivos, 

lembra Myers (2000a), relaciona-se a uma maior autoestima pessoal e isto facilita 

também o enfrentamento de situações difíceis; resultado encontrado também na 

pesquisa de Assis et al. (2003), com adolescentes cariocas. Destas constatações, 

percebe-se como é importante a concretização de programas voltados para 

diminuição da discriminação vivenciada pela população soropositiva. 

Além disso, o exercício da militância também apresentou um efeito benéfico 

na autoestima pessoal das participantes. Foi realizado teste t, com t(94,64) = -4,33, 

p‹.001, e aquelas que eram militantes obtiveram média mais alta (M=3,48) do que 

aquelas que não eram militantes (M=3,10). 

O impacto da militância foi qualificado pela interação com a variável “foi 

internada em decorrência da soropositividade”, uma vez que foi identificada, 

mediante a aplicação de uma ANOVA fatorial, uma interação entre as duas variáveis 

(F(1,122)=4,71, p‹.05), como mostra o gráfico apresentado na Figura 2. 
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O gráfico apresentado na Figura 2 mostra que, embora não tenha sido 

identificado efeito da variável “foi internada em decorrência da soropositividade” na 

autoestima pessoal, foi identificada uma interação entre essa variável e o fato de 

exercer ou não a militância. A autoestima pessoal foi mais alta naquelas 

participantes que militavam e que tinham sido internadas do que nos demais grupos 

(“tinham sido internadas e não militavam”, “não tinham sido internadas e militavam” e 

“não tinham sido internadas e não militavam”). 

Esses resultados mostram a autoestima pessoal sendo beneficiada pela 

interação da experiência de ser internada devido ao HIV com o exercício da 

militância. Esse tipo de atividade origina uma maior socialização e também uma 

compreensão mais apurada a respeito da infecção e do adoecimento; é possível que 

esses dois fatores tenham atuado de modo a favorecer o suporte de outras pessoas, 

o que, por si só, facilitaria o aumento da autoestima pessoal. Além disso, eles 

também teriam possibilitado a avaliação da situação de internamento como uma 

situação de desafio que, sendo enfrentada a contento, respaldaria o aumento da 

autoestima pessoal. 

Figura 2. Efeito da interação entre as variáveis 

internamento e militância na autoestima pessoal 
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 A flexibilidade e adaptabilidade da autoestima pessoal ao longo da história de 

vida foi sinalizada por Assis et al (2003). Para esses autores, ela seria constituída de 

atitudes de aprovação e/ou reprovação de si mesmo, que se referem ao sentir-se 

capaz, à importância e ao valor que se julga ter. Sendo assim, talvez a situação de 

internamento aliada ao apoio advindo da militância tenha se constituído numa 

oportunidade para fortalecer a autoestima pessoal dessas participantes, por se 

sentirem mais capazes após o enfrentamento da situação desafiadora. A avaliação 

da situação como um desafio e não como uma ameaça intransponível pode ter sido 

facilitada pela militância. O aumento da autoestima pessoal, decorrente desse 

enfrentamento, se constitui num crescimento a partir da situação traumática.  

Foi realizado teste t com o objetivo de identificar diferenças na autoestima 

pessoal das participantes, de acordo com o fato de algumas pessoas próximas 

conhecerem o seu diagnóstico; resultados significativos foram encontrados quando 

se tratava de colegas de trabalho e outros parentes, como mostra a Tabela 9.  

 

Tabela 9 - Autoestima pessoal e revelação do diagnóstico 

Pessoas Sabem 

(M) 

Não Sabem 

(M) 

 

Colegas de trabalho 

Outros parentes 

3,44 

3,27 

3,14 

3,04 

t(73,63) = -3,44, p‹.05 

t(120)=-2,08, p‹.05 

 

Assim, o grupo de participantes cujos colegas de trabalho e outros parentes 

sabiam de sua condição apresentou médias mais altas para a autoestima pessoal. É 

possível que elas mesmas tenham compartilhado com essas pessoas sobre a sua 

condição e que tenham procedido dessa maneira por sentir-se à vontade para isso. 

Sendo assim, uma maior autoestima pessoal por parte daquelas que relataram que 

outros parentes sabiam pode ser decorrente de elas se sentirem valorizadas pela 

família; já o fato de colegas de trabalho saberem de sua condição pode relacionar-se 

à maior autoestima pessoal talvez por se tratar de um ambiente em que se sentem 

valorizadas num aspecto saudável de suas vidas, sua vida profissional. 

 Por último, foi feita uma correlação entre a autoestima pessoal e o apoio 

recebido das pessoas, encontrando-se valores significativos quando se tratava do 

apoio recebido por parte da mãe (r=.311, p‹.05) e por parte das entidades 

frequentadas (r=.281, p‹.01). As demais correlações não se mostraram significativas. 
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Esses resultados mostraram que, quanto maior o apoio recebido da mãe e 

das entidades frequentadas, maior a autoestima pessoal. Pôde-se vislumbrar a 

importância da figura materna para a construção da autoestima pessoal e, ao 

mesmo tempo, que sentir o apoio de um espaço público também contribuía para a 

autoestima; nesses espaços, elas se sentiam menos discriminadas e mais aceitas 

na sua condição de soropositividade. 

A partir dos resultados referentes à situação trabalhista, ao exercício da 

maternidade e ao grau de escolaridade explorados nesta seção, pôde-se corroborar, 

em parte, a relação entre a autoestima pessoal e as variáveis sócio-demográficas, 

abordada na hipótese H3: “As participantes que apresentem características sócio-

demográficas mais favoráveis, como ter alguma forma de trabalho, não terem filhos 

e terem um maior nível de escolaridade, apresentarão índices mais altos de 

autoestima pessoal”. Apenas na investigação da variável “ter filhos”, não foram 

encontrados resultados estatisticamente significativos, apesar de o grupo de 

participantes que não tinha filhos ter apresentado média mais baixa para a 

autoestima pessoal.  

Não foram encontrados resultados significativos ao investigar as relações 

entre a autoestima pessoal e a adesão ao tratamento, o número de doenças 

oportunistas e de hospitalizações; portanto, a hipótese H4: “As participantes que 

apresentem uma maior adesão ao tratamento e/ou sem interrupções, um menor 

número de doenças oportunistas e de hospitalizações apresentarão índices mais 

altos de autoestima pessoal” não foi corroborada. Percebeu-se, assim, a inexistência 

de uma relação entre a autoestima pessoal e as variáveis médico-clínicas abordadas 

nessa hipótese. Entretanto, variáveis médico-clínicas relativas à revelação do 

diagnóstico e ao apoio recebido, assim como a interação da militância com o fato de 

ter sido internada devido à soropositividade, mostraram relações significativas com a 

autoestima pessoal, como já foi explicitado nesta seção. 

 

 4.5. AUTOESTIMA COLETIVA 

 

 A autoestima coletiva foi abordada a partir de duas hipóteses fundamentais: 

H5) As participantes que apresentem características sócio-demográficas mais 

favoráveis, como ter alguma forma de trabalho, não ter filhos e ter um maior nível de 

escolaridade, apresentarão índices mais altos de autoestima coletiva. 
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H6) As participantes que apresentem uma maior adesão ao tratamento e/ou 

sem interrupções, um menor número de doenças oportunistas e de hospitalizações 

apresentarão índices mais altos de autoestima coletiva. 

 Nesta seção, são apresentados e discutidos os resultados que possibilitaram 

a avaliação dessas duas hipóteses, assim como outros resultados que se mostraram 

significativos. 

A autoestima coletiva foi verificada de maneira unidimensional, a partir das 

médias obtidas pelas participantes na escala de autoestima coletiva de Luhtanen e 

Crocker (1992). Índices mais baixos mostram uma menor autoestima coletiva, 

traduzida como uma menor valorização do ser membro da categoria das mulheres; 

índices mais altos retratam uma maior autoestima coletiva, o que significa uma maior 

valorização de sua autopercepção como membro da categoria das mulheres. 

 Observou-se que os resultados com pontuação mais alta dizem respeito a 

itens da escala relativos à autoestima coletiva privada, definida por julgamentos 

acerca do bem-estar decorrente do pertencimento à categoria das mulheres. No item 

que obteve a média mais alta (M=6,28), as participantes responderam a respeito de 

se sentirem felizes por serem mulheres e, no segundo item de média mais alta 

(M=6,15), as participantes responderam a respeito do se sentir bem por pertencer à 

categoria das mulheres. 

 As médias mais baixas foram para itens que avaliam a autoestima coletiva 

voltada para a identidade, definida pelo grau de importância do pertencimento à 

categoria das mulheres para o autoconceito. O item que se apresentou com média 

mais baixa (M=4,40) afirma que o fato de ser mulher tem muito pouco a ver com o 

que ela sente sobre si mesma; a segunda média mais baixa (M=5,16) foi encontrada 

para o item que afirma a ausência de contribuição da categoria das mulheres para o 

tipo de pessoa que ela é. 

 Esses resultados podem ser traduzidos como uma maior valorização do ser 

mulher, entretanto, o pertencimento à categoria das mulheres pareceu ser menos 

importante para o que elas sentiam a respeito de si. 

 Mediante a avaliação das relações entre a autoestima coletiva e demais 

variáveis, encontrou-se uma correlação positiva entre a autoestima coletiva e o grau 

de escolaridade (r=.188, p‹.05), o que mostra que a autoestima coletiva aumenta na 

medida em que aumenta a formação escolar. 
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 A relação entre o fato de ter filhos e a autoestima coletiva foi investigada por 

meio de teste t, sem encontrar resultados significativos. Entretanto, assim como foi 

identificado para a autoestima pessoal, o grupo de participantes que tinha filhos 

apresentou uma autoestima coletiva mais baixa (M=5,60) do que o grupo de 

participantes que não tinha filhos (M=5,68), contrariando a literatura. 

 A situação empregatícia das participantes relacionou-se à autoestima coletiva, 

a partir de ANOVA, como mostra a Tabela 10. 

 

Tabela 10 - Autoestima coletiva e situação empregatícia 

Situação Empregatícia Autoestima Coletiva 

(M) 

Desempregadas 5,35 

Trabalham por Conta Própria 

Têm Benefício 

Têm Trabalho Fixo 

5,75 

5,33 

6,03 

F(118) = 3,88, p‹.05 

 

 Esses resultados mostram médias mais altas para a autoestima coletiva nos 

grupos de participantes que tinham uma situação empregatícia estável ou que 

trabalhavam por contra própria; e médias mais baixas nos grupos daquelas que não 

tinham trabalho ou que recebiam benefício. 

 O exercício da militância também se mostrou aliado a médias mais altas para 

a autoestima coletiva, relação investigada a partir de teste t, com t(103,31)= -3,60, 

p‹.001. Assim, o grupo de militantes obteve média mais alta (M=5,99) do que o 

grupo de não militantes (M=5,45). 

 Os resultados obtidos mediante a investigação da influência das variáveis 

sócio-demográficas na autoestima coletiva foram bastante parecidos com os 

resultados encontrados para a autoestima pessoal. Pôde-se corroborar, em parte, a 

hipótese H5: “As participantes que apresentem características sócio-demográficas 

mais favoráveis, como ter alguma forma de trabalho, não ter filhos e ter um maior 

nível de escolaridade, apresentarão índices mais altos de autoestima coletiva”. No 

que diz respeito à situação empregatícia e ao nível de escolaridade, a hipótese foi 

corroborada; no entanto, no que diz respeito à variável “ter filhos”, a hipótese não foi 

corroborada de modo significativo do ponto de vista estatístico, apesar de ter sido 
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identificado que a média para a autoestima coletiva do grupo de participantes sem 

filhos se mostrou mais alta. 

 A seguir, investigou-se a influência das variáveis médico-clínicas na 

autoestima coletiva. Mediante a realização de teste t, verificou-se uma autoestima 

coletiva mais alta no grupo de participantes cujos pais e/ou mães sabiam de sua 

soropositividade, assim como nos grupos em que os amigos, colegas de trabalho e 

pessoas das instituições frequentadas sabiam; resultados apresentados na Tabela 

11. 

 

Tabela 11 - Autoestima coletiva e revelação do diagnóstico 

Pessoas Sabem 

(M) 

Não Sabem 

(M) 

 

Mãe e/ou Pai 

Amigos 

Colegas de trabalho 

De instituições/ONG’s 

5,78 

5,75 

5,93 

5,82 

5,41 

5,36 

5,51 

5,18 

t(120)=-2,16, p‹.05 

t(120)=-2,26, p‹.05 

t(120) = -2,15, p‹.05 

t(60,24) = -3,37, p‹.05 

 

  

 Como já foi sinalizado, a maior parte dos resultados mencionados mostraram-

se coincidentes com os resultados observados para a autoestima pessoal; o que 

sugere uma relação estreita entre a autoestima pessoal e a autoestima coletiva, 

sendo possível ancorar as duas em uma maior satisfação no que se refere às 

relações sociais, ao fato de terem uma atividade em que se sintam úteis, seja num 

trabalho remunerado ou no exercício da militância. É possível considerar que o 

papel dessas variáveis nas relações de gênero e na vivência de estigma seja 

bastante benéfico, como facilitadoras do empoderamento e da autoestima, tanto 

pessoal como coletiva. 

 Mediante a realização da ANOVA, não se identificaram diferenças 

significativas na autoestima coletiva entre o grupo que tinha parente(s) 

soropositivo(s) e o grupo que não tinha. Entretanto, o impacto de ter parente(s) 

soropositivo(s) foi qualificado pela interação com a variável “foi internada em 

decorrência da soropositividade”, uma vez que se identificou, mediante a aplicação 

de uma ANOVA fatorial, uma interação entre as duas variáveis (F(1,122)=4,16, 

p‹.05), como mostra o gráfico da Figura 3. 
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Esses resultados mostram que o fato de ter parente(s) soropositivo(s) fez com 

que a autoestima coletiva fosse mais baixa nas participantes que foram internadas, 

sem que houvesse uma diferença digna de nota no padrão da autoestima coletiva 

entre as participantes que não tinham sido internadas, tendo parente(s) 

soropositivo(s) ou não. É possível entender isto ao retomar o conceito de autoestima 

coletiva (Crocker at al., 1994) e a literatura referente à vulnerabilidade feminina 

diante da soropositividade. A autoestima coletiva se constitui de sentimentos de 

autovalorização e de autorrespeito referentes ao autoconceito como membro de um 

grupo social, neste caso, o grupo “mulheres”; e a origem da vulnerabilidade feminina 

diante da infecção é vista como consequência das relações de gênero pautadas em 

valores patriarcais (Cechim & Selli, 2007; García-Sánchez, 2004; Meneghel et al., 

2005; Nilo, 2008; Parker & Galvão, 1996; Rede Feminista de Saúde, 2003); disto, 

pode-se pressupor uma autoestima coletiva rebaixada em mulheres portadoras do 

HIV. Sendo assim, é possível que aquelas que tinham companheiros ou ex-

companheiros soropositivos, ao se internarem em decorrência da infecção, tenham 

Figura 3.  Efeito da interação entre as variáveis 

internamento e ter parente soropositivo na 
autoestima coletiva 
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retomado sentimentos de desvalorização e de pouco poder nas relações de gênero, 

explicitando uma autoestima coletiva rebaixada. 

A influência do apoio recebido de pessoas próximas e das instituições 

frequentadas na autoestima coletiva foi investigada por meio de correlações, 

encontrando-se resultados significativos no que se refere ao apoio recebido do pai 

(r=.386, p‹.05), de amigos (r=.315, p‹.01), colegas de trabalho (r=.310, p‹.05) e das 

entidades frequentadas (r=.258, p‹.01). Esses resultados mostraram a autoestima 

coletiva aumentando na medida em que aumentava o apoio recebido de pessoas 

pertencentes a ambientes mais públicos. Mesmo o pai, uma figura mais próxima, 

numa ideologia tradicional pode associar-se à saída para o público. O fato de sentir 

essas pessoas dando apoio talvez originasse maior segurança e valorização do 

pertencimento à categoria das mulheres. 

 Os resultados obtidos mediante a investigação da influência das variáveis 

médico-clínicas na autoestima coletiva não permitiram corroborar a hipótese H6: “As 

participantes que apresentem uma maior adesão ao tratamento e/ou sem 

interrupções, um menor número de doenças oportunistas e de hospitalizações 

apresentarão índices mais altos de autoestima coletiva”. No entanto, outras variáveis 

médico-clínicas mostraram relações significativas com a autoestima coletiva, 

variáveis que dizem respeito ao apoio recebido e à revelação do diagnóstico, 

resultado próximo ao obtido para a autoestima pessoal.  

 

4.6. BEM-ESTAR SUBJETIVO 

 

 As hipóteses que nortearam o estudo do bem-estar subjetivo foram duas: 

H7) As participantes que apresentem características sócio-demográficas mais 

favoráveis, como ter alguma forma de trabalho, não ter filhos e ter um maior nível de 

escolaridade, apresentarão índices mais altos de bem-estar subjetivo. 

H8) As participantes que apresentem uma maior adesão ao tratamento e/ou 

sem interrupções, um menor número de doenças oportunistas e de hospitalizações 

apresentarão índices mais altos de bem-estar subjetivo. 

 Nesta seção, serão abordados e discutidos os resultados que deram respaldo 

à avaliação dessas hipóteses, assim como outros resultados que se mostraram 

significativos. 
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O bem-estar subjetivo foi investigado mediante uma metodologia quantitativa 

e qualitativa, obedecendo-se à indicação da literatura no sentido de buscar uma 

complementação entre as diversas maneiras de estudá-lo. 

Por meio da utilização de método quantitativo, o bem-estar subjetivo foi 

avaliado a partir das médias gerais obtidas pelas participantes na escala de bem-

estar subjetivo de Albuquerque e Tróccoli (2004). Médias mais altas relacionam-se a 

índices mais altos de bem-estar subjetivo. 

 As médias obtidas nos itens da escala foram mais altas no item relativo à 

agressividade (M=4,26) e no item em que se afirma uma avaliação positiva da vida 

(M=4,17). Os itens que obtiveram médias mais baixas foram um que afirma que sua 

vida poderia estar bem melhor (M=2,00) e o item que afirma que mudaria seu 

passado se pudesse (M=2,20). Esses resultados sinalizam que, de uma forma geral, 

havia satisfação das participantes com as suas vidas e talvez certa dificuldade de 

assumir uma maior agressividade. Em vista de que as respostas mostraram índices 

baixos dessa emoção, talvez isso fosse resultado de um desenvolvimento feminino 

pautado por estereótipos de gênero que prescrevem uma menor agressividade para 

as mulheres. 

 Na análise dos itens que tiveram médias mais baixas, visualizou-se a 

necessidade das participantes de melhorar as condições de vida atuais, apesar de 

avaliarem positivamente suas vidas, assim como o desejo de modificar o passado, 

que talvez seja associado ao infectar-se com o HIV.  

Para a avaliação qualitativa do bem-estar subjetivo, foram realizadas 

entrevistas de história de vida, como mencionado na seção dedicada à metodologia. 

A seguir, serão apresentados e discutidos esses resultados na forma de 

subtemas, com o objetivo de complementar os resultados obtidos mediante a 

metodologia quantitativa com aqueles obtidos via qualitativa.  

Num primeiro momento, a exploração do subtema Formação Escolar e Vida 

Profissional e do subtema Maternidade possibilitou a avaliação da hipótese H7: 

“As participantes que apresentem características sócio-demográficas mais 

favoráveis, como ter alguma forma de trabalho, não ter filhos e ter um maior nível de 

escolaridade, apresentarão índices mais altos de bem-estar subjetivo”.  

