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RE SUMO 

o objetivo desse estudo foi analisar a inter-rela -

çao entre Satisfação Conjugal e três aspectos considerados re

levantes numa relação diádica: Comunicação, Percepção Interpe~ 

soaI e Semelhança de Atitudes. 

Examinou-se, também, a influência de outras variá -

veis (idade, tempo de casado, auto-estima, renda, escolaridade 

e filhos) sobre Satisfação Conjugal. 

Pretendeu-se, além disso, verificar, em nosso ambi

ente cultural, a pertinência de alguns resultados obtidos pela 

Dr. Susan Singer Hendrick em estudo semelhante conduzido nos 

Estados Unidos. 

Através da análise histórica do casamento e dos fa

tores a ele associados foi proposto um modelo capaz de avaliar 

Satisfação Conjugal e a importância relativa de cada fenômeno 

a ela relacionado. 

Foi examinado, sucintamente, como Satisfação Conju

gal pode ser considerada sob o enfoque de duas teorias: ~ da 

Troca e a da Equidade. 

Apresentou-se, na parte relativa ao referencial teó 

rico, uma revisão dos estudos que buscaram comprovar o relacio 
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namento de Satisfação Conjugal com cada uma das variáveis do 

estudo. No capítulo referente ao objeto do estudo, mais preci

samente na formulação do problema, buscou-se mostrar a possí -

vel existência de uma relação integrada e conjunta entre as 

três variáveis e Satisfação Conjugal. Não se tem notícia de 

trabalho semelhante conduzido em nosso país, daí seu 

pionei ro. 

caráter 

A verificação da formulação teórica proposta efetu

ou-se através de uma pesquisa de campo, com base em dados de 

uma amostra de quarenta e oito casais de diversas idades. pro-

fissões, níveis de escolaridade, etc. e residentes no . .. munlcl-

pio do Rio de Janeiro. 

Os resultados alcançados apontaram Percepção Inter-

pessoal e Auto-estima como as variáveis de maior importância 

relativa. Teve-se, também. a oportunidade de