Num segundo momento, a partir do subtema A Vida com HIV, foi avaliada a 

hipótese H8: “As participantes que apresentem uma maior adesão ao tratamento 
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e/ou sem interrupções, um menor número de doenças oportunistas e de 

hospitalizações apresentarão índices mais altos de bem-estar subjetivo”. 

 

4.6.1. Formação Escolar e Vida Profissional 

 

 Identificou-se uma correlação positiva entre o grau de escolaridade e o bem-

estar subjetivo (r=.331, p‹.01). Este resultado mostrou que, quanto maior a formação 

escolar das participantes, maior o bem-estar subjetivo. Entretanto, o impacto da 

escolaridade no bem-estar subjetivo foi qualificado pela interação com a variável 

“tem parente(s) soropositivo(s)”, uma vez que foi identificada, mediante a aplicação 

de uma ANOVA fatorial, uma interação entre as duas variáveis (F(2,122)=3,61, 

p‹.05), como mostra o gráfico na figura 4. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 04. Efeito da interação entre as variáveis 

escolaridade e ter parente soropositivo no bem-estar 
subjetivo. 
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Esses resultados mostram que o efeito da escolaridade no bem-estar 

subjetivo é moderado pelo fato de ter ou não parente(s) soropositivo(s). Nas 

participantes que não tinham parente(s) soropositivo(s), o grau escolar não produziu 

efeito no bem-estar subjetivo, acontecendo de modo diferente com as participantes 

que tinham um parente nessa condição; para elas, quanto mais baixo o grau de 

escolaridade, mais baixo o bem-estar subjetivo. Talvez para as participantes de grau 

escolar mais avantajado, ao se deparar com o fato de ter parente(s) soropositivo(s), 

elas contavam com um leque mais amplo de conhecimentos e de recursos 

econômicos para lidar com a situação, o que resultou num bem-estar subjetivo mais 

alto. 

As participantes entrevistadas apresentaram diversos perfis quanto à 

formação escolar; a partir dos seus depoimentos, não ficou clara uma relação entre 

essa variável e o bem-estar subjetivo. Sendo assim, foi observada uma motivação 

mais alta para o estudo nos depoimentos de Gaia, Hortênsia e Luana. Gaia desejava 

fazer faculdade de Direito, para trabalhar com direitos humanos, motivada pela 

militância que exercia, e sentia muito não poder concretizar seu sonho, já que tinha 

parado de estudar ao engravidar e casar. 

 

Ohh! [chora] Eu queria, queria ser advogada! ... eu queria... era continuar estudando, 
poder fazer minha vida, mas continuar estudando está muito longe pra mim 
[chorando], não sei porque mas eu vejo isso muito longe. Não sei, não sei, é uma 
coisa que eu vejo, sabe? Não sei porque estou vendo isso muito longe. (Gaia) 

  
 

Assim como Gaia, Luana também não via a possibilidade de concretizar seu 

sonho de cursar uma faculdade. Nos últimos anos de escola, sofrera discriminação 

em função da soropositividade e, em seguida, engravidara. Via-se prisioneira das 

ameaças do ex-parceiro e sem perspectivas. 

Eu tinha vontade de fazer faculdade, mas não posso fazer nada...Eu gosto de 
desenhar, sempre gostei de desenhar, gostaria de fazer Belas Artes. (Luana) 

 

Para Hortênsia, o estudo era altamente motivador e fonte de realização. 

Percebia-se como uma “sortuda” por ter recebido bolsa de estudos e refletia como 

teria sido diferente sua vida, caso isso não tivesse acontecido. 
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Eu fui selecionada na escola pública, pra concorrer a uma bolsa, minha professora 
sabia que eu amava inglês. É uma coisa assim que eu acho que está dentro de mim, 
ela já nasceu comigo, nasceu comigo, e aí, eu já gostava muito... (Hortênsia) 

 
  

Os depoimentos mostraram que os resultados que elas obtiveram, ao longo 

de suas trajetórias escolares e profissionais, se encontravam relacionados, também, 

às condições que o contexto tinha lhes oferecido. Hortênsia parecia ter uma 

percepção pertinente a esse respeito, considerando-se uma “sortuda”. 

 As teorias télicas a respeito do bem-estar subjetivo lembram que este se vê 

prejudicado quando as pessoas acalentam metas demasiado elevadas para suas 

vidas e para as quais não têm como dar vazão (Diener, 1984; Solano, 2010). Tanto 

Gaia como Luana, motivadas para continuar os estudos, não viam a possibilidade de 

satisfazer essa necessidade e mostraram-se tristes a esse respeito, já Hortênsia se 

sentia satisfeita nesse aspecto de sua vida. As demais entrevistadas não 

apresentaram essa necessidade, sendo assim, também não demonstraram 

insatisfação por não supri-la, o que demonstrou como as necessidades são 

diferentes de uma pessoa para outra. Seguindo o raciocínio de Maslow (1968), 

talvez Emília e Lídia ainda não estivessem no momento de motivar-se para outro 

tipo de necessidade que não fosse voltada para o suprimento de necessidades mais 

básicas, como a de moradia e de alimentação. 

 No entanto, na avaliação geral das participantes, o fato de ter um maior grau 

de instrução correlacionou-se diretamente ao bem-estar subjetivo, sofrendo a 

interação com o fato de ter parente(s) soropositivo(s). Como Emília, sem uma maior 

instrução e com o esposo soropositivo, apresentava bem-estar subjetivo tão alto? 

Pode-se vislumbrar que a situação de Emília era diferente da situação das demais, 

já que apresentava cegueira desde cedo e isso a impedira de estudar. Ela tinha 

enfrentado a sua vida sem contar com o recurso da educação formal e sentia-se 

forte por ter conseguido isso, o que colaborava para seu alto bem-estar subjetivo. No 

que se refere ao fato de o esposo também ser portador, talvez ela encontrasse 

maior suporte a partir do exercício da militância, para o qual recebera informações e 

formação que teriam possibilitado um enfrentamento mais positivo da situação de 

discriminação e uma menor preocupação com o fato de o seu esposo também ser 

portador do vírus. 
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 A necessidade de estudar o bem-estar subjetivo sob o olhar das teorias 

télicas também deu respaldo para investigar a relação entre a situação empregatícia 

das participantes e o bem-estar subjetivo. No estudo I, a situação empregatícia se 

relacionou de forma significativa com o bem-estar subjetivo por meio da realização 

de ANOVA, como mostra a Tabela 12. Os resultados indicaram que o grupo de 

participantes com média mais alta para o bem-estar subjetivo foi daquelas que 

tinham uma situação empregatícia estável e o grupo de desempregadas destacou-

se pela média mais baixa. 

 

Tabela 12 - Bem-estar subjetivo e situação empregatícia 

Situação Empregatícia Bem-estar Subjetivo 

(M) 

Desempregadas 3,20 

Trabalham por conta própria 

Têm benefício 

Têm trabalho fixo 

3,48 

3,52 

3,83 

F(118)=4,05, p‹.05 

 

 No estudo II, a partir da análise de conteúdo das entrevistas realizadas, 

observou-se que as três participantes que apresentaram bem-estar subjetivo mais 

alto referiam-se à sua vida profissional de maneira motivada e como fonte para sua 

independência. Os perfis dessas participantes foram diversos, apenas Hortênsia 

tinha uma situação profissional estável, com direitos trabalhistas, e também tinha 

uma formação escolar superior. Gaia trabalhava em projetos voltados para a 

soropositividade, sem direitos trabalhistas, depois de ter trabalhado desenvolvendo 

muitas outras atividades. Emília recebia benefício, além de fazer alguns trabalhos 

por conta própria e já ter trabalhado como doméstica. No entanto, as três 

apresentaram dinamismo e determinação na busca de fontes de renda. 

 

E aí consegui fazer meu curso, trabalhava durante o dia, ia pra faculdade à 
noite...trabalhava como auxiliar, de tesouraria, e estudava à noite, consegui fazer 
meu curso, dentro do tempo, né? Dentro dos quatro anos, que eu precisava, 
trabalhar, precisava, queria muito mudar, né, de função, então me propus fazer meu 
curso dentro dos quatro anos ali, na luta , consegui formar, e começar mais uma 
outra etapa na minha vida. (Hortênsia) 
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Sim, eu trabalhava, de garçonete, eu trabalhei doze anos no mesmo lugar, lá no 
Comércio, trabalhei, trabalhei, trabalhei, trabalhava...vendia cerveja na porta do, do, 
da Igreja da Conceição no dia de Bomfim, quem colocou bebida ali pra vender fui eu, 
fazem dezenove anos, depois vendia, tinha uma barraca de carnaval, na porta do 
Elevador Lacerda... ali eu vendi muita cerveja, muito, muito, muito, muito,muito 
mesmo. Trabalhava mesmo! (Gaia) 

 

Aí quando eu vim pra Salvador, graças a Deus eu comecei a trabalhar, comecei a 
vencer na vida, vencer na vida, você entende não é? ...Eu sempre saio, corro 
atrás...eu tenho minha aposentadoria também....Eu sempre me viro, sabe? Eu faço 
geladinho pra vender em casa, pra nunca faltar coisas assim dentro de casa. 
Dificuldades todo mundo tem né? Mas eu sempre corro atrás! (Emília) 
 
 

As duas entrevistadas que apresentaram o bem-estar subjetivo mais baixo 

não trabalhavam e não visualizavam para elas essa possibilidade, expressando 

desmotivação e desânimo diante da possibilidade de serem mais autônomas. Lídia 

tinha trabalhado como vendedora (sacoleira) e tinha deixado a atividade para cuidar 

da mãe adoentada; acreditava que sua idade e sua situação diagnóstica eram 

impedimentos para que assumisse novamente uma condição autônoma, sustentava-

se do recebimento de aposentadoria que não supria suas expectativas. Luana tinha 

um histórico de trabalhos domésticos autônomos e algumas atuações em projetos 

voltados para a soropositividade; sentia-se impossibilitada de procurar um trabalho e 

sustentava-se da ajuda que recebia do seu pai e de benefício que seu filho recebia. 

 

Eu sozinha, eu não tô com coragem, entende? Eu não tô com coragem, eu não 
tenho mais essa coragem ... É difícil deles me aceitar por causa de minha idade né? 
vou fazer 50 anos, o  negócio é esse...Não sei, é muito difícil, eu acho. (Lídia) 

 

Uma vez me deram o recado errado, eu perdi a entrevista, aí me chamaram de novo, 
aí eu tava deprimida, eu disse que não queria ir, eu tava muito branca pra ir, tava 
muito magra, aí como é que eu ia pra entrevista dessa forma? Aí eu perdi a 
oportunidade de ir trabalhar, aí eu não procurei mais. (Luana) 

 

 A partir desses relatos percebeu-se uma relação do bem-estar subjetivo com 

a formação escolar e a situação empregatícia; isto também foi encontrado no estudo 

I, no qual uma maior formação e uma situação empregatícia mais estável 

relacionaram-se a médias mais altas para o bem-estar subjetivo. 

Considera-se assim que a hipótese H7: “As participantes que apresentem 

características sócio-demográficas mais favoráveis, como ter alguma forma de 

trabalho, não ter filhos e ter um maior nível de escolaridade, apresentarão índices 
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mais altos de bem-estar subjetivo” foi corroborada no que se refere à situação de 

trabalho, sendo que, no que se refere à escolaridade, observou-se o papel 

moderador do fato de ter ou não parente(s) soropositivo(s). A relação entre “ter 

filhos” e o bem-estar subjetivo será abordada na seção 4.6.2, referente à 

maternidade. 

Na literatura, o bem-estar subjetivo nem sempre se mostra associado a esse 

tipo de variável, no entanto, em situações em que a pobreza de recursos é extrema 

e as necessidades básicas não são atendidas a contento, o bem-estar subjetivo 

apresenta-se diminuído (Diener & Diener, 1995). Por esse caminho, visualiza-se a 

formação escolar e a atividade trabalhista associada apenas à situação econômica, 

mas não se deve esquecer que uma maior formação e uma atividade profissional 

também contribuem de outras maneiras para o bem-estar. O sentimento de 

pertencimento e de sentido para a vida, que Gaia e Hortênsia expressavam, 

relacionava-se às suas atividades profissionais, que para Hortênsia eram 

decorrentes de sua formação escolar e, para Gaia, do seu interesse em ajudar as 

outras pessoas através da militância. No entanto, Hortênsia encontrava motivação 

para o trabalho que não se referia apenas à atividade de ensino que exercia, mas 

também à possibilidade de cuidar das pessoas, motivação semelhante à de Gaia. 

 

Sempre que eu tenho uma oportunidade de conversar com alguém pra estimular, pra 
dar ânimo, eu cito isso, esse exemplo de vida que eu tenho...aí eu sempre que tenho 
oportunidade eu cito esse exemplo, pra que as outras pessoas, elas diante de 
situações, parecidas com a minha, ainda mais que eu lido com o público, que eles 
têm uma história de vida parecida com a minha, inclusive uma situação financeira 
parecida com a minha, né?... então assim, eu digo assim: Não tem nada que baixar a 
cabeça, se valorizem, então tudo que em um determinado tempo eu não achei, e 
depois eu encontrei, eu tento transmitir pros outros: Não tem nada que baixar a 
cabeça não, você pode! Então estou sempre fazendo esse trabalho. (Hortênsia) 

 
Essas observações associam-se aos resultados relativos ao exercício da 

militância, que serão apresentados e discutidos posteriormente. 

Os recursos de enfrentamento diante de situações desfavoráveis também 

ficaram aparentes nos depoimentos: Luana e Lídia não visualizavam formas de 

enfrentar as dificuldades, diferente de Gaia, Emília e Hortênsia. As necessidades de 

competência, de pertencimento e autonomia, que Ryan e Deci (2000) identificam 

como fontes de bem-estar subjetivo, estavam satisfeitas segundo os depoimentos de 

Gaia, Emília e Hortênsia; o que também podia ser visto como um facilitador dos seus 
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recursos de enfrentamento, formando-se um círculo que se retroalimentava. Nos 

depoimentos de Luana e Lídia, percebeu-se um movimento oposto; para elas, 

parecia tornar-se cada vez mais difícil atingir um bem-estar subjetivo mais alto. 

 

4.6.2. Maternidade 

 

A relação entre o fato de ter filhos e o bem-estar subjetivo foi examinada 

mediante a realização de teste t, com t(120) = 2,04, p‹.05. Verificou-se que o grupo 

que não tinha filhos apresentou bem-estar subjetivo mais alto (M= 3,78) do que o 

grupo que tinha (M=3,43). Este resultado difere dos relatos da literatura e pode ser 

melhor compreendido a partir das entrevistas realizadas. 

 Das entrevistadas com bem-estar subjetivo mais alto, apenas Gaia e Emília 

eram mães, Hortênsia não. A maternidade era fonte de realização para Emília, que 

tinha um filho ainda pequeno, mas nem tanto para Gaia, cujos filhos eram adultos, 

se opunham à sua vida de militância e não lhe davam o apoio que esperava. As 

duas tinham histórico de falecimento de filhos ainda durante a gestação ou recém-

nascidos e revelaram que, na época em que engravidaram pela primeira vez, 

desconheciam seu corpo e como fazer planejamento familiar. Hortênsia não tinha 

filhos, tinha o sonho de poder tê-los, mas acreditava que era um risco muito alto: ser 

portadora do HIV constituía um impedimento para a realização do seu sonho. 

 

Meu sonho era ter filhos, hoje eu penso duas vezes, mesmo o médico me falando 
todas as formas, pra mim, eu acho que não devo, né? Expor uma criança a esse 
risco. (Hortênsia) 

 

  A preocupação com os filhos e a presença do HIV também surgiu nos demais 

relatos. Emília tinha tido seu filho ainda sem saber da sua soropositividade, portanto 

não fizera o tratamento para evitar a transmissão vertical. Os exames de seu filho 

tinham indicado que era soronegativo, mas ela ainda se sentia insegura, achava 

que, a qualquer momento, ele apresentaria o vírus; o que constituía uma fonte de 

preocupação contínua para ela. Além disso, relatou que não queria mais ter filhos 

por achar que se tratava de algo muito arriscado. 
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Mas pra você colocar um filho no mundo, pra você estar em dúvida pra você saber 
se vai ser um soropositivo ou não, eu prefiro ficar no meu canto quieta, mas que eu 
tenho vontade tenho...eu tenho vontade [fala baixinho]. Mas pra ficar nessa dúvida é 
melhor eu ficar quieta no meu canto. Apesar que a Medicina tá muito avançada né? 
...não sei, mas...eu não quero passar por essa experiência não. É muito doloroso! 
Então eu não quero! (Emília) 
 
 

Gaia tivera o mesmo tipo de medo, não pelos filhos e sim por alguns dos 

netos que, sem saber de sua soropositividade, tinha amamentado. 

 As duas entrevistadas com bem-estar subjetivo mais baixo eram mães. Lídia 

tinha filhos adultos que, segundo sua avaliação, não lhe proporcionavam a atenção 

nem o apoio necessários, sentindo-os como impedimento para continuar sendo 

militante. Luana tinha um filho ainda criança que considerava como sua fonte de 

motivação para continuar vivendo, mas ao mesmo tempo considerava que ele era o 

que a impedia de morrer e liberar-se da vida que levava. As duas revelaram 

desconhecimento a respeito do seu corpo e ausência de planejamento familiar no 

momento de engravidar. A vivência da maternidade era pesada. 

 

O único que me dá mais um pouco de atenção é o mais velho que ta fazendo as 
coisa lá em casa, mas eles dois assim parece que eu não existo entendeu?... 
Ninguém pergunta nada, acham assim que eu não sinto nada sabe? Acha assim que 
eu sou sadia. (Lídia) 

 
Não queria ser mãe, não vou mentir, não queria ser porque sabia das 
consequências, que ia acontecer comigo. Sem preparo, sem trabalho, sabia que meu 
pai ia me botar pra fora, passei muita humilhação....ao mesmo tempo pra mim foi um 
presente, eu me conforto muito com meu filho, meu pai nunca me deu um abraço, 
né? Então eu dou abraço nele, eu converso com ele. (Luana) 

 

Meu filho vai ficar sem mim.... É, ele ainda depende de mim, que eu penso 
nisso, né?... Eu to sendo egoísta [ri], já me falaram isso. Tô pensando em 
mim, não em meu filho. (Luana) 

 

A vivência da maternidade de forma solitária foi observada tanto no relato de 

uma das entrevistadas de alto bem-estar subjetivo como nas duas entrevistadas de 

bem-estar subjetivo baixo. Gaia exercera a maternidade de forma solitária no intuito 

de proteger seus filhos da agressividade do pai, distanciando-se dele e chegando 

até a mudar de país para protegê-los. Uma das situações de violência originara 

interrupção de gravidez e a morte de duas filhas gêmeas. 
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Quando estava com seis meses, com quatro meses, ele me deu uma surra, que me 
deu um chute aqui na barriga......por último eu peguei e disse a ele: a culpa é sua, 
sabe? De ter perdido minhas filhas, a culpa foi sua...foi aquele chute que você me 
deu, você matou suas filhas, você teve sorte, que você só matou suas filhas... (Gaia) 
 
Eu cheguei no Brasil por causa de que... eu sofria violência doméstica,meu marido 
me batia muito não?...Pensei que um dia ia mudar, pensei que um dia ia mudar, mas 
não...não mudou, nunca mudou, e o que me fez mudar de pensamento foi o ver 
quantas vezes eu coloquei em risco minhas filhas, porque se não tivesse colocado 
em risco minhas filhas eu acho que até hoje eu estaria suportando, mas quando eu vi 
que minhas filhas, meus pais estavam em risco, minhas irmãs, eu disse não, não, a 
mulher dele sou eu só, os outros não têm porque estar pagando, muito menos 
minhas filhas não? Então  tratei de sair por causa disso. (Gaia) 

 

Quanto às entrevistadas de bem-estar subjetivo mais baixo, Lídia tivera o 

apoio da sua mãe na criação dos filhos, mas não do pai deles e Luana relatou que o 

pai do seu filho não tinha aceitado a gravidez e morrera sem conhecê-lo; ela não 

vislumbrava a possibilidade de procurar a família do ex-parceiro, pelo medo de ser 

agredida em função da sua soropositividade e da suspeita de que ela o infectara. 

 

Como vou procurar a família do pai do meu filho? Né?... como vou procurar a família 
dele? Pra me matar, mandarem me matar? Eu peguei nunca procurei, a família dele 
nem sabe que esse filho meu existe. (Luana) 

 

 Gaia e Lídia, que eram mães de mulheres, demonstraram preocupação, pois 

não queriam que as filhas repetissem histórias parecidas às delas no que se refere à 

gravidez e relacionamentos amorosos; sonhavam para as filhas uma maior formação 

escolar e uma maior independência. No caso de Gaia, sua preocupação se 

prolongava às netas. 

 

Ontem falei com ela [com a neta de 16 anos que engravidou] e disse que: você foi 
burra, muito burra! [chora]. Porque você está querendo fazer tanta coisa... tanta coisa 
bonita e agora, de repente pode cortar tudo isso, né? ... Quero ver o que vou fazer 
com minha filha, que está muito enraivecida, está muito assim... mas isso não vai 
durar muito. Me lembro quando ela estava com 15 anos e me disse que estava 
grávida, eu fiquei assim também! [com pesar, triste]. Isso, não vai se salvar, tem que 
passar por isso. Talvez está começando tudo de novo, não? (Gaia) 

 

Que eu digo, que eu não quero pra minha filha, que ela seja uma pessoa que tenha 
personalidade, porque eu não tive personalidade, minha personalidade não foi 
formada, e ela era pra ser mais inteligente, que ela tem a mim, que eu abro os olhos 
... ela devia se mirar no que eu já passei na minha vida e ela não ta, ela não se mira, 
ela não ta me ouvindo, ela não me ouve, entendeu? ela ta sendo iludida ela ta na 
ilusão...Por causa desse rapaz ... eu acho que ela vai sofrer ... ela ta gastando com 
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ele ... podendo fazer o.... cursinho..o cursinho dela né? Mas ela tá cega por esse 
rapaz. (Lídia) 

 
  

Mediante os resultados apresentados a respeito da maternidade, notou-se 

que um bem-estar subjetivo mais alto nem sempre se encontra relacionado a essa 

vivência, como aponta a literatura. A maternidade em condições de tantas carências, 

como as vivenciadas pelas participantes, pode dificultar a visualização dos filhos 

como fonte de bem-estar e sim como mais uma dificuldade a ser vencida no dia a 

dia. Nos relatos, percebeu-se a ambivalência de sentimentos diante da maternidade. 

 Gaia e Lídia não viam a maternidade como fonte de bem-estar. As duas 

tinham filhos adultos que se opunham às suas atividades de militantes. No entanto, 

apesar de sentir a discordância dos filhos, Gaia não os obedecia e continuava nessa 

atividade; de modo diferente, Lídia abandonara a militância em função dessas 

proibições e de ter que cuidar da mãe adoentada, sendo que a partir da sua morte 

passara a se sentir deprimida, descuidando de si mesma. Pode-se vislumbrar a 

partir desses resultados como o cuidar se tornava necessário para as suas vidas. 

Gaia, apesar de não poder cuidar mais dos filhos adultos, exercia o cuidado de 

outras pessoas por meio da militância; parecia compensar a impossibilidade de 

exercer cuidado a partir do papel de mãe. Lídia não exercia mais o cuidado dos 

filhos, pois eles eram adultos e não permitiam que ela o fizesse como gostaria; 

também não podia mais cuidar da mãe que falecera; nem de outras pessoas, pois 

abandonara a militância. Gaia apresentou alto bem-estar subjetivo, ao contrário de 

Lídia. 

 Emília mostrou-se extremamente satisfeita no seu papel de mãe de um filho 

criança e via nele uma fonte de motivação para sua vida. É preciso lembrar que 

Emília contava com o apoio do seu companheiro; este parecia desenvolver seu 

papel de pai a contento, facilitado o bem-estar de Emília diante da maternidade. A 

situação de Emília difere da de Luana, que tinha um filho criança, encontrava 

motivação para a vida a partir da maternidade, mas por ser mãe, também se sentia 

presa à vida e a todas as dificuldades vivenciadas. Ela não contava com a ajuda de 

ninguém para criar seu filho. 

 O papel do suporte sócio-familiar para exercer a maternidade foi apontado no 

estudo de Aguiar e Simões Barbosa (2006), que sinalizaram como o autocuidado de 

mães soropositivas se mostrava deficiente na ausência desse apoio, o que foi 
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constatado no relato de Luana, para quem a maternidade se constituía como um 

empecilho para a morte, tornando-a prisioneira da vida, constatando-se também os 

resultados do estudo de Oyserman et al. (2002) nesse sentido. 

 Mediante os resultados expostos, é pertinente retomar a hipótese H7: “As 

participantes que apresentem características sócio-demográficas mais favoráveis, 

como ter alguma forma de trabalho, não ter filhos e ter um maior nível de 

escolaridade, apresentarão índices mais altos de bem-estar subjetivo” e considerar 

que ela também foi corroborada nos dois estudos, no que diz respeito à 

maternidade. 

 Diante das situações relatadas nas entrevistas, vislumbra-se que a 

maternidade, por si só, não origina um maior bem-estar subjetivo. Para que isto 

aconteça, é necessário que outras variáveis sejam favoráveis. Além disso, percebe-

se que cuidar de alguém pode facilitar o aumento do bem-estar subjetivo e esse 

cuidar não ocorre apenas através da maternidade. 

 

Hoje eu sou mais feliz, hoje eu vejo o outro, hoje eu vejo que a necessidade de ver o 
outro bem é a minha necessidade!... não deixando de pensar nesses outros meus 
filhos, meus netos, sabe? Mas antigamente era só esse mundinho, hoje não, hoje é o 
MUNDO! Antes era um mundinho, hoje é o MUNDO TODO! (Gaia) 

 

 Os estudos referentes ao bem-estar subjetivo, gênero e cultura mostram que 

as diferenças de gênero são aprendidas e os homens são socializados para a 

independência, enquanto as mulheres são socializadas em vista de uma maior 

dependência do meio externo (Josephs et al., 1992), o que origina, nestas, uma 

maior preocupação com o que o meio externo diz ao seu respeito. Segundo Diener 

et al. (1997), estar de acordo com os valores culturais em que se vive facilita o bem-

estar subjetivo.  

Desta forma, o papel de cuidadora, tão valorizado para a mulher numa ótica 

sexista, pode ser fonte de bem-estar subjetivo. Ao assumir esse papel, a mulher 

atua de acordo com o que se espera dela, não entra em conflito com o meio externo 

e passa a ser valorizada. Sendo assim, ela supre a necessidade de harmonia nas 

relações, como sinalizado por Reid (2004), o que é relacionado a culturas e valores 

coletivistas. Além do mais, a autoavaliação positiva relaciona-se a um bem-estar 

subjetivo mais alto em culturas individualistas, o que não ocorre nas culturas 
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consideradas coletivistas, nas quais as fontes externas para o bem-estar subjetivo 

são mais importantes (Diener et al., 2003; Reid, 2004; Solano, 2010). 

No Brasil, considera-se que tanto as fontes externas como as fontes internas 

são importantes para o bem-estar subjetivo feminino. No meio externo ao lar, no 

âmbito profissional, a mulher se depara com valores individualistas, de modo 

diferente ao que ocorre no privado, em que prevalecem os valores coletivistas e ela 

pode sentir maior satisfação no desempenho do papel de cuidadora, harmonizando 

as relações familiares. 

 As entrevistadas mostraram que, para elas, era necessário o exercício do 

cuidado do outro para o seu bem-estar subjetivo, tanto a partir da maternidade como 

a partir do contexto profissional ou da militância. No entanto, o cuidado que elas 

buscavam proporcionar às descendentes mulheres também dizia respeito a não 

perpetuar a ideologia de gênero mais tradicional; Gaia e Lídia enfatizaram isso nos 

seus depoimentos. 

  

4.6.3. A Vida com HIV 

 

4.6.3.1. O Diagnóstico 

 

 Os resultados obtidos por meio de metodologia quantitativa, no estudo I, não 

permitiram estabelecer relações entre a vivência do diagnóstico e o bem-estar 

subjetivo, passando-se à abordagem qualitativa dessa temática, que constitui o 

estudo II. No entanto, no que diz respeito à revelação do diagnóstico a outras 

pessoas e ao apoio recebido, foram encontrados resultados significativos no estudo 

I, os quais serão relatados de forma complementar aos resultados obtidos no estudo 

II. 

 Para as entrevistadas que tiveram índices mais altos de bem-estar subjetivo, 

o diagnóstico surgiu de forma inesperada, imprevista e como um sinônimo de morte 

eminente. 

 

Eu fiquei duvidando, porque pra mim eram os usuários de drogas que se 
infectavam... (Gaia) 
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Naquele momento quando dizem você é soropositiva, apagou tudo! Você só sente a 
voz sua, ouve seu coração,... a voz de sua dor, a voz de perguntas que aparecem: 
por que eu? Que foi que eu fiz? é um castigo? Um monte de perguntas que você se 
faz né?... eu vou morrer amanhã, eu vou morrer amanhã e hoje não morri, mas 
amanhã vou morrer, você fica esperando por essa morte, que graças a Deus não 
aparece não? (Gaia) 
 
 

Gaia, Emília e Hortênsia se infectaram a partir de relacionamentos estáveis. 

No caso da Gaia, seu parceiro adoeceu e faleceu, sendo esse o motivo do seu 

diagnóstico; Emília também soube de sua condição a partir do adoecimento de seu 

parceiro e continuavam juntos, mas com dificuldades no relacionamento; Hortênsia 

soube do seu diagnóstico ao desenvolver doença oportunista e, por suspeitar que o 

parceiro já sabia que estava infectado, separou-se dele imediatamente. 

 

Aí descobriu por uma tuberculose que ele [marido] teve, aí ele foi parar no hospital. 
(Emília) 

 
Ah, ficou muito fria [relação com o marido]! Não somos mesmo o que era 
antigamente! Não somos! (Emília) 

 
Eu tenho quase certeza que ele sabia que ele tinha esse problema, né? (Hortênsia) 

 
Acabou, acabou, nunca mais eu vi, perdi o contato, não penso, não tenho 
ressentimento, não tenho ressentimento. Quando eu conto a história me emociono, 
porque não é fácil, né? Não é fácil, mas aos pouquinhos eu tenho superado tudo 
isso. (Hortênsia) 

  

Para as entrevistadas que tiveram índices de bem-estar subjetivo mais baixo, 

o diagnóstico era algo que previam. Lídia passou a suspeitar que estava infectada 

após um estupro que sofreu e diante do qual não tomou nenhuma medida preventiva 

de DST’s, por acreditar que ninguém lhe daria apoio. Luana sofria sintomas e 

lembrava-se de episódio relacionado à AIDS na casa de ex-parceiro, fatos que a 

faziam cogitar que tinha se infectado. Ela também relatou ter negado durante muito 

tempo a sua situação; mesmo já conhecendo seu diagnóstico, ao engravidar não fez 

tratamento para evitar a transmissão vertical e acreditava que durante essa fase de 

negação tinha infectado alguns parceiros. 

 
Na primeira relação me infectei, eu não sabia que tava infectada, eu vim descobrir 
depois, foi, questão de um ano, que eu comecei a perder peso, a ter febre, aí quando 
me lembrei o que tinha escrito na casa dele: ‘AIDS, pegou fodeu, fodeu pegou!’. Eu 
não maldei, sabe? Tava escrito num pano, ele já sabia que tava com a doença, o 
colega dele sabia, não me avisou, ficou calado. E ele já morreu. (Luana) 
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A revelação do diagnóstico a diversas pessoas foi investigada, relacionando-a 

ao bem-estar subjetivo por meio de teste t e encontrando-se significância para a 

revelação ao companheiro, amigos, colegas de trabalho e pessoas das instituições 

frequentadas, como mostra a Tabela 13. Os resultados mostraram médias mais altas 

de bem-estar subjetivo nos grupos de participantes que tinham seu diagnóstico 

conhecido por essas pessoas. 

 

Tabela 13 - Bem-estar subjetivo e revelação do diagnóstico 

Pessoas Sabem 

(M) 

Não Sabem 

(M) 

 

Companheiro 

Amigos 

Colegas de trabalho 

Instituições 

3,66 

3,63 

3,90 

3,58 

3,36 

3,25 

3,36 

3,29 

t(120)=-2,24, p‹.05 

t(120)=-2,75, p‹.05 

t(71,70) = - 4,33, p‹.001 

t(120)=-2,02, p‹.05 

 

 As entrevistadas revelaram que tinham sido rejeitadas por algumas pessoas 

que souberam de sua situação, inclusive por parentes próximos como pais, irmãos e 

filhos; em muitas ocasiões, tinham sofrido com o isolamento decorrente do estigma 

recebido. Hortênsia, diagnosticada há menos tempo, ainda não revelara sua 

situação a nenhum membro de sua família. 

 

O preconceito que eu passei, com minha família, eles me excluíram do meu quarto, 
tiraram os meus netos que dormiam comigo, tiraram meus dois filhos de menor que 
viviam comigo, levaram para outros lugares... (Gaia) 

 

Eu sofri um pouco por causa dos meus pais, mas também acho que foi falta de 
costume de saber, né? (Emília) 

Quer dizer, minhas irmãs não queria nem ir mais lá em casa, todo mundo deixou de 
ir lá em casa com nojo, tá entendendo? Com medo de se contaminar. (Lídia) 

 

Minha família até hoje não aceita muito, meu irmão, mesmo, que mora comigo, eu 
tomo anticoncepcional, não é pra transar com ninguém, é pra não menstruar, por 
causa dele, que ele fala: Ah cuidado, você tá menstruada! (Luana) 
 
 

 A quebra do sigilo quanto ao diagnóstico, por parte de pessoas nas quais elas 

confiavam, foi motivo de situações constrangedoras e dolorosas para Emília e 

Luana. 
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Ele [pai] foi lá pra casa e correu e contou sem minha ordem, foi e contou pra minha 
mãe, e nesse dia minha mãe tinha um culto lá em casa, que minha mãe é cristã. 
Pronto! A cidade toda ficou sabendo! Isso foi a coisa pior que aconteceu na minha 
vida! (Emília) 

Aí essa moça, espalhou pro bairro todo. O bairro todo sabe que eu tenho HIV...Eu 
não maldei, mas depois é que veio  a maldade, depois que eu descobri que ela 
espalhou pro bairro todo que eu tava com HIV, a minha situação ficou pública e a rua 
toda sabia, e eu sem saber. (Luana) 

 

 A influência do apoio recebido de diversas pessoas no bem-estar subjetivo foi 

investigada por meio de correlações que se mostraram significativas no que se 

refere ao apoio recebido por parte da mãe (r=.306, p‹.05), do pai (r=.396, p‹.05), de 

outras pessoas da família (r=.230, p‹.05), de amigos (r=.382, p‹.01) e de colegas de 

trabalho (r=.490, p‹.01). Esses resultados mostraram que o bem-estar subjetivo 

aumentou na medida em que o apoio recebido dessas pessoas também aumentou. 

 Nesse aspecto, as entrevistadas de bem-estar subjetivo mais alto relataram 

ter encontrado nas instituições frequentadas (centros de tratamento, de convivência, 

ONG’s e igrejas) as melhores fontes de apoio, sentindo-se aceitas e valorizadas 

apesar da sua soropositividade. Elas procuravam frequentar esses lugares 

assiduamente. Emília sentia apoio por parte dos irmãos e primos também. 

 
Foi a única família que encontrei [ONG]! Que me abraçou, me beijou, sem 
preconceito. Isso me emociona só de [chora] pensar nisso, sabe?... Eu não tenho, eu 
não tive mais ninguém! (Gaia) 

 
Passei a ir pra uma outra igreja... E ali foi o divisor de águas da minha história. Né? E 
me senti acolhida, não cheguei contando a ninguém os meus problemas, mas eu me 
senti acolhida naquele ambiente, né? (Hortênsia) 

 
Há umas pessoas maravilhosas que me ajudam muito também... só aparece gente 
boa na minha vida, viu? (Emília) 

 
Eu tive muito apoio dos meus irmãos, meus irmãos nunca me rejeitaram em nada, 
meus irmãos, meus primos. (Emília) 

 

 As entrevistadas de bem-estar subjetivo mais baixo sentiam o apoio das 

pessoas da ONG que tinham frequentado, mas não a frequentavam mais. A solidão 

e o isolamento eram visíveis no seu dia a dia. 

 
Eu me sinto assim sozinha, sozinha me sinto muito só muito, muito só entendeu? 
(Lídia) 

 
Na verdade ninguém, ninguém! (Luana) 
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 É importante observar, nos resultados referentes à situação diagnóstica, a 

diferença encontrada entre as entrevistadas quanto à sensação de imprevisibilidade. 

Como já foi relatado, para as que apresentaram bem-estar subjetivo mais alto, 

receber esse resultado foi algo inesperado. Talvez a surpresa tenha decorrido do 

fato de que elas se encontravam em relações estáveis, imaginando-se protegidas 

desse tipo de situação, como retratado pela literatura (Cechim & Selli, 2007). Gaia e 

Emília também revelaram que só passaram a cuidar de si mesmas e realizaram o 

exame diagnóstico após um período de tempo cuidando dos seus parceiros 

adoentados; comportamento observado em diversos estudos (Botti et al., 2009; 

Cechim & Selli, 2007; Vermelho et al., 1999).  

A surpresa também decorreu delas não perceberem em si mesmas 

características associadas às pessoas soropositivas, surgindo o questionamento a 

respeito da possibilidade de se tratar de um castigo, mas um castigo para qual 

característica delas? Isto pode relacionar-se aos estereótipos de gênero que 

permeavam seu desenvolvimento como mulheres. 

 As participantes com bem-estar subjetivo mais baixo suspeitavam que tinham 

se infectado. O diagnóstico era esperado e decorrente de relações fortuitas; no caso 

de Lídia, um estupro.  

Talvez seja possível associar a infecção decorrente de relacionamentos com 

pessoas com as quais não havia um vínculo a um bem-estar subjetivo mais baixo. 

Infectar-se por meio de relacionamentos mais estáveis originaria menos sentimentos 

de autoacusação, o que daria lugar a um bem-estar subjetivo mais alto.  

Os sentimentos de culpa diante do diagnóstico de soropositividade não são 

raros e podem decorrer da crença arraigada de que existe um modo de vida que 

causa a infecção (Almeida & Labronici, 2007; Carvalho & Piccinini, 2006; Pereira & 

Costa, 2006). Esse modo de vida é associado a comportamentos considerados 

incompatíveis com o retrato de uma mulher “admirável”, segundo a ótica patriarcal 

que embasa o sexismo (Guimarães, 1996; Heilborn, 1980). Gaia passou por 

autoquestionamentos a esse respeito, e considerou que pudesse se tratar de um 

castigo. Mais tarde, no decorrer de sua entrevista, ela expressou que, se ela se 

infectou, foi por amor, o que deixou a dúvida: Então, se a infecção não acontecesse 

numa relação “com amor”, seria bem merecida? Luana e Lídia, que não se 

infectaram em relações estáveis, aparentaram maior sofrimento decorrente desse 
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tipo de autoacusação, o que também pode ter influenciado no seu baixo bem-estar 

subjetivo. 

 O momento diagnóstico pode ser considerado como uma situação de 

catástrofe que não surge isolada, e sim no contexto de uma história de vida mais ou 

menos favorável, que também acontece num determinado meio cultural. 

  Segundo as teorias da adaptação relativas ao bem-estar subjetivo, as 

pessoas podem reagir intensamente a eventos positivos ou negativos; no entanto, 

há uma tendência para que elas voltem ao seu estado original de felicidade, o que 

sugere que o bem-estar subjetivo é estável. No entanto, a rapidez dessa adaptação 

encontra-se relacionada a características de personalidade como a extroversão 

(Rabelo & Néri, 2006), que facilita o suporte social. Diante dessas constatações e 

dos resultados obtidos, percebeu-se como o efeito do estigma e consequente 

discriminação a partir do diagnóstico pode dificultar essa adaptação. 

O sofrimento a partir do conhecimento da própria soropositividade ficou 

evidente em todos os depoimentos; o que esteve de acordo à literatura, que 

descreve o medo do abandono, do julgamento, da revelação do diagnóstico e da 

impotência diante da situação (Parker & Aggleton, 2001). As situações motivadoras 

do medo foram confirmadas pelas entrevistadas, em vista de terem sentido as 

reações negativas das pessoas perante a revelação, assim como a divulgação de 

sua situação por parte de pessoas nas quais elas confiaram, o que aumentou o 

sofrimento e confirmou a impotência diante do estigma que lhes era assinalado. 

 A discriminação por parte da família foi unânime também; a participante que 

não a sofrera era aquela que não compartilhara o diagnóstico com os familiares, 

com medo da discriminação. Esse resultado se mostrou condizente com os 

resultados obtidos por Castanha et al. (2006), que enfatizaram a solidão com que as 

pessoas soropositivas são forçadas a iniciar essa nova fase de vida e com as fontes 

de medo que elas vivenciam em relação à possível perda dos vínculos já existentes, 

sinalizadas por Botti et al. (2009). 

 Entretanto, observou-se também que as entrevistadas que apresentaram 

bem-estar subjetivo mais alto buscavam e encontravam mais apoio em pessoas 

externas à família, o que não era feito por aquelas de baixo bem-estar subjetivo. 

Disto, pode-se visualizar uma maior agência por parte das primeiras, na busca de 

satisfação de suas necessidades de contato e socialização positiva. Talvez elas já 



 

 

157 

fossem mais extrovertidas antes do diagnóstico, o que se considera como um 

facilitador para o suporte social. 

 Outro fator importante refere-se à frequência de eventos ao longo da vida, 

que desencadeiam diversos índices de bem-estar subjetivo (Diener, 2000). Uma 

grande quantidade de eventos negativos ao longo da vida parece originar mais 

infelicidade do que um número mais baixo de incidentes negativos de maior 

intensidade. Essa constatação parece dar respaldo à situação das entrevistadas de 

baixo bem-estar subjetivo que, ao longo de suas trajetórias de vida, tinham tido uma 

maior constância de eventos negativos do que as entrevistadas de alto bem-estar 

subjetivo. 

 A proposta de Simsek (2009) para o bem-estar subjetivo como um bem-estar 

ontológico compreende a forma como as pessoas narram as suas trajetórias, 

relacionando-as a um projeto de vida pessoal e global; isto se constitui como ponto 

de referência no momento em que a pessoa avalia seu bem-estar subjetivo. A falta 

de perspectivas com que as entrevistadas de bem-estar subjetivo mais baixo se 

referiram ao seu futuro sinaliza a dificuldade delas na construção de um projeto de 

vida; diferente das entrevistadas de bem-estar subjetivo mais alto, que detinham um 

claro projeto de vida no qual buscavam a ajuda ao próximo de diversas formas, a 

partir da vida profissional ou da militância, abordada no próximo tópico. O momento 

diagnóstico pode ter se constituído num momento de maior consciência a respeito 

da finitude da vida e isto talvez tenha facilitado um maior comprometimento com as 

suas metas, com os seus projetos de vida. A maior satisfação seria com o se sentir 

construindo, sendo agentes de suas vidas e não alheias a esse processo. 

  

4.6.3.2. Militância 

 

 O papel que a militância exercia na vida dessas mulheres foi investigado, 

resultados apresentados e discutidos a seguir. 

Foi encontrada uma relação positiva entre o exercício da militância e o bem-

estar subjetivo. Para verificar esta relação, foi realizado teste t, com t(120)= -4,20, 

p‹.001. O grupo de participantes que obteve média mais alta de bem-estar subjetivo 

foi o das militantes (M=3,90), contrastando com o das não militantes, que apresentou 

bem-estar subjetivo mais baixo (M=3,31). 
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Das cinco entrevistadas, Gaia e Emília exerciam a militância, Lídia e Luana já 

tinham exercido e Hortênsia não tinha nenhum contato com esse tipo de atividade. 

As três que se destacaram por ter alto bem-estar subjetivo referiam-se à militância 

como uma experiência de fortalecimento; apesar de Hortênsia nunca ter tido contato 

com essa atividade por não acreditar que estava preparada para a exposição. As 

entrevistadas com baixo bem-estar subjetivo já tinham sido militantes e viam nessa 

atividade a possibilidade de informar-se e fortalecer-se; no entanto, as duas se 

sentiam impedidas de continuar nos projetos; Lídia pelos seus filhos, que tinham 

medo de sua exposição e Luana por não poder sair de casa, com medo das 

ameaças que recebia. 

 

Fui pra Brasília, fui no encontro de cidadãs positivas, que foi onde eu me capacitei 
para eu saber mais e depois entrei a trabalhar na biblioteca da ONG que aí foi onde 
assim, escancarei mesmo porque eu pegava livros, todo domingo eu levava pra casa 
e eu lia todo dia, não tinha hora, não tinha nada para fazer, pra mim era só ler e ler e 
ler. Depois fiz um curso de direitos humanos porque eu achava que o que eu tinha 
aprendido tinha que passar pras pessoas que não sabem, tanto pras positivas como 
pras negativas, então minha vida tem mudado e tem mudado pra melhor, tem 
mudado pra saber que a vida continua, que eu tenho que passar isso pras pessoas 
de que tem que acabar com o preconceito. (Gaia) 

 
É como o trabalho que a gente faz aqui: eu gosto muito! Porque quantas pessoas eu 
já vi sair de dentro de casa da gente conversar e dar umas palavras pra essas 
pessoas e essas pessoas ficar mais esperta! Quer dizer, isso é muito bom! Todo 
mundo se fortalece, a gente mesmo, como fortalece elas! Isso aí eu gosto muito, 
muito de fazer, gosto, gosto bastante! (Emília) 

 
Mas no meio onde eu vivo, isso pra mim ainda é uma barreira muito grande, né? 
Lidar com isso! Uma barreira muito grande, lidar com isso, mas acho que é super 
positivo, super positivo, super positivo! Na verdade eu acho que tenho ainda um 
pouco de medo, da reação das pessoas, da reação das pessoas com relação a isso, 
talvez eu não esteja preparada pra lidar com as reações, né? As reações das 
pessoas com relação a isso. (Hortênsia) 

 
Tal dia vai ter outra reunião, ai eu fui...fui me enfiando lá por dentro, fui me metendo 
em tudo, discutia, eu brigava com todo mundo né? comecei a soltar a franga 
menina!... porque você sabe que a gente tem mais fortalecimento quando tá no meio 
de varias né? Com varias mulheres, que cada uma conta o caso à outra né? o que 
se passa na vida dela, o que ela fez pra superar entendeu? E isso é muito bom né? 
(Lídia) 

 
Então para mim era muito importante fazer, saber isso, passar pras pessoas que elas 
tinham que saber dos direitos delas, como ser humano, eu não digo nem como 
soropositivo. Mais como ser humano, pra não deixar ninguém lesar eles, aí era bom 
pra mim. (Luana) 
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Esses resultados revelaram o importante papel da militância, que se 

apresentou como fonte de informação, socialização e empoderamento para aquelas 

que a exerciam. Os locais de encontro eram vistos como locais nos quais estavam a 

salvo de preconceitos e discriminações. A maior informação favoreceu uma reflexão 

a respeito das relações de gênero, um olhar diferente para o seu diagnóstico, mais 

livre da ideia original de morte em vida e tudo isto facilitou um bem-estar subjetivo 

mais alto.  

O compromisso com a tarefa que se realiza e a capacidade de experimentar o 

que Csikszenmihalyi (2008) denominou de flow (fluxo) é um dos caminhos 

sinalizados por Diener (1984) e Seligman (2004) para a felicidade. O interesse e o 

envolvimento com a atividade que se desenvolve originam bem-estar. Percebeu-se, 

nos depoimentos das entrevistadas, estados de flow relativos ao exercício da 

militância, o que deu respaldo também às denominadas Teorias da Atividade sobre 

o bem-estar subjetivo. Nesta via para o bem-estar, o mais importante não são as 

metas a serem atingidas, e sim, o envolvimento com o caminho que se segue para 

concretizá-las, assim como o sentir-se no papel de agente de mudanças. 

Além disso, essa atividade pareceu trazer à vida delas um significado mais 

amplo, o que também é considerado por Seligman (2004) como um caminho para o 

bem-estar subjetivo. Nesse caminho, colocar as próprias capacidades para prestar 

um serviço a outras pessoas origina significado para a vida, o que foi sinalizado 

como uma necessidade humana por Frankl (2008). Dar um sentido à própria 

existência a partir da militância parece tê-las auxiliado no enfrentamento da situação 

de soropositividade, o que coincide com as observações feitas por Frankl (2008) e 

Mount et al. (2007). 

A recuperação do significado para a vida tem sido associada ao bem-estar 

eudaimônico, ou psicológico, que tem como ingredientes a autoaceitação, o 

crescimento pessoal, a direção e sentido para a vida, as relações positivas com os 

outros, o domínio do ambiente e a autonomia (Peterson et al., 2005; Ryff & Keyes, 

1995; Solano, 2010). Trata-se de uma tradição de pesquisa diferente da proposta 

para a presente investigação, para a qual houve a escolha pelo estudo do bem-estar 

subjetivo, ou hedônico. No entanto, a satisfação com a vida pode ser fruto tanto de 

uma avaliação puramente hedônica, como também decorrente de uma vida com 

significado, num caminho eudaimônico (Solano, 2010). A princípio, a avaliação 

quantitativa da satisfação com a vida realizada no estudo I situou-se na perspectiva 
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do hedonismo; no entanto, as entrevistas realizadas no estudo II também trouxeram 

elementos de satisfação com a vida que não devem ser menosprezados e que 

dizem respeito ao bem-estar eudaimônico, ou psicológico, ao significado que as 

pessoas atribuem a essa satisfação. 

Cabe aqui lembrar o estudo de Taylor et al. (2000), no qual portadores do HIV 

que encontravam sentido para a perda de companheiros e amigos apresentaram 

também taxas mais altas de CD4 e menor mortalidade, quando comparados com 

aqueles que não encontravam um sentido para suas vivências. Apesar de este não 

ter sido um ponto abordado nos questionários nem nas entrevistas, várias das 

participantes eram viúvas e/ou tinham perdido filhos em razão da soropositividade. 

Os resultados relatados por Tay e Diener (2011) mostram como as 

necessidades humanas são independentes, o que explica o motivo para que 

algumas pessoas, mesmo em situação de pobreza, se sintam satisfeitas com as 

suas vidas. Para essas pessoas, o bem-estar subjetivo é decorrente da satisfação 

de necessidades psicológicas que dizem respeito à socialização. O exercício da 

militância pareceu preencher essas necessidades para Gaia e Emília, que mesmo 

vivenciando a pobreza de recursos financeiros, apresentaram alto bem-estar 

subjetivo. 

As entrevistadas de bem-estar subjetivo mais baixo já tinham exercido a 

militância e sentiam falta dessa atividade em suas vidas, dando-lhe um papel 

importante na concretização do seu bem-estar. 

 

4.6.3.3. Tratamento 

 

 As mudanças percebidas a partir do diagnóstico de HIV também são relativas 

ao tratamento que se inicia e que muda a rotina de vida estabelecida até então. 

Nesse sentido, também foram investigadas as possíveis relações entre o bem-estar 

subjetivo e o comportamento de adesão ao tratamento. 

 Mediante a realização de ANOVA e com um nível marginal de significância, 

foi identificado que uma adesão mais firme ao tratamento se encontrava relacionada 

a um bem-estar subjetivo mais alto (Tabela 14). 
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Tabela 14 - Bem-estar subjetivo e adesão ao tratamento 

Adesão ao Tratamento BES 

(M) 

Toma medicação corretamente, segue orientações médicas. 

Toma medicação quase corretamente, às vezes deixa de tomar, atrasa. 

Não toma a medicação corretamente, muitas vezes deixa de tomar, atrasa. 

Não toma a medicação corretamente, frequentemente deixa de tomar, atrasa. 

3,60 

3,56 

2,97 

2,90 

F(105) = 2,57, p‹.1 

 

 Nas entrevistas realizadas, observaram-se resultados semelhantes. Para as 

entrevistadas de alto bem-estar subjetivo, as mudanças decorrentes do diagnóstico 

diziam respeito também a um maior autocuidado. Elas buscavam, além da adesão 

correta ao tratamento, uma maior qualidade de vida, para a qual não estavam 

atentas antes do diagnóstico.  

 

Tenho mais tempo de me dedicar, de estar fazendo outras coisas, lendo mais, 
antigamente não fazia nada disso. (Gaia) 

 
Eu acho que em primeiro lugar a gente tem que se cuidar. (Emília) 

 
Olhe, já que eu estou cansada, já que estou precisando de um tempo pra mim, que 
eu preciso de tanta coisa, eu vou me dar um lugar, vou me dar qualidade de vida 
eee, vou ver o que acontece lá na frente! (Hortênsia) 

 

Emília sofrera e sofria de Lipodistrofia, efeito colateral da medicação, e tinha 

passado por cirurgia plástica em função disso. Sabia que devia controlar a 

alimentação para manter o resultado da cirurgia, no entanto, tinha medo de 

emagrecer demais e revelar sua condição a outras pessoas. 

 

Aí com pouco tempo que eu me operei, chegou uns dois rapaz lá na frente da minha 
casa, disse: Vichi Emília! como você tá seca e amarela! Oh! Aquilo foi o mesmo que 
me matar! Aí mais a ansiedade cresceu! Quer dizer, o povo já comenta essas coisas 
né? E a gente já fica magoada, aí eu danei a comer! E agora to voltando de novo [a 
ter Lipodistrofia]. (Emília) 

 

 Percebeu-se, em seu relato, que quaisquer dos caminhos a escolher eram 

fonte de ansiedade. Tanto o mostrar-se magra como o mostrar-se com gordura 

localizada poderia tornar visível sua condição de pessoa soropositiva. Desta 

maneira, no relato de Emília ficou evidente a sua preocupação com o controle do 

estigma, que origina maiores índices de ansiedade e um constante cuidado a 
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respeito de quem pode ou não desconfiar de sua condição (Goffman, 1975). Ela 

sentia liberdade para revelar-se apenas no contexto da militância, o que respaldava 

seu alto bem-estar subjetivo. Uma de suas observações a esse respeito referiu-se 

às possíveis dificuldades com “o tráfico” no local em que morava, pois eles não 

toleravam pessoas soropositivas. 

 As entrevistadas que apresentaram baixo bem-estar subjetivo revelaram 

amplo desânimo em relação ao seu autocuidado, caracterizando-se por perfis 

deprimidos. No momento, Lídia estava sem tomar a medicação e Luana não o fazia 

da maneira indicada. As duas acreditavam que não tomar a medicação era uma 

forma de pôr fim ao seu sofrimento diário, aproximando-se da morte mais 

rapidamente. O risco de suicídio daquele que se infecta com o HIV, decorrente do 

sentimento de abandono por parte da família e amigos, foi sinalizado por Malbergier 

e Schoffel (2001); no caso de Lídia e Luana, tratava-se de um suicídio menos 

flagrante, mas nem por isso menos fatal. 

Não to nem mais tomando medicação que eu não tenho nem mais vontade assim 
sincera e honestamente de viver entendeu? eu não tenho mais! (Lídia) 

 

Eu jogo na sorte, porque até agora não teve complicação, né? Não criou resistência 
ainda... Eu só não tomo o remédio certo, tomo quando eu quero tomar... Digo: Nem 
pra eu morrer logo! (Luana) 

 

 A busca de maior qualidade de vida por parte das entrevistadas de bem-estar 

subjetivo mais alto pôde ser considerada como um ganho que elas visualizavam a 

partir do diagnóstico, resultado semelhante ao encontrado no estudo de Castanha et 

al. (2006). O desenvolvimento de ferramentas para o enfrentamento, assim como a 

redefinição de prioridades e metas para a vida, foram sinalizados no estudo de 

Taylor et al. (2000) como crescimento a partir da situação traumática. Para que isso 

aconteça, torna-se necessária uma maior flexibilidade que pode ser prévia ao 

diagnóstico, dando respaldo às abordagens top-down do bem-estar subjetivo, ou 

desenvolvendo tais ferramentas a partir dele. 

Tanto a continuidade do tratamento sem interrupções como a adesão segura 

mostram a relação existente entre o autocuidado, uma maior satisfação com a vida e 

a vivência de emoções mais positivas do que negativas. Ou seja, as participantes 

que se sentiam mais felizes eram aquelas que aderiam melhor ao tratamento e o 

interrompiam menos vezes; apesar de a literatura sinalizar que um excessivo índice 
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de emoções positivas e de otimismo também originam comportamentos de descuido 

em relação à saúde (Peterson, 2000; Pressman & Cohen, 2005). 

Para investigar a relação entre a ocorrência de infecções oportunistas e o 

bem-estar subjetivo foi realizado teste t, encontrando-se resultados significativos 

(t(118)=2,190, p‹.05). As participantes que não tinham tido infecções oportunistas 

apresentaram bem-estar subjetivo mais alto (M=3,64) do que aquelas que tinham 

tido (M=3,34) e do que aquelas que não sabiam (M=2,49). É possível que, ao 

adoecer em função do vírus, a situação diagnóstica se evidencie, sendo mais difícil a 

sua negação, fazendo a mulher retomar o medo da morte, vivenciar emoções mais 

negativas, e tornar-se menos otimista. 

Esses resultados corroboraram parte da hipótese H8: “As participantes que 

apresentem uma maior adesão ao tratamento e/ou sem interrupções, um menor 

número de doenças oportunistas e de hospitalizações apresentarão índices mais 

altos de bem-estar subjetivo”. A maior adesão ao tratamento nas participantes de 

alto bem-estar subjetivo foi verificada tanto no estudo I como no estudo II, sendo 

que, no estudo II, as interrupções do tratamento foram evidentes nos relatos das 

participantes de escasso bem-estar subjetivo. A ocorrência de infecções 

oportunistas nas participantes de bem-estar subjetivo mais baixo foi verificada no 

estudo I, mas não foi identificada relação significativa entre a frequencia de 

hospitalizações e o bem-estar subjetivo em nenhum dos dois estudos.  

Observou-se como a negação do diagnóstico também pode ocasionar a 

ausência de adesão ao tratamento, o que foi vivenciado por Luana que, mesmo 

sabendo que estava grávida, não assumiu a sua condição. É mais fácil concretizar 

essa negação na fase de latência, momento em que não há sintomas e se trata de 

um mal cuja realidade pode ser questionada pelo portador mais recente do vírus 

(Castanha et al., 2006). Mas também é possível questionar o que faz com que 

algumas pessoas neguem ou não a sua situação e isto tanto pode ser respondido 

tomando como base um maior otimismo, que originaria fantasias de que tudo se 

resolverá de forma mágica como também pode ser respondido pelo fato de se tratar 

de pessoas que detêm menor suporte social, mesmo antes do diagnóstico, como era 

o caso de Luana e Lídia, que apresentaram sinais de falta desse suporte e de bem-

estar subjetivo mais baixo ao longo das suas histórias de vida, não apenas a partir 

do seu diagnóstico. 
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Sendo assim, é possível considerar que a vivência do estigma relativo à 

soropositividade também origina bem-estar subjetivo mais baixo, o que parece se 

agravar em pessoas que antes mesmo de seu diagnóstico se sentiam excluídas e 

pouco valorizadas. A “morte social” definida por Daniel e Parker (1991) para se 

referir à vivência pós-diagnóstica pareceu dar origem à construção do lento processo 

de suicídio identificado por Luana e Lídia como motivador para não aderir ao 

tratamento. No entanto, não se tratava de um processo de desvalorização e 

exclusão iniciado a partir do diagnóstico, e sim, de um processo que se iniciara já na 

infância e que parecia ter se agravado a partir da soropositividade. O significado 

negativo do que era ser mulher para elas não ocorreu apenas por conta da 

soropositividade, mas muito antes em suas histórias de vida, como será abordado 

na seção referente às relações entre ideologia de gênero, autoestima e bem-estar 

subjetivo. 

É preciso, então, investigar o que tornaria a vida dessas mulheres mais 

satisfatória que, ao que tudo indica,se relaciona a uma ideologia de gênero mais 

igualitária e a índices de autoestima mais altos, o que traz, como já foi delineado, a 

necessidade de concretizar uma socialização positiva, por meio da qual elas se 

sintam valorizadas como pessoas. 

 

4.7. RELAÇÕES ENTRE AS VARIÁVEIS EM ESTUDO 

 

 As correlações entre as variáveis investigadas foram abordadas, tomando-se 

por base as seguintes hipóteses: 

H9) A autoestima pessoal se encontrará relacionada à ideologia de gênero de 

maneira inversamente proporcional. 

H10) Será identificada uma relação inversamente proporcional entre a ideologia de 

gênero e a autoestima coletiva. 

H11) Será identificada uma relação inversamente proporcional entre a ideologia de 

gênero a o bem-estar subjetivo. 

H12) A autoestima pessoal e a autoestima coletiva se encontrarão numa associação 

diretamente proporcional ao bem-estar subjetivo. 

 Nesta seção, serão apresentados e discutidos os resultados relativos a essas 

hipóteses, assim como outros resultados que se mostraram significativos.  
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A maneira como a ideologia de gênero, a autoestima pessoal e coletiva e o 

bem-estar subjetivo se relacionavam foi investigada a partir de uma abordagem 

quantitativa e qualitativa; assim, estes resultados são apresentados e discutidos a 

seguir. 

 Foram realizadas correlações entre a ideologia de gênero, a autoestima 

pessoal, a autoestima coletiva e o bem-estar subjetivo. Os resultados encontram-se 

na Tabela 15. 

 

Tabela 15 – Correlações de Pearson entre índices de ideologia de gênero,        
autoestima pessoal, autoestima coletiva e bem-estar subjetivo 

 

 Ideologia 

de gênero 

Autoestima 

pessoal 

Autoestima 

coletiva 

Bem-estar 

subjetivo 

Ideologia de gênero 1.00    

Autoestima pessoal -.273** 1.00   

Autoestima coletiva -.329** .387** 1.00  

Bem-estar subjetivo -.292** .619** .373** 1.00 

 *p<.05 
 **p<.01 

 

 

4.7.1. Ideologia de Gênero 

 

 Foi identificada uma correlação negativa entre a ideologia de gênero e a 

autoestima pessoal, indicando que, quanto maior a identificação com valores 

tradicionais para os papéis de gênero, menor a autoestima pessoal. Sendo assim, 

considerou-se que a hipótese H9 foi corroborada: “A autoestima pessoal se 

encontrará relacionada à ideologia de gênero de maneira inversamente 

proporcional”. 

 A correlação entre a ideologia de gênero e a autoestima coletiva também se 

mostrou negativa, revelando que, quanto maior a identificação com valores 

tradicionais para os papéis de gênero, são encontrados menores índices de 

autoestima coletiva. Este resultado corroborou a hipótese H10: “Será identificada 

uma relação inversamente proporcional entre a ideologia de gênero e a autoestima 

coletiva”. 

 O bem-estar subjetivo também se mostrou correlacionado de forma negativa 

com a ideologia de gênero, o que indica que, quanto maior a identificação com 
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ideais tradicionais para os papéis de gênero, mais baixo o bem-estar subjetivo. Este 

resultado corroborou a hipótese H11: “Será identificada uma relação inversamente 

proporcional entre a ideologia de gênero a o bem-estar subjetivo”. 

 Trata-se de correlações significativas, que revelaram o quanto uma ideologia 

voltada para valores patriarcais encontra-se vinculada a índices de autovalorização 

mais baixos, por meio da autoestima pessoal e da autoestima coletiva; assim como 

a índices mais baixos do que se denomina, na linguagem corriqueira, como 

felicidade. Assim, as participantes do estudo que aderiam a uma ideologia que 

identifica a mulher com um papel de maior dependência apresentaram uma 

tendência à desvalorização delas mesmas, tanto de forma individual, como quando 

se avaliavam como membros da categoria “mulher”; isso se apresentou associado a 

um bem-estar subjetivo mais baixo. Esse resultado se encontra de acordo com as 

conclusões de Katz et al. (2002) a esse respeito. Os autores sinalizaram o impacto 

negativo do pertencimento ao gênero feminino na autoestima pessoal e coletiva 

feminina a partir da internalização de estereótipos negativos, o que origina maiores 

riscos de depressão e ansiedade. 

 Mediante uma série de regressões múltiplas, foi conduzida uma análise de 

trajetória (path analysis), como ilustra a Figura 5, a qual apresentou os seguintes 

resultados: foi identificada uma relação negativa estatisticamente significativa entre a 

variável ideologia de gênero e bem-estar subjetivo (β= -.243, gl= 121, p‹.05) e uma 

relação positiva indireta estatisticamente significativa e mediada pela variável 

autoestima pessoal (β= -.118). Também foi identificada uma relação negativa 

estatisticamente significativa direta entre a variável ideologia de gênero e a 

autoestima pessoal (β= -.141, gl=121, p‹.05) e uma relação positiva estatisticamente 

significativa direta entre a autoestima pessoal e o bem-estar subjetivo (β= .843, 

gl=121, p‹.001). Esses resultados foram estatisticamente mediados de acordo com o 

teste de Sobel (Z= 2,55, p‹.05). 
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Os resultados relativos à correlação negativa entre a ideologia de gênero e a 

autoestima pessoal e coletiva podem ser associados aos resultados encontrados em 

estudos diversos, tais como o de Swin et al. (2001), dedicado ao impacto negativo 

de episódios sexistas na autoestima pessoal, que também resultaram num aumento 

de índices de depressão; ao estudo de King (2003), no qual a autoestima coletiva 

também se mostrou diminuída e houve um aumento do nível de estresse a partir de 

situações de discriminação sexual e racial, bem como a Schmitt et al. (2003) – 

estudo em que se avaliou o impacto do sexismo, tanto na autoestima pessoal como 

coletiva. 

 Os resultados relativos ao bem-estar subjetivo são compatíveis com 

pesquisas que se referem aos efeitos negativos do sexismo na saúde mental 

feminina e aos efeitos positivos de um maior empoderamento (Fisher & Holz, 2010; 

Moradi & Funderburk, 2006; Schmitt et al., 2003; Szymanski & Owens, 2009). A 

possibilidade de controle diante da vida apresentou-se nesses estudos como 

facilitadora do bem-estar feminino. 

 O efeito mediador da autoestima pessoal na relação entre a ideologia de 

gênero e o bem-estar subjetivo condiz com a literatura, que enfatiza a importância 

da autoestima pessoal para o aumento do bem-estar subjetivo (Cha, 2003; Diener et 

al., 2003). Percebeu-se que o impacto negativo da ideologia de gênero tradicional 

sobre o bem-estar subjetivo foi reduzido por meio de um aumento da autoestima 

pessoal. Este resultado também condiz com os resultados obtidos por Moradi e 

Ideologia 

de gênero 

Autoestima 
pessoal 

Bem-estar 

subjetivo 

- .141 
.843 

- .243 
(-.118) 

(Z= 2,55, p‹ .05) 

Figura 5: Diagrama da análise de trajetória das 
relações entre a variável ideologia de gênero e 
bem-estar subjetivo, mediada pela variável 
autoestima pessoal. 
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Subich (2004); em sua investigação, as participantes que apresentaram autoestima 

pessoal mais alta foram as que evidenciaram menores índices de distress, diante de 

eventos sexistas. Fica clara, mediante essas constatações, a necessidade de ações 

que facilitem um aumento da autoestima feminina. 

 Foi investigado também o efeito do exercício da militância na relação entre a 

ideologia de gênero e o bem-estar subjetivo. Mediante uma série de regressões 

múltiplas, foi conduzida uma análise de trajetória (path analysis), ilustrada pela 

Figura 6, que apresentou os seguintes resultados: foi identificada uma relação 

negativa estatisticamente significativa entre a variável ideologia de gênero e bem-

estar subjetivo (β= -.243, gl= 121, p‹.05) e uma relação positiva indireta 

estatisticamente significativa e mediada pela variável militância (β= -.09). Também 

foi identificada uma relação negativa estatisticamente significativa direta entre a 

variável ideologia de gênero e a militância (β= -.186, gl=121, p‹.001) e uma relação 

positiva estatisticamente significativa direta entre a militância e o bem-estar subjetivo 

(β= .476, gl=121, p‹.05). Esses resultados foram estatisticamente mediados de 

acordo com o teste de Sobel (Z= -2,54, p‹.05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Ideologia 
de 

gênero 

Militância 

Bem-estar 
subjetivo 

- .186 
.476 

- .243 
(-.09) 

(Z= - 2,54, p‹ .05) 

Figura 6: Diagrama da análise de trajetória das relações 
entre a variável ideologia de gênero e bem-estar 
subjetivo, mediada pela variável militância. 
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Mediante essa análise, foi possível observar o importante papel do exercício 

da militância na relação da ideologia de gênero com o bem-estar subjetivo. 

Percebeu-se que uma ideologia de gênero mais tradicional, que afeta negativamente 

o bem-estar subjetivo, torna-se menos prejudicial quando se exerce a militância. Na 

seção 4.6.3.2., também foi abordado o efeito benéfico dessa atividade no bem-estar 

subjetivo; percebeu-se que as participantes que eram militantes pareciam dar um 

sentido para a sua situação diagnóstica. Diante destes últimos resultados, é possível 

considerar que o efeito benéfico da militância sobre o bem-estar subjetivo também 

se deve à diluição de uma ideologia de gênero mais tradicional. Isto seria decorrente 

do aumento do acesso à informação, relativa às relações de gênero, que as 

mulheres soropositivas militantes têm. Também é possível considerar que, por meio 

da militância, elas suprem as três necessidades básicas humanas fundamentais, 

apontadas por Ryan e Deci (2000) como fontes de bem-estar subjetivo: a 

necessidade de competência, de pertencimento e de autonomia. 

As histórias de vida reveladas nas entrevistas enriqueceram esses resultados. 

Percebeu-se a importância do modelo de relação estabelecido entre os pais das 

entrevistadas; que pôde considerar-se como uma primeira apresentação a respeito 

de como transcorrem as relações entre um homem e uma mulher. Diversos autores 

sinalizaram que a aprendizagem daquilo que é próprio de cada gênero ocorre a 

partir do nascimento e por meio do contato que se tem com o contexto em que 

ocorre o desenvolvimento (Belo, Gouveia, Raymundo & Marques, 2005; Blaine, 

2007; Formiga et al., 2002). 

 As entrevistadas com alto bem-estar subjetivo retrataram as relações 

parentais como instáveis, sendo comuns os conflitos derivados do uso abusivo de 

bebidas alcoólicas e das relações extraconjugais dos pais. Hortênsia considerava 

que o alcoolismo do pai tinha sido um forte motivo para que seus pais se 

separassem e que, se isso não tivesse acontecido, sua vida talvez não fosse tão 

satisfatória. As relações extraconjugais dos maridos tinham sido tratadas de diversas 

maneiras pelas mães: a mãe de Gaia tratava-as como inexistentes, mesmo sendo 

bastante aparentes; a mãe de Emília, diante do mesmo tipo de situação, tratara de 

falar a respeito e tinha sido agredida fisicamente pelo marido (pai de Emília); a mãe 

de Hortênsia, ao defender seus pontos de vista de maneira mais enfática, tinha 

desencadeado a separação, tornando-se uma “mãe guerreira” aos olhos da 

entrevistada. 
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Ele [pai] era muito mentiroso, ele era muito mentiroso e ela era tão calma, tão calma, 
que quando eu era grande eu dizia: minha mãe sabe de tudo, de todas essas coisas 
mas não tá nem aí. (Gaia) 

 

Ficou o olho roxo, o olho dela, e aí minha mãe com vergonha, passou não sei quanto 
tempo, sem sair de junto de casa, e aí começou a chorar de junto da gente, e aí eu 
sei que foi isso uma vez. (Emília) 

 

Minha mãe é uma mulher de natureza muito forte, né? O relacionamento deles não 
deu certo, e aí ele desapareceu! (Hortênsia) 

 

 

 As entrevistadas que apresentaram baixo bem-estar subjetivo também 

relataram relações parentais em que predominava uma ideologia de gênero mais 

tradicional. Lídia revelou que sua mãe deixara de trabalhar e ter sua autonomia 

econômica a partir do casamento, pois o pai não permitia que ela trabalhasse. Ao 

enviuvar, ficara sem ter como sustentar-se. Luana revelou ampla agressividade 

física e verbal por parte do pai contra a mãe, o que motivara a mãe a sair de casa e 

deixar os filhos com ele. 

 

Trabalhava [mãe], mas ele tirou ela quando casou.(Lídia) 

 

Meu pai batia muito em minha mãe, botava mulher na frente dela, mandava a gente 
xingar a minha mãe quando a gente era pequeno...Minha mãe também me contou 
que sofreu muito na mão do meu pai, por isso que ela teve que abandonar a gente 
com ele quando a gente era pequeno. (Luana) 

 

 A violência doméstica contra a mulher esteve presente nos relatos de Emília e 

Luana, no entanto, a mãe de Hortênsia tinha precisado assumir os filhos sozinha, 

por não compactuar com o comportamento do parceiro; a mãe de Gaia continuara 

na relação “fazendo de conta” que nada enxergava e a mãe de Lídia se submetera à 

dependência financeira para preservar a harmonia familiar. Pôde-se vislumbrar que, 

apesar de apenas duas das mães terem sido vítimas de violência flagrante, todas 

vivenciaram relações de gênero em que sofriam de outras maneiras em relação aos 

parceiros, o que também pode ser considerado como violência. Para Hortênsia, sua 

“mãe guerreira” se empoderara mas, para isso, pagara o preço de criar os filhos de 

forma solitária. 
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As dificuldades percebidas nas relações parentais parecem ter motivado, nas 

participantes com alto bem-estar subjetivo, valores mais igualitários diante das 

relações entre os gêneros, numa tentativa de construir relações diferentes daquelas 

vivenciadas por seus pais.  Em princípio, elas tinham estabelecido relações afetivas 

em busca de cuidado e proteção, notando-se a expectativa de uma figura masculina 

provedora de recursos, se não econômicos, emocionais. O amadurecimento a partir 

das primeiras relações e a experiência com as relações parentais pareciam ter 

originado uma postura mais ativa diante dos parceiros, no caso de Gaia e Emília. No 

relato de Hortênsia, que tinha uma maior independência econômica, observou-se o 

início da construção de uma postura mais igualitária nas relações amorosas, fruto do 

desencanto recente que tivera ao infectar-se. 

 

Ele [primeiro marido] era muito forte, sabe? ... eu achava a força dele assim, que ele 
podia tudo, sabe? Que ele podia andar sozinho, isso era o que mais gostava dele, o 
poder que ele tinha porque era homem ... eu me sentia fraca por ser mulher, minha 
mãe não deixava sair só... não andávamos sozinhas [ela e as irmã]. E ele não, ele 
andava sozinho, isso foi o que, o que mais gostava dele, que ele andava sozinho. 
(Gaia) 

 
Eu acho que os homens não são toda essa força que eles têm... ele [último marido] 
viu em mim que eu podia defender ele, muitas vezes defendi, então isso me fez 
mudar o pensamento que eu tinha... não tenho assim o pensamento de que o 
homem vale mais que eu, não, entendeu? Eu acho que o homem depende da mulher 
como a mulher depende do homem. (Gaia) 

 

Eu achava que se eu fizesse alguma coisa com algum rapaz aí aquilo pra mim ia 
melhorar, quer dizer, aí eu ia pra casa dele ou ele ia pra minha, quer dizer, ia ter 
mais outra liberdade. (Emília) 

 
Tem mulher que só fica em casa, quer só depender de homem! Não tem atitude! De 
fazer alguma coisa lá fora, pra esperar pelo marido, isso, isso e aquilo e eu já não 
sou disso! E eu não gosto! (Emília) 

 
Eu acho que a gente já vem com essa idéia que mulher é sexo frágil, acho que às 
vezes é a criação e aí a gente alimenta assim muita dependência, né? Dependência 
do homem, dependente de afeto, de carinho, de atenção, né? Eu acho que a mulher 
poderia vir mais racional um pouco, acho que a mulher poderia ser mais racional sem 
perder a emoção, né? Acho que a mulher é muito vulnerável, né? Como dizem, a 
mulher ela se encanta, o homem é pelo que vê, a mulher pelo que ouve. Né? 
(Hortênsia) 

 

 Os relatos delas mostraram a presença do sexismo benévolo nas suas 

histórias de relacionamento. Segundo a Teoria do Sexismo Ambivalente (Glick & 

Fiske, 1996), o sexismo benévolo é facilmente aprovado pelas mulheres, por se 
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apresentar mediante comportamentos traduzidos como cuidadosos para com a 

mulher (Blaine, 2007) e por ser visto como um caminho menos perigoso do que o 

sexismo hostil. As participantes entrevistadas mostraram que, no início de suas 

vidas afetivas, sentiam que seria benéfico para elas encontrarem um homem que as 

protegesse ou que lhes trouxesse a liberdade que não tinham com seus pais; no 

entanto, passaram a visualizar as relações entre os gêneros de forma diferente com 

o decorrer do tempo e ansiar por relações mais igualitárias. 

Para as participantes de menor bem-estar subjetivo, as relações parentais 

parecem ter motivado caminhos diferentes. Lídia mostrava-se preocupada com o 

futuro da filha a respeito desses valores, mas não com ela mesma, que tinha 

vivenciado diversas situações indicadoras de uma ideologia de gênero mais 

tradicional, inclusive no relacionamento que tinha no momento da entrevista. 

Esperava que o parceiro a protegesse e amparasse do ponto de vista emocional e 

econômico, apesar de não querer adotar uma postura submissa diante dele, ficando 

claro o seu sexismo benévolo. 

 

Ele tem um gênio muito forte ta entendendo? E eu não suporto não gosto que 
ninguém mande em mim, não aceito... mas ele é muito casquinha menina, muito 
assim pão duro, muito assim pra fazer as coisa ele fala de tudo... Fica me enchendo, 
ai eu não gosto já fico nervosa, ai eu prefiro ficar sozinha entendeu? Tenho ele assim 
hoje em dia como um amigo, como uma pessoa que é ele, que eu conto minhas 
coisa, meus problema, entendeu?... ele acha que vou encontrar homem, ai ele não 
quer me dar dinheiro de transporte, essas coisa. Entendeu? (Lídia) 

 

Luana pareceu ter adotado uma postura de “revanche” diante das figuras 

masculinas, relatando, durante a entrevista, que sua maneira de viver os 

relacionamentos tinha sido uma forma de vingar-se do pai. Infectara dois ex-

parceiros e acreditava que um dos seus vizinhos não pensava em estuprá-la, 

apenas por saber de sua condição. Ela parecia encontrar na soropositividade sua 

forma de vingança, e ao mesmo tempo de defesa, contra a agressividade masculina. 

Além disso, Luana também apresentou sexismo benévolo, ao fantasiar que poderia 

ter casado e ter tido uma vida melhor, como se estar ao lado de um homem pudesse 

tê-la protegido de alguma maneira. 

 
Aí ele não me deixava ir pra lugar nenhum, aí eu peguei e transei a primeira vez, 
inconscientemente eu acho que fiz isso por vingança, pra se vingar do meu pai. 
Entendeu?..como eu fiz isso pra me vingar do meu pai, acho que ele teve culpa 
nisso, por hoje em dia eu ter HIV, eu sempre tive isso em mente. (Luana) 
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Eu já sabia, mas na época que eu saí com ele eu ainda negava que eu tinha HIV. Saí 
com ele e com o pai do meu filho, só, não infectei mais ninguém. Mas só que eu 
negava; depois que eu me arrependi, depois que eu fiz a besteira é que eu me 
arrependi. (Luana) 

 

O rapaz que estuprou minha irmã? Não que ele sabe que eu tenho HIV, ele vai 
transar com uma pessoa que tem HIV? [ri]. (Luana) 

 
Eu poderia hoje em dia estar bem casada, poderia estar casada hoje, que achei 
vários pra namorar na porta, e eram pessoas que trabalhavam. Meu pai não quis, 
não que homem seja futuro pra mim, que homem não é futuro, mas meu pai tirou 
isso muito de mim, sabe? Me cortou, não sei se cortou uma sorte minha, eu poderia 
estar casada...  (Luana) 

 

 

 Nas cinco entrevistas a desmotivação diante dos relacionamentos afetivos foi 

aparente. Os motivos pareceram decorrer da situação de soropositividade, mesmo 

que de uma forma indireta. 

 Ah, não quero mais não [ter um namorado]. [Chora]. Ainda dói muito [lembrar do 
companheiro falecido] ... dói muito ainda,....é difícil! Eu não sei se é porque, não sei, 
não sei, não tenho ideia porque seja. Mas não quero mais não. (Gaia) 

 

A gente tinha muitas discussão, ele me falava bastante, eu falava muito, jogava 
muito na cara dele, qualquer coisinha eu já jogava na cara dele, que hoje eu sou uma 
pessoa doente por causa dele, que não sei o quê, mas ultimamente ... eu parei com 
isso, eu parei com isso, mas o relacionamento da gente não é, não é como 
antigamente não. (Emília) 

 
Eu sei que isso traz algumas dificuldades, né? Com relação a relacionamentos tanto 
que hoje, ... depois disso eu nem, não tive nem um outro relacionamento. (Hortênsia) 

 
Oi, eu não tenho nem vontade de ter sexo nem nada... não tenho não, ai ele fica se 
queixando né? (Lídia) 

 
Não, ninguém, não quero ninguém. Não quero, não é nem pelo HIV, pela até minha 
situação ... em que eu me encontro...Desde quando na verdade eu me relacionei 
com o pai do meu filho e com ele, eu não tive mais ninguém. Já tem o que, 12 anos, 
vai fazer 12 anos sem ninguém. (Luana) 

 
  

No estudo de Castanha et al. (2006), também foram encontradas mudanças 

na vivência da sexualidade a partir do diagnóstico de HIV, que incluíam a 

abstinência. O medo de ser abandonada ou discriminada foi sinalizado no relato de 

Hortênsia. Para Luana, tratava-se de uma situação em que sofria ameaças 

constantes do ex-parceiro; o temido acontecera, ela o infectara e ele buscava vingar-

se; relacionar-se sexualmente com alguém se concretizara como fonte de amplas 
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dificuldades para o dia a dia dela. Constatou-se assim, a situação de maior 

dificuldade de obter o perdão do parceiro infectado que uma mulher soropositiva 

enfrenta, retratada por Almeida e Labronici (2007). 

 O relato de Emília trouxe uma situação oposta, na qual ela continuava casada 

com quem a infectou, mas não se relacionava sexualmente com ele. Apesar de não 

ser uma situação de agressão visível para com o parceiro, talvez essa fosse uma 

forma de castigá-lo por tê-la infectado. 

Lídia e Gaia não apresentaram motivos claros para sua abstinência sexual, 

apenas se referiram à ausência dessa parte de suas vidas. 

 O desconhecimento do corpo e da sexualidade na adolescência foi evidente 

nos relatos de Gaia, Emília, Luana e Lídia; dando respaldo às observações de 

Guimarães (1996), que sinaliza a necessidade de uma maior reserva das mulheres 

quanto à expressão de sua sexualidade em contextos patriarcais como o brasileiro; 

e de Heilborn (1980), que destaca a necessidade de a mulher silenciar a expressão 

de sua sexualidade, para que possa assumir características como a ingenuidade e a 

fragilidade, consideradas como inerentes ao gênero feminino. Esse 

desconhecimento, associado à valorização de um ideal de amor romântico, 

sinalizado por todas as entrevistadas e que se rompe a partir do diagnóstico de HIV 

(Amaro, 2005), podiam ser fatores impeditivos para a concretização de uma vida 

sexual após a infecção; talvez elas ainda não soubessem como estabelecer uma 

relação mais realista e igualitária com os parceiros amorosos e por isso preferiam 

restringir esse aspecto de suas vidas, em vista de que o modelo anterior não tivera 

bons resultados. Gaia, Emília e Hortênsia apresentavam uma ideologia de gênero 

mais igualitária; no entanto, na prática de um relacionamento amoroso, não 

pareciam sentir essa segurança ainda. Luana e Lídia evidenciaram maior 

identificação com a ideologia tradicional em todos os aspectos de suas vidas 

abordados. 

 A carência de uma vida sexual, retratada pelas entrevistadas de alto bem-

estar subjetivo, pareceu ser compensada pelos demais aspectos de suas vidas, 

como o profissional, da militância e da maternidade; seu bem-estar subjetivo parecia 

decorrer desses aspectos, por meio dos quais obtinham satisfação para suas vidas. 

Segundo a Teoria da Vida Baleanceada, proposta por Sirgy e Wu (2009), para obter 

maior bem-estar subjetivo, é necessário um balanceamento do suprimento das 

diversas necessidades humanas e, sob essa ótica, é possível considerar que a 
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compensação empreendida por Gaia, Emília e Hortênsia tinha um limite ao 

proporcionar bem-estar subjetivo. A emoção negativa ao falar a respeito do aspecto 

sexual, presente nos três depoimentos, pareceu constituir o que ainda faltava para 

que elas pudessem ter uma vida plena. 

 Para Luana e Lídia, não parecia haver nenhum tipo de compensação no 

momento das entrevistas; seus relatos indicaram que não visualizavam satisfação 

em nenhum aspecto de suas vidas, situando-se muito mais distantes da plenitude 

que idealizavam do que Gaia, Emília e Hortênsia.  

 A internalização dos estereótipos de gênero, que dão respaldo ao sexismo 

(Blaine, 2007; Fernandez, 2002; Formiga, 2004; Myers, 2000a), estiveram presentes 

nessas entrevistas. A autonomia e a independência masculina, complementada pela 

dependência feminina, ficaram flagrantes, surgindo de variadas formas e em 

diferentes momentos das vidas das entrevistadas. 

 Todos esses resultados não puderam ser explorados sem lançar mão dos 

resultados referentes à autoestima pessoal e coletiva, construídas também a partir 

desses primeiros modelos de relação entre os gêneros. 

 Assim como as correlações entre a autoestima pessoal e coletiva se 

mostraram indiretamente proporcionais à ideologia de gênero, nas entrevistas 

também foram encontradas relações que deram respaldo a esses resultados. O 

menor poder feminino, internalizado a partir de estereótipos de gênero que colocam 

a mulher em posição de submissão e dependência, pareceram enraizar menores 

índices de autoestima, tanto pessoal como coletiva. 

 Entretanto, existem evidências de que uma maior informação e 

conscientização a respeito de uma ideologia de gênero mais igualitária ou feminista 

originam o aumento da autoestima coletiva feminina (Carpenter & Johnson, 2001; 

Katz et al., 2004). Isso mostra como existe a possibilidade de considerar a 

autoestima coletiva como um processo flexível, passível de mudança. No presente 

estudo, foi possível considerar que tinha havido um aumento da autoestima coletiva 

de Gaia e Emília a partir da militância, ocasião na qual elas também passaram a se 

informar a respeito de uma ideologia de gênero mais igualitária, originando maiores 

índices de bem-estar subjetivo. 
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4.7.2. Autoestima Pessoal e Coletiva 

 

 As correlações realizadas mostraram a autoestima pessoal relacionada de 

forma positiva com a autoestima coletiva e com o bem-estar subjetivo. Isto indicou 

que, quanto mais alta a autoestima pessoal, mais alto o bem-estar subjetivo; de 

modo semelhante, quanto mais alta a autoestima coletiva, mais alto o bem-estar 

subjetivo. Este resultado corroborou a hipótese H12: “A autoestima pessoal e a 

autoestima coletiva se encontrarão numa associação diretamente proporcional ao 

bem-estar subjetivo”.  

 Nas entrevistas, as participantes revelaram histórias de vida que podiam ser 

relacionadas à maneira como elas se valorizavam, tanto do ponto de vista individual 

como coletivo, e a como isso se vinculava ao bem-estar subjetivo. 

 As entrevistadas de bem-estar subjetivo mais alto revelaram sentimentos de 

pertencimento e segurança diante de suas famílias originais, elas viam o tratamento 

que recebiam dos pais como rígido mas, enquanto crianças, sentiam que tinham 

vivenciado o suporte deles. A pobreza em termos de recursos econômicos não tinha 

sido empecilho para que se sentissem protegidas. As três se percebiam como 

agentes de mudança, ao longo de suas histórias de vida. 

 

Mas meu pai era muito, assim, muito cuidadoso, sabe, hoje eu vejo que o que eles 
queriam era as coisas melhores pra gente. (Gaia) 

 
Eu tenho me admirado comigo mesma, eu tenho ficado assim: pô, eu não sabia que 
tinha esse poder, não sabia que podia chegar até aí, mas sem querer você chega a 
ver coisas que admira, que é admirável. (Gaia) 

 

Pra mim ser mulher é muito bom, muito maravilhoso... agora depois do HIV, eu fui 
mais me abrindo, me fortaleceu bastante, então eu sou outra pessoa. (Emília) 

 
Me sinto muito bem, gosto de ser mulher, e gosto de ser mulher com perfil de 
vencedora! De vencedora, eu gosto de ser mulher! Hoje eu me sinto uma mulher 
mais madura, né? (Hortênsia) 

 
Eu não sou inteligente, sou uma pessoa esforçada, eu corro atrás...Eu sou mais de 
querer ganhar o Mundo! Né? De querer ganhar o Mundo! (Hortênsia) 

 

 

 As entrevistadas de bem-estar subjetivo mais baixo apresentaram sentimento 

de desamparo por parte de suas famílias originais e tinham sentido desconfiança por 

parte dos pais em relação a elas em diversas situações. Lídia tinha sido vítima de 
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abuso sexual, incluindo estupro por parte de um familiar, e sua mãe não lhe dera 

nenhum crédito a esse respeito, culpando-a pelo acontecido. Luana tinha sido criada 

pelo pai, que a agredia física e verbalmente; suas irmãs tinham sofrido estupro, sem 

que ele demonstrasse se importar, culpando-as pelo acontecido e sua mãe saíra de 

casa motivada pela violência do pai contra ela; ainda criança, ficara aos cuidados 

desse pai, presenciando episódios de relacionamentos sexuais dele com menores; 

além disso, ele a acusava de roubo constantemente. As duas tinham uma 

autoimagem relacionada à morte, permeada por condutas de autoagressividade e 

passividade diante de suas condições de vida. 

 

Se eu morrer e voltar em outras vidas eu quero voltar como homem, entendeu? 
porque como mulher, eu acho assim, que eu fui muito usada entendeu? (Lídia) 

 
Nem sei mais se eu quero, nem mais nada, nem mais o que que eu quero, não sei 
mais, assim, às vezes eu me sinto sem identidade né? sem saber o que fazer 
entendeu? (Lídia) 

 
Eu não queria ter nascido mulher não, queria ter nascido homem. Filha 
mulher...porque meu pai rejeita filha mulher, né? Então, por mim eu queria ter 
nascido homem. Que homem sofre menos. A mulher sofre demais [fala baixinho]. 
(Luana) 

 
Eu prefiro morrer doente no hospital do que morrer assim cravada de bala, eles me 
encherem de bala, entendeu? Aí eu fico pensando nisso, aí às vezes eu penso que é 
por isso que eu faço isso [não toma a medicação]. Digo: Nem pra eu morrer logo! 
(Luana) 

 

 Esses relatos mostraram a construção de uma autoestima pessoal e coletiva 

também a partir das experiências com os pais. As situações de valorização e apoio, 

vivenciadas por aquelas que tiveram bem-estar subjetivo mais alto, pareceram surtir 

um efeito positivo sobre a autoestima pessoal e coletiva; enquanto as situações de 

violência contra a mulher e as reações dos pais, diante daquelas que manifestaram 

bem-estar subjetivo mais baixo, pareceram ter originado um maior descrédito quanto 

às suas capacidades de agência, assim como a desvalorização delas como 

mulheres. 

 No estudo de Oswald e Lindstedt (2006), que tomou como base a Teoria da 

Identidade Social, a integração de estereótipos positivos ao autoconceito estimulou a 

formação tanto de uma autoestima pessoal como coletiva mais alta; e a integração 

de estereótipos negativos ao autoconceito influenciou negativamente apenas a 

autoestima coletiva. Esses resultados não se mostraram condizentes com o 
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presente estudo; Lídia e Luana mostraram uma autoestima pessoal e coletiva 

prejudicada pela integração de estereótipos de gênero negativos, e inclusive 

expressaram que prefeririam ter nascido sendo homens. 

 Apenas Hortênsia não relatou violência contra a mulher na sua história de 

vida, como visto anteriormente na seção dedicada à ideologia de gênero; a forma de 

enfrentar a violência se manifestou de forma diferente entre as demais 

entrevistadas. Constatou-se o papel do modelo e do apoio parental nessas formas 

de enfrentamento. Gaia, que sentia ter o apoio parental, em princípio, buscou sair da 

situação de violência para proteger suas filhas, e só mais tarde, após o diagnóstico 

de soropositividade, passou a informar-se e empoderar-se por meio da militância; 

identificando-se com uma ideologia de gênero mais igualitária e desenvolvendo uma 

maior autoestima pessoal e coletiva. Luana, que não sentia ter o apoio parental, 

continuou sendo agredida e sentindo sua autoestima pessoal e coletiva diminuída, 

sem empoderar-se e ficando refém da violência do ex-parceiro. 

 A relação da violência contra a mulher e a sua vulnerabilidade diante da 

epidemia por HIV foi retratada por diversos autores (Meneghel et al., 2005; Nilo, 

2008; Rede Feminista de Saúde, 2003; Sowell, et al., 1999; Weir et al., 2008), que 

enfatizam que se trata de uma violência que não diz respeito apenas ao aspecto 

físico, mas também à esfera psíquica, a partir da qual passam a ser vivenciados 

índices mais baixos de autoestima tanto pessoal como coletiva, maiores índices de 

depressão e outros sintomas psíquicos que minam a possibilidade de agência diante 

da vida. 

 No entanto, a autoestima é considerada como um constructo dinâmico, 

flexível e adaptável às vivências da pessoa (Assis et al., 2003). Assim, da mesma 

maneira como a autoestima é formada desde os primeiros contatos com o contexto 

no qual a pessoa se desenvolve, ela continua sendo passível de mudanças. 

Observou-se que as entrevistadas de baixo bem-estar subjetivo detinham índices de 

autoestima pessoal e coletiva mais baixos do que as entrevistadas de alto bem-estar 

subjetivo. Torna-se difícil saber se essa diferença era semelhante antes do 

diagnóstico por HIV num estudo transversal como este; no entanto, as entrevistadas 

de alto bem-estar subjetivo pareceram ter sentido um aumento da autoestima a 

partir do diagnóstico: Gaia relatou sua admiração com o que era capaz de 

empreender como militante; Emília sentia-se mais forte e Hortênsia sentia-se mais 

madura. Essa mudança positiva na autoestima parece ser o resultado de uma 



 

 

179 

comparação, segundo a qual elas se percebiam num melhor padrão do que o 

anterior ao diagnóstico; as comparações desse tipo tendem a favorecer o bem-estar 

subjetivo, segundo a literatura (Diener & Fujita,1995; Giacomoni,1995; Lyubomirsky 

& Ross, 1997). 

 Provavelmente, a experiência de crescimento a partir do diagnóstico também 

foi possível devido às suas histórias de vida. Gaia, Emília e Hortênsia sentiam que 

tinham recebido apoio e incentivo por parte dos pais; diferente de Lídia e Luana que, 

desde muito cedo em suas vidas, contavam com situações traumáticas em relação 

às figuras parentais. Tudo indica que Lídia e Luana não estavam prontas para 

aproveitar a janela que o contexto da militância lhes oferecia, como tinha ocorrido 

com Gaia e Emília; e com Hortênsia, no momento em que recebera a bolsa de 

estudos. Esses resultados encontraram respaldo nas observações feitas por Assis et 

al. (2003), que enfatizam a importância de que a criança encontre alguém que a 

aprecie e valorize pelo que ela é, para que possa construir uma autoestima mais 

alta.  

A rejeição social pode, em alguns casos, funcionar como fonte de motivação, 

para buscar a aceitação em outros contextos, diferentes daquele que o meio familiar 

oferece. Essa motivação pode atuar como um fator de proteção diante da depressão 

(Myers, 2000a). No entanto, a partir das entrevistas, notou-se como, para algumas 

pessoas, que experimentam episódios de maior desvalorização desde cedo em suas 

vidas, pode ser tão mais difícil essa motivação para buscar e aumentar a 

autoestima, chegando à sensação de desistência, presente nos relatos de Lídia e 

Luana. 

Existem evidências de que as pessoas não se adaptam a todas as 

circunstâncias de vida. Não se trata apenas de circunstâncias desfavoráveis, que 

dizem respeito à concretização de necessidades básicas como a habitação e 

alimentação, como também de necessidades básicas que se referem ao respeito 

pelos direitos humanos. Nos países em que esses direitos são mais respeitados, e 

existe igualdade de oportunidades para as mulheres, os índices de bem-estar 

subjetivo são mais elevados (Solano, 2010). As histórias de vida de Lídia e Luana 

retrataram momentos de extremo desrespeito aos seus direitos como crianças, 

adolescentes e cidadãs. A difícil adesão ao tratamento que elas evidenciaram pôde 

ser vista como um retrato da difícil valorização das próprias histórias de vida. 
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No estudo I, não foram encontradas correlações significativas entre a 

autoestima pessoal e a adesão ao tratamento; no entanto, no estudo II, as 

participantes que em seus relatos demonstraram deter uma autoestima pessoal mais 

baixa não aderiam ao tratamento e buscavam a morte por meio desse 

comportamento. 

Nas pesquisas revisadas a esse respeito, foram encontrados resultados 

divergentes; no estudo de Bottonari et al. (2005) a relação entre autoestima e 

adesão não se mostrou significativa; já na pesquisa de Liv et al. (2006), foi 

encontrada uma relação direta entre a adesão ao tratamento e a autoestima, sendo 

ressaltada a importância do suporte social para mulheres com histórico de abuso 

sexual e uso de drogas, para a correta adesão ao tratamento da infecção por HIV. 

Os resultados dessas pesquisas condizem com os resultados encontrados nos dois 

estudos realizados. O papel do suporte social que as entrevistadas relataram como 

benéfico para seu bem-estar, e obtido a partir da esfera profissional e da militância, 

ficou bastante claro, assim como a baixa autoestima daquelas que viviam de forma 

isolada e solitária. 

 O autorreconhecimento, apesar das limitações, sem se considerar pior do que 

os demais e acalentando expectativas de crescimento e aperfeiçoamento são 

indicadores de uma alta autoestima (Vargas, et al., 2005); características que 

ficaram aparentes nos relatos das entrevistadas de alto bem-estar subjetivo. A 

autorrejeição, a insatisfação consigo mesma, o auto-desprezo e o desejo de não ser 

visto pelos outros; considerados como indicadores de baixa autoestima (Vargas et 

al., 2005), foram características apresentadas claramente pelas entrevistadas de 

baixo bem-estar subjetivo. Isto evidenciou a intensa relação entre a autoestima e o 

bem-estar subjetivo, retratada na revisão de estudos empreendida por Diener et al. 

(2003).  

Todos esses resultados encontram-se de acordo com as hipóteses iniciais 

deste estudo e mostram a importância da identificação feminina com ideais 

igualitários, para que haja um aumento, tanto da autoestima pessoal e coletiva, 

como do bem-estar subjetivo.  

As diferenças de gênero, no que se refere à epidemia por HIV/AIDS, não 

devem ser menosprezadas, posto que elas originam diferenças nos resultados dos 

tratamentos e na qualidade de vida dessas pessoas. 
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Uma das diferenças mais marcantes diz respeito à maior necessidade das 

mulheres de socialização e de se sentirem valorizadas pelas pessoas com quem 

elas se relacionam. 

Talvez seja mais produtivo que, no lugar de avaliar essa característica 

somente como algo negativo, que origina a dependência feminina do meio externo, 

isso possa ser valorizado mediante a canalização dessa característica para 

atividades produtivas, que favoreçam seu empoderamento. A militância é uma 

atividade em que elas precisam exercitar a característica da socialização e do 

cuidado com o outro, ao mesmo tempo em que elas também passam por momentos 

de informação, que propiciam o questionamento de suas situações como seres de 

direito, como cidadãs. 
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CAPÍTULO V 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A investigação transcorreu mediante a realização de dois estudos 

complementares, com o objetivo de abordar aspectos psicossociais relativos à 

situação da mulher que vive com HIV/AIDS. 

 O estudo I retratou a ideologia de gênero, a autoestima pessoal e coletiva e o 

bem-estar subjetivo em mulheres portadoras do vírus; relacionando essas variáveis 

e testando um modelo conceitual para verificar o poder preditivo delas. 

 O estudo II abordou a vivência da soropositividade feminina, com o objetivo 

de compreender o processo que dá respaldo ao bem-estar subjetivo dessas 

mulheres e como elas lidam com a sua condição. 

 As hipóteses H1, H3, H5 e H7, referentes às variáveis sócio-demográficas “ter 

emprego”, “ter filhos” e “escolaridade”, foram corroboradas em parte: 

a) A hipótese H1, que relacionava a ideologia de gênero a esses aspectos sócio-

demográficos, foi corroborada. As participantes que tinham alguma forma de 

trabalho remunerada, que não tinham filhos e apresentavam uma maior escolaridade 

também se apresentaram mais igualitárias no que diz respeito à ideologia de gênero. 

 

b) As hipóteses H3 e H5, que relacionavam autoestima pessoal e a autoestima 

coletiva às variáveis sócio-demográficas, foram corroboradas em parte, pois a 

variável “ter filhos” não se relacionou de maneira significativa a nenhum dos dois 

tipos de autoestima. Sendo assim, as participantes que tinham alguma forma de 

trabalho remunerada e que apresentavam uma maior escolaridade foram as que 

apresentaram resultados mais altos para a autoestima pessoal e para a autoestima 

coletiva. 

 

c) A hipótese H7, que relacionava o bem-estar subjetivo às variáveis sócio-

demográficas, foi corroborada em parte, pois foi identificada uma interação entre as 

variáveis “escolaridade” e “ter parente soropositivo”. Foi verificado que as 

participantes que não tinham alguma forma de trabalho remunerada e que tinham 

filhos também apresentaram índices mais baixos de bem-estar subjetivo. Quanto à 

escolaridade, a interação mostrou que aquelas que tinham parente(s) soropositivo(s) 

e uma menor escolaridade apresentaram bem-estar subjetivo mais baixo, não 
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acontecendo o mesmo com aquelas que tinham graus mais altos de escolaridade 

(média e superior). 

 Entre as hipóteses H2, H4, H6 e H8, referentes às variáveis médico-clínicas 

“adesão ao tratamento”, “ocorrência de doenças oportunistas” e “hospitalizações 

decorrentes do HIV”, apenas a hipótese H8 foi corroborada, no que diz respeito à 

adesão ao tratamento e à ocorrência de doenças oportunistas; as demais hipóteses 

não foram corroboradas. Esses resultados revelaram que o grupo de participantes 

que aderiam de maneira mais firme ao tratamento e que não tinham tido a 

experiência de adoecimento em função da soropositividade apresentavam índices 

mais altos de bem-estar subjetivo. 

 As hipóteses H9, H10, H11 e H12, referentes às relações entre as variáveis 

ideologia de gênero, autoestima pessoal, autoestima coletiva e bem-estar subjetivo 

foram corroboradas. A ideologia de gênero relacionou-se de maneira inversamente 

proporcional à autoestima pessoal, à autoestima coletiva e ao bem-estar subjetivo, 

encontrando-se efeito moderador das variáveis “militância” e “autoestima pessoal” 

na relação entre a ideologia de gênero e o bem-estar subjetivo. A autoestima 

pessoal e a autoestima coletiva relacionaram-se de modo diretamente proporcional 

ao bem-estar subjetivo. 

Os instrumentos utilizados supriram os objetivos do trabalho. A proposta de 

utilizar cores, para que as participantes que não compreendiam o material escrito 

pudessem responder, mostrou-se satisfatória. O vocabulário empregado para definir 

as emoções, por vezes, precisou ser explicado de maneira mais detalhada, para 

participantes que não conheciam palavras como “apreensiva”, “determinada”, 

“dinâmica”, “engajada”, “estimulada”, “vigorosa”, “inspirada”. Seria bem-vindo o 

desenvolvimento de um instrumento para o bem-estar subjetivo que facilitasse a 

compreensão por parte de pessoas que não têm um repertório verbal mais amplo, 

no que se refere às emoções. 

 As dificuldades para encontrar participantes que tivessem cursado o nível 

superior foram altas, percebeu-se claramente a pauperização da epidemia. As 

dificuldades decorrentes da soropositividade somaram-se a carências prévias, que 

dizem respeito ao suprimento de necessidades básicas, como habitação, 

alimentação e transporte. Nota-se que o enfrentamento da epidemia não tem como 

restringir-se à mera distribuição de medicamentos. As dificuldades com a adesão 

diziam respeito a esse contexto de pobreza, no qual boa parte das participantes se 
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encontrava, assim como ao processo de estigmatização e consequente 

discriminação ao qual estavam propensas. 

 O bem-estar subjetivo das participantes mostrou-se como o resultado de uma 

série de fatores que dizem respeito à autoestima pessoal, coletiva e à ideologia de 

gênero. A abordagem qualitativa do bem-estar subjetivo enriqueceu os resultados, 

as histórias de vida das entrevistadas trouxeram elementos que não tinham sido 

explorados e que mostraram a importância da presença de pessoas que 

funcionaram como referência positiva ao longo das trajetórias de vida. Apesar do 

contexto de pobreza, o vínculo das entrevistadas com pessoas que as tinham 

apoiado, ainda crianças, pareceu fortalecê-las para o enfrentamento das dificuldades 

na vida adulta, acontecendo o contrário com as entrevistadas que não tinham 

sentido esse tipo de apoio. Isso mostra como, ao se considerar o contexto como 

variável importante na vivência da soropositividade, é importante incluir o contexto 

familiar, principalmente no que diz respeito às relações com as figuras parentais. O 

importante papel da militância pareceu não ter reflexos duradouros nas 

entrevistadas que não detinham vínculos positivos com as figuras parentais ao longo 

do seu desenvolvimento. Seriam interessantes estudos a respeito da relação de 

apego em mulheres que vivem com HIV/AIDS, para uma melhor compreensão 

desses resultados. 

 O desenvolvimento do autocuidado feminino não deve ser abordado apenas a 

partir da mensuração da adesão ao tratamento e do uso de preservativos (Botti et 

al., 2009; Pereira & Costa, 2006), mas sim a partir de uma avaliação mais ampla, 

que diz respeito à situação da mulher como cidadã de direitos. Mesmo existindo uma 

história de vida que não facilite o empoderamento, visualiza-se que é possível 

reverter esse quadro, mediante ações que propiciem o suprimento de necessidades 

básicas, o espaço para que sejam ouvidas de fato, assim como a informação e o 

conhecimento a respeito de sua condição. Propostas com esses objetivos poderão 

facilitar a passagem de uma postura passiva diante do contexto para uma postura 

ativa, e o desenvolvimento de uma ideologia de gênero mais igualitária, aumentando 

a autoestima e o bem-estar subjetivo de grande parte das mulheres que hoje se 

infectam com o HIV no país. A desvantagem feminina nas relações de poder entre 

homens e mulheres (Amaro, 2005; García-Sánchez, 2004; Ministério da Saúde, 

2000; Parker & Galvão, 1996; Rede Feminista de Saúde, 2003) pode e deve 

continuar a ser abordada com urgência, não apenas pela importância dada à mulher 
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no seu papel de mãe, mas considerando-a como ser humano integral, cujo bem-

estar subjetivo também decorre de outras fontes, diferentes da fonte da 

maternidade. É interessante lembrar que o bem-estar subjetivo foi mais baixo 

naquelas participantes que tinham filhos; dando lugar a questionar a tão divulgada e 

popular crença sobre a importância da maternidade para a felicidade feminina. 

 O rompimento com a pobreza de papéis que é dada à mulher na ideologia 

patriarcal, papéis construídos tomando como base estereótipos de gênero, os quais 

são avaliados de forma negativa, é uma tarefa que requer o apoio de políticas 

públicas que facilitem o empoderamento feminino. O que constitui um problema 

social não são as possíveis diferenças existentes entre os gêneros, mas a 

desvalorização das características supostamente femininas (Blaine, 2007). A 

valorização de todo tipo de característica não demonstra apenas respeito diante de 

quem as detém, como também permite que quem ainda não as desenvolveu possa 

cultivá-las, sem desmerecer-se. Percebe-se que tanto homens como mulheres, na 

ideologia patriarcal, ficam relegados ao exercício de papéis rígidos, empobrecendo-

se e aprisionando-se naquilo que é visto como “normal” para um homem e para uma 

mulher. 

A educação recebida reforça uma maior sensibilidade feminina à avaliação 

alheia para a construção de sua autoestima e não do próprio parecer. Essa 

característica pode tornar o dia a dia das mulheres soropositivas mais difícil ainda, 

diante do estigma e discriminações às quais elas estão sujeitas, devido ao seu 

diagnóstico. A relação entre a autoestima e a capacidade para lidar com desafios é 

estreita (Assis et al., 2003), assim como sua relação com uma maior autoconfiança 

(Campbell, 1990). Disto, pode-se vislumbrar como são importantes ações que 

facilitem um maior autoconhecimento e um maior questionamento dessas mulheres 

a respeito da maneira como elas administram seu dia a dia. 

Além disso, devem ser lembrados os estudos relativos à cultura e à forma 

como se constitui o que é considerado como próprio de cada gênero. Esses estudos 

sinalizam que as mulheres estariam mais associadas a valores coletivistas e os 

homens, a valores individualistas (Reid, 2004; Suit & Chaves, 2005). O diagnóstico 

de soropositividade, para as mulheres, pode ser crucial para o questionamento 

desses valores, surgindo a possibilidade de assumir também valores individualistas 

em suas trajetórias e não apenas os seus conhecidos valores coletivistas. 



 

 

186 

Os resultados mostraram a associação direta entre a formação escolar, a 

autoestima pessoal e a autoestima coletiva; assim como a associação inversa entre 

a formação escolar e a ideologia de gênero. Ficou claro o importante papel da 

educação na vida das participantes, educação esta que, por vezes, pode vir a partir 

do exercício da militância: aquelas participantes que militavam também obtiveram 

resultados mais altos para a autoestima pessoal, autoestima coletiva e bem-estar 

subjetivo, assim como resultados mais baixos para a ideologia de gênero. 

 No momento em que mulheres que vivem com HIV/AIDS se deparam com o 

contexto da militância, parece surgir a possibilidade de enriquecimento de suas 

vidas. Isto é facilitado pela informação que elas recebem a respeito de gênero e 

soropositividade, assim como pelo contato com pessoas que enfrentam realidades 

semelhantes às suas. Facilita-se, assim, a modificação de estereótipos de gênero 

até então pouco questionados, e o aumento da autoestima pessoal e coletiva. O 

cuidado com o outro passa a ser visto de uma maneira mais ampla do que o mero 

exercício da maternidade e características tidas como femininas, que dizem respeito 

à empatia, sensibilidade e cuidado, passam a ser valorizadas, ao mesmo tempo em 

que uma maior atividade e agência, características tidas até então como masculinas, 

também se tornam realidade para elas. O leque de possibilidades de ação passa a 

ser mais amplo.  

No entanto, como já foi sinalizado anteriormente, nem todas as que se iniciam 

na militância dão continuidade a essa ação, ausentando-se dela e voltando, em 

algumas situações, aos padrões iniciais. Os resultados encontrados sugeriram que 

as crenças que as participantes apresentavam a respeito de suas realidades, 

influenciadas pelos vínculos com as figuras parentais e pelo contexto em que 

desenvolviam suas vidas, eram fundamentais para dar ou não continuidade à vida 

de militante e à consequente aprendizagem de novas formas de enfrentamento. 

Visualiza-se, assim, a importância da conscientização e de suporte social para que 

elas possam tornar-se mais ativas e enfrentem as dificuldades nas suas trajetórias; 

processo este que culmina num bem-estar subjetivo mais alto. 

Em situação diferente, encontram-se aquelas que já detêm uma maior 

informação e cujo empoderamento é facilitado por maior educação formal e pelo 

exercício de uma profissão. Para elas, o bem-estar subjetivo pode derivar de outras 

fontes; elas têm possibilidades mais amplas para obter a sua satisfação e perceber 

que as suas vidas não se resumem à presença de um vírus em seu corpo. 
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Entretanto, algumas das participantes nessa condição também eram militantes ou 

exerciam trabalho voluntário em diversas entidades voltadas para a comunidade. 

 O foco nas forças e virtudes que as pessoas apresentam é uma das 

premissas da Psicologia Positiva. Essa valorização das características que as 

pessoas apresentam pode ser bastante benéfica nos momentos em que surgem 

situações críticas, como a situação do diagnóstico por HIV. A focalização naquilo 

que se possui e não naquilo que está em falta (um sistema imunológico funcionando 

a contento) pode facilitar e originar bem-estar subjetivo, o que, por sua vez, facilita 

condutas de autocuidado e enfrentamento. Percebeu-se que as entrevistadas que 

sinalizaram encontrar um sentido para as suas vidas, fosse a partir da militância ou 

da atividade profissional, apresentaram índices de bem-estar subjetivo mais altos. O 

sentido encontrado para a vida dizia respeito à possibilidade de colocar a serviço de 

outras pessoas as forças pessoais, aquilo que elas tinham de mais positivo em si; 

era a oportunidade de cultivar aquilo que elas tinham de melhor em si mesmas. 

 A íntima relação entre autoestima e bem-estar subjetivo, sinalizada na 

literatura, também se tornou presente nos resultados desta pesquisa. No entanto, 

considera-se a autoestima como um processo e não como uma estrutura estável, 

impassível às influências do contexto. Os relatos das militantes que detinham bem-

estar subjetivo mais alto foram claros, ao mostrar como a autoestima pessoal tinha 

se beneficiado no contexto da militância. 

 A diferenciação na literatura entre os modelos top-down e bottom-up, para o 

bem-estar subjetivo, e a proposta de uma complementação entre os dois mostrou-se 

pertinente neste estudo. Sob um olhar bottom-up, encontrou-se a associação entre 

uma ideologia de gênero mais igualitária, a autoestima e o bem-estar subjetivo, o 

que sugere que o empoderamento feminino facilita o bem-estar subjetivo. No 

entanto, sob o olhar top-down, percebeu-se, nas entrevistas, que as participantes de 

mais baixo bem-estar subjetivo não tinham se mantido na atividade da militância, 

mesmo sentindo que ela lhes trazia benefícios, voltando à sua situação crítica. 

Pareceu tratar-se de personalidades que foram desenvolvidas em contextos que 

apresentaram repetidas situações de desvalorização e carência de suporte, o que 

talvez tenha originado crenças mais difíceis de serem modificadas, por se tratar de 

situações que, além de repetitivas, foram vivenciadas em momentos do 

desenvolvimento de maior vulnerabilidade. 
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 Quanto ao otimismo e sua relação com o bem-estar subjetivo, abordado pelos 

modelos top-down, neste estudo não foi realizada uma investigação mais apurada. 

No entanto, foi possível visualizar um maior otimismo nas entrevistadas de bem-

estar subjetivo mais alto e um maior pessimismo nas entrevistadas de bem-estar 

subjetivo mais baixo, que eram as que tinham desistido do tratamento. Seria 

interessante a realização de pesquisas futuras enfatizando o otimismo e sua relação 

com a soropositividade. 

 Apesar de não ter sido planejado o estudo do bem-estar psicológico ou 

eudaimônico para esta investigação, as entrevistas revelaram componentes da 

satisfação na vida referentes à eudaimonia, principalmente nos momentos em que 

foi abordada a militância e a vida profissional. Seria interessante a realização de 

futuras pesquisas que abordassem tanto o bem-estar subjetivo como o bem-estar 

psicológico em pessoas que vivem com HIV/AIDS, posto que os resultados obtidos 

levam a se vislumbrar uma relação entre os dois que não deve ser menosprezada. 
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ANEXO A – Questionário Sócio-demográfico 
 

 

Gostaríamos de saber algumas informações sobre você. Por favor, marque com um X a 
alternativa que se aplica a você. 

 
1. Data da nascimento: ____/____/____ 
 
2. Escolaridade: 
(  ) Educação fundamental incompleta 
(  ) Educação fundamental completa 
(  ) Educação média incompleta 
(  ) Educação média completa 
(  ) Educação superior incompleta 
(  ) Educação superior completa 
 
3. Situação conjugal atual: 
(  ) Convive com esposo(a) ou companheiro(a) 
(  ) Solteira 
(  ) Separada, divorciada ou viúva 
 
4. Você tem filhos? (   ) Não      (    ) Sim. Quantos?______ 
 
5. Você tem ou teve pessoa(s) soropositiva na família? (Marque as alternativas que se 
aplicam a você) 
(  ) Não 
(  ) Sim. Qual o grau de parentesco?________________ 
 
6. Qual a sua situação quanto ao emprego? 
(  ) Trabalho em emprego fixo, com todos os direitos trabalhistas 
(  ) Trabalho em emprego fixo, sem direitos trabalhistas 
(  ) Trabalho por conta própria regularmente 
(  ) Trabalho por conta própria às vezes 
(  ) Estou desempregada / não estou trabalhando 
(  ) Nunca trabalhei 
(  ) Estou aposentada 
(  ) Tenho benefício continuado 
(  ) Trabalho como voluntária numa ONG 
(  ) Outra. Qual?_______________________ 
 
7. Você gostaria de acrescentar alguma informação ou fazer algum 

comentário?__________________________________________________ 
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ANEXO B – Questionário Médico-clínico 
 

Agora, pedimos que você responda a algumas perguntas sobre o seu tratamento e sobre 
a descoberta da soropositividade. Lembramos que o sigilo sobre as informações prestadas 
por você está assegurado. 
 

1. Em que ano você teve conhecimento do diagnóstico de soropositividade para o 
HIV?_______ 

 
2.Você já foi internada devido a problemas de saúde decorrentes do HIV? 
(  ) Sim. Quantas vezes?______vez(es) 
(  ) Não. 
(  ) Não sei 
 
3.Você já teve infecções oportunistas? 
(  ) Não      (  ) Sim     (   ) Não sei 
 
4. Sem contar com os profissionais de saúde, quantas pessoas sabem que você é 

soropositiva?________ 
 
5. Essas pessoas que sabem sobre sua soropositividade são: 
(  ) Esposo(a), companheiro(a) ou namorado(a) 
(  ) Seu(s) filho(s) 
(  ) Sua mãe e/ou seu pai 
(  ) Outra(s) pessoa(s) da família 
(  ) Amigo(s) 
(  ) Pessoa(s) do trabalho 
(  ) Vizinho(s) 
(  ) Pessoa(s) da entidade ou instituição que frequento (Igreja, ONG, outra) 
(  ) Outra pessoa. Qual?_____________________ 
 
- Como essas pessoas souberam?______________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
- Qual foi a sua reação?_______________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 
6. Entre as pessoas que sabem da sua soropositividade, alguma soube sem que você 

quisesse? 
(  ) Sim.  
- Como você se sentiu?_________________________________________ 
- Quem contou?_______________________________________________ 
- Como isso refletiu em sua vida?_________________________________ 
- Você teve algum tipo de dificuldade por causa disso?________________ 
 
(  ) Não. 
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7. De quem você tem recebido apoio / ajuda diante de sua soropositividade? 
 

 Muito Pouco Algum Nenhum 

Esposo(a), companheiro(a), namorado(a)     

Filho (s)     

Mãe     

Pai     

Outra pessoa da família     

Amigo(s)     

Pessoa(s) do trabalho     

Vizinho(s)     

Pessoa(s) da entidade ou instituição que frequento 
(Igreja, ONG, outra) 

    

 
 
8. No momento, você está tomando medicamentos antirretrovirais? 
(  ) Não, nunca tomei pois o médico não receitou 
(  ) Não, nunca tomei apesar do médico já ter receitado 
(  ) Não, já tomei mas no momento não estou tomando 
(  ) Sim, tomo 
(  ) Outra:___________________________ 
 
9. Se você está tomando antirretrovirais, em algum momento anterior você já 

interrompeu o seu tratamento com esses medicamentos? 
(  ) Não 
(  ) Sim. Por que?______________________________ 
 
 
10. Se você está tomando antirretrovirais, assinale a situação que expressa melhor a 

maneira como você usa os medicamentos antirretrovirais, no momento atual. 
(  ) Tomo corretamente como foi orientado pelo médico 
( ) Tomo quase corretamente, pois às vezes deixo de tomar ou atraso o horário dos 
remédios. 
( ) Não estou tomando corretamente, pois muitas vezes deixo de tomar ou atraso o 
horário dos remédios 
( ) Não estou tomando corretamente, pois frequentemente deixo de tomar ou atraso o 
horário dos remédios 
 
 
11. Você quer acrescentar alguma informação ou fazer algum comentário sobre o seu 

tratamento? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________________________________ 
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ANEXO C – Escala de Ideologia de Gênero 
 
 
Instruções: 
 

Neste questionário você responderá a questões sobre como você acha que deva ser 
o comportamento correto de uma mulher e de um homem no seu dia-a-dia. 
 

Você deve assinalar o número que corresponde melhor ao que você pensa. Caso 
você concorde totalmente com a frase, você assinalará o número 5, caso você discorde 
totalmente da frase, você assinalará o número 1. Se sua opinião é diferente dessas duas 
opções, marque 2, 3 ou 4, conforme ela seja. 
 
Ou, 

Você deverá mostrar a cor que corresponde melhor ao que você pensa. Quanto mais 
você concorde com a frase, você mostrará um azul mais escuro e quanto mais você 
discorde da frase, você mostrará um vermelho mais escuro. Se você não concordar nem 
discordar, você mostrará o amarelo.  
 

Não há respostas certas ou erradas. O que importa é o que você acha que combina 
mais com suas opiniões. Pedimos que você responda a todas as questões, não 
deixando nenhuma em branco. 
 

Muito obrigada pela sua colaboração! 
 
 

 

1 2 3 4 5 

Discordo 
Totalmente 

Discordo Não Concordo 
Nem Discordo 

Concordo Concordo 
Totalmente 

 
 

1. Mesmo que algumas mulheres gostem de trabalhar fora de casa, 
deveria ser responsabilidade do homem o sustento da família. 
 

1 2 3 4 5 

2. É natural que homens e mulheres desempenhem tarefas diferentes. 
 

1 2 3 4 5 

3. Se o filho está doente e o pai e a mãe estão trabalhando, na maioria das 
vezes, é a mãe que deve pedir folga do trabalho para poder cuidá-lo. 
 

1 2 3 4 5 

4. É melhor que uma mulher tente conseguir segurança dando ânimo ao 
seu marido para o trabalho do que colocar-se na frente do marido e investir 
no trabalho dela. 
 

1 2 3 4 5 

5. É mais importante para uma mulher do que para um homem chegar ao 
casamento virgem. 
 

1 2 3 4 5 

6. A relação ideal entre marido e mulher é a interdependência, nela o 
homem ajuda a mulher dando suporte econômico e ela satisfaz suas 
necessidades domésticas e emocionais. 
 

1 2 3 4 5 

7. É mais apropriado que uma mãe troque as fraldas do nenê do que o pai. 1 2 3 4 5 
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8. Considero bastante mais desagradável que uma mulher fale palavrões e 
gírias do que um homem. 
 

1 2 3 4 5 

9. As relações extramatrimoniais são mais condenáveis na mulher. 
 

1 2 3 4 5 
 
 

10. A mulher deveria reconhecer que assim como têm trabalhos 
indesejáveis para elas, pois requerem força física, têm outros que também 
não são desejáveis devido às características psicológicas da mulher. 
 

1 2 3 4 5 

11. Existem muitos trabalhos nos quais os homens deveriam ter 
preferência sobre as mulheres na hora das promoções. 
 

1 2 3 4 5 

12. Os homens, no geral, estão mais preparados do que as mulheres para 
o mundo da política. 
 

1 2 3 4 5 
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ANEXO D – Escala de Autoestima Pessoal 
 
 
Instruções: 
 

Neste questionário você responderá a questões sobre como você se sente em 
relação a você mesma e às suas realizações. 
 

Você deve assinalar o número que corresponde melhor ao que você sente. Caso 
você concorde totalmente com a frase, você assinalará o número 1, caso você discorde 
totalmente da frase, você assinalará o número 4. Se sua opinião é diferente dessas duas 
opções, marque 2 ou 3, conforme ela seja. 
 
Ou, 

Você deverá mostrar a cor que corresponde melhor ao que você sente. Quanto mais 
você concorde com a frase, você mostrará um azul mais escuro e quanto mais você 
discorde da frase, você mostrará um vermelho mais escuro.  
 

Não há respostas certas ou erradas. O que importa é o que você acha que combina 
mais com seus sentimentos. Pedimos que você responda a todas as questões, não 
deixando nenhuma em branco. 
 

Muito obrigada pela sua colaboração! 
 
 

1 2 3 4 

Concordo 
Totalmente 

Concordo Discordo Discordo 
Totalmente 

 
 

1. Eu sinto que sou uma pessoa que tem o mesmo valor que as outras 
pessoas. 

 

1 2 3 4 

2. Eu acho que possuo um grande número de boas qualidades. 
 

1 2 3 4 

3. Ás vezes sinto que sou um completo fracasso. 
 

1 2 3 4 

4. Eu me sinto capaz de fazer as tarefas a mim destinadas tão bem quanto 
qualquer outra pessoa. 
 

1 2 3 4 

5. Eu sinto que, na minha vida, não tenho muita coisa de que me orgulhar. 
 

1 2 3 4 

6. Eu sempre tenho uma atitude positiva em relação a mim mesma. 
 

1 2 3 4 

7. De uma maneira geral, me sinto satisfeita comigo mesma. 
 

1 2 3 4 

8. Eu gostaria de ter um pouco mais de amor próprio. 
 

1 2 3 4 

9. Ás vezes; eu sinto que não sirvo para nada. 
  

1 2 3 4 

10. Às vezes, eu me sinto a melhor pessoa do mundo. 
 

1 2 3 4 
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ANEXO E – Escala de Autoestima Coletiva 
 
 
Instruções: 
 
 

Todos nós somos membros de diferentes grupos e categorias sociais em função do 
nosso sexo, raça, nacionalidade, classe econômica, além de outros grupos menores, tais 
como os que formamos no trabalho, na escola, etc. 
 Gostaríamos que você pensasse na sua condição de mulher e respondesse às 
afirmações propostas.  

Por favor, leia cada afirmação cuidadosamente e responda assinalando o número 
que corresponde melhor ao que você sente. Caso você concorde totalmente com a 
frase, você assinalará o número 7, caso discorde totalmente da frase, você assinalará o 
número 1. Se sua opinião é diferente dessas duas opções, marque 2,3,4,5 ou 6, 
conforme ela seja. 
 
Ou, 

Você deverá mostrar a cor que corresponde melhor ao que você pensa. Quanto mais 
você concorde com a frase, você mostrará um azul mais escuro e quanto mais você 
discorde da frase, você mostrará um vermelho mais escuro. Se você não concordar nem 
discordar, você mostrará o amarelo.  

 
Não há respostas certas ou erradas. O que importa é o que você acha que combina 

mais com seus sentimentos. Pedimos que você responda a todas as questões, não 
deixando nenhuma em branco. 
 

Muito obrigada pela sua colaboração! 
 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Discordo 
Totalmente 

Discordo  Discordo 
em parte 

Não 
tenho 
opinião 

Concordo 
em parte 

Concordo Concordo 
Totalmente 

 
 
 

1. Sinto-me um membro importante da categoria das mulheres. 
 

1 2 3 4 5 6 7 

2. O fato de ser mulher tem muito pouco a ver com o que sinto 
sobre mim mesma. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

3. Sinto-me feliz por ser mulher. 
 

1 2 3 4 5 6 7 

4. A categoria das mulheres reflete muito bem o que eu sou. 
 

1 2 3 4 5 6 7 

5. Eu sou uma pessoa participante da categoria das mulheres. 
 

1 2 3 4 5 6 7 

6. Sinto que a categoria das mulheres não vale a pena. 
 

1 2 3 4 5 6 7 

7. A categoria das mulheres em nada contribui para o tipo de 
pessoa que eu sou. 
 

1 2 3 4 5 6 7 
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8. Eu, frequentemente, sinto-me um membro inútil da categoria das 
mulheres. 
 

1 2 3 4 5 6 7 

9. Sinto-me bem em pertencer à categoria das mulheres. 
 

1 2 3 4 5 6 7 

10. Pertencer à categoria das mulheres é importante para a maneira 
como eu me vejo. 

 

1 2 3 4 5 6 7 
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ANEXO F – Escala de Bem-estar Subjetivo 

 
 
Instruções: 
 

Agora, gostaríamos de saber como você tem se sentido ultimamente. Você 
encontrará algumas palavras que descrevem diferentes sentimentos e emoções. Assinale o 
número que expressa sua resposta no espaço ao lado da palavra, de acordo com a seguinte 
escala: 

 

1 2 3 4 5 

Nem um pouco Um pouco Moderadamente Bastante Extremamente 

 
 
Ou, 

Agora, gostaríamos de saber como você tem se sentido ultimamente. Vou ler para 
você algumas palavras que descrevem sentimentos e emoções. Quanto mais você sinta 
esse sentimento ou emoção, você mostrará um vermelho mais escuro e quanto menos você 
sinta esse sentimento ou emoção, você mostrará um azul mais escuro. Se você sentir 
moderadamente aquele sentimento ou emoção, você mostrará o branco. 
  

 
 

1 2 3 4 5 

Nem um pouco Um pouco Moderadamente Bastante Extremamente 

 
 
 
Ultimamente tenho me sentido...  

 

1) Aflita 1 2 3 4 5 

2) Alarmada 1 2 3 4 5 

3) Amável 1 2 3 4 5 

4) Ativa 1 2 3 4 5 

5) Angustiada 1 2 3 4 5 

6) Agradável 1 2 3 4 5 

7) Alegre 1 2 3 4 5 

8) Apreensiva 1 2 3 4 5 

9) Preocupada 1 2 3 4 5 

10) Disposta 1 2 3 4 5 

11) Contente 1 2 3 4 5 

12) Irritada 1 2 3 4 5 

13) Deprimida 1 2 3 4 5 

14) Interessada 1 2 3 4 5 

15) Entediada 1 2 3 4 5 

16) Atenta 1 2 3 4 5 

17) Trantornada 1 2 3 4 5 

18) Animada 1 2 3 4 5 

19) Determinada 1 2 3 4 5 

20) Chateada 1 2 3 4 5 

21) Decidida 1 2 3 4 5 

22) Segura 1 2 3 4 5 

23) Assustada 1 2 3 4 5 
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24) Dinâmica 1 2 3 4 5 

25) Engajada 1 2 3 4 5 

26) Produtiva 1 2 3 4 5 

27) Impaciente 1 2 3 4 5 

28) Receosa 1 2 3 4 5 

29) Entusiasmada 1 2 3 4 5 

30) Desanimada 1 2 3 4 5 

31) Ansiosa 1 2 3 4 5 

32) Indecisa 1 2 3 4 5 

33) Abatida 1 2 3 4 5 

34) Amedrontada 1 2 3 4 5 

35) Aborrecida 1 2 3 4 5 

36) Agressiva 1 2 3 4 5 

37) Estimulada 1 2 3 4 5 

38) Incomodada 1 2 3 4 5 

39) Bem 1 2 3 4 5 

40) Nervosa 1 2 3 4 5 

41) Empolgada 1 2 3 4 5 

42) Vigorosa 1 2 3 4 5 

43) Inspirada 1 2 3 4 5 

44) Tensa 1 2 3 4 5 

45) Triste 1 2 3 4 5 

46) Agitada 1 2 3 4 5 

47) Envergonhada 1 2 3 4 5 

 
 
 

Agora você encontrará algumas frases que podem identificar opiniões que você tem 
sobre sua própria vida. 

Por favor, marque com um X o número que expressa o mais fielmente possível sua 
opinião sobre sua vida atual. Não existe resposta certa ou errada, o que importa é a sua 
sinceridade. 

 

1 2 3 4 5 

Discordo 
Plenamente 

Discordo Não Sei Concordo Concordo 
Plenamente 

 
 
Ou, 

Você deverá mostrar a cor que corresponde melhor ao que você pensa. Quanto mais 
você concorde com a frase, você mostrará um azul mais escuro e quanto mais você 
discorde da frase, você mostrará um vermelho mais escuro. Se você não concordar nem 
discordar, você mostrará o amarelo.  
 
 

1 2 3 4 5 

Discordo 
Plenamente 

Discordo Não Sei Concordo Concordo 
Plenamente 

. 
 

48) Estou Satisfeita com minha vida. 
 

1 2 3 4 5 

49) Tenho aproveitado as oportunidades da vida. 
 

1 2 3 4 5 
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50) Avalio minha vida de forma positiva. 
 

1 2 3 4 5 

51) Sob quase todos os aspectos, minha vida está longe do meu ideal de 
vida. 

1 2 3 4 5 

52) Mudaria meu passado se pudesse. 
 

1 2 3 4 5 

53) Tenho conseguido tudo o que esperava da vida. 
 

1 2 3 4 5 

54) A minha vida está de acordo com o que desejo para mim. 
 

1 2 3 4 5 

55) Gosto da minha vida. 
 

1 2 3 4 5 

56) Minha vida está ruim. 
 

1 2 3 4 5 

57) Estou insatisfeita com minha vida. 
  

1 2 3 4 5 

58) Minha vida poderia estar melhor. 
 

1 2 3 4 5 

59) Tenho mais momentos de tristeza do que de alegria em minha vida. 
 

1 2 3 4 5 

60) Minha vida é ‘sem graça’. 
 

1 2 3 4 5 

61) Minhas condições de vida são muito boas. 
 

1 2 3 4 5 

62) Considero-me uma pessoa feliz. 
 

1 2 3 4 5 
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ANEXO G – Roteiro de Entrevista Semi-estruturada 
 
 

1) Histórico familiar: pais, irmãos, seu nascimento, família atual, sentimentos 

relativos à esfera familiar; 

2) Histórico afetivo: relacionamentos, sentimentos relativos à esfera afetiva; 

3) Histórico profissional: estudos, sonhos, projetos que concretizou ou gostaria 

de concretizar, facilidades, impedimentos, trabalhos desenvolvidos, 

sentimentos relacionados à esfera profissional; 

4) Como surgiu a infecção, situação que acredita tê-la originado, sentimentos a 

este respeito; 

5) Sentimentos diante da soropositividade; possíveis mudanças desses 

sentimentos ao longo do tempo que decorre desde o diagnóstico; 

6) Percepção do apoio recebido a partir do diagnóstico; 

7) Percepção de si mesma a partir do diagnóstico, mudanças, dificuldades, 

facilidades; 

8) Perseverança diante das situações adversas, formas de enfrentamento; 

9) Sentimento de autonomia, de agência, dependência ou fragilidade diante das 

situações; 

10)  Comportamentos de autocuidado; 

11)  Ingresso no ativismo, nos grupos de apoio; 

12)  Possíveis mudanças percebidas a partir da participação nos grupos de apoio 

ou ativismo; 

13)  O que sente diante do fato de ser mulher? O que acha das mulheres? 

14)  Esperanças, sonhos, perspectivas futuras. 

11)  Atividades de lazer, entretenimento, amizades. 
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ANEXO H – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Salvador,     de         de 

 

Prezada Senhora, 

 

Estamos estudando como as mulheres portadoras do HIV/AIDS estão 

convivendo com a soropostividade e como elas enfrentam esta condição. Os 

resultados desta pesquisa poderão ser úteis na melhoria da assistência prestada a 

mulheres soropositivas. A pesquisa está sendo realizada pela psicóloga Dafne Suit, 

aluna do doutorado em Psicologia da Universidade Federal da Bahia. 

Este é um convite para que a senhora participe deste trabalho, respondendo 

aos questionários que fazem parte do estudo. A sua participação é voluntária e a 

senhora poderá interromper ou se retirar do estudo em qualquer momento, se assim 

o desejar. O sigilo sobre as informações fornecidas e o anonimato das participantes 

estão garantidos. 

Caso esteja de acordo em participar, pedimos sua assinatura em duas cópias 

deste documento: uma ficará com a senhora e outra com a pesquisadora. 

O contato com a pesquisadora, caso seja necessário, poderá ocorrer através 

do e-mail: dafnesuit@hotmail.com. 

Esperando contar com a sua participação, agradecemos antecipadamente 

pela sua valiosa colaboração neste trabalho. 

 

Atenciosamente, 

Dafne Suit 

 

Sim, aceito participar deste estudo. 

Nome:______________________________________________ 

Assinatura:__________________________________________ 
 

 

 

Espaço para impressão 

digital, caso seja necessária. 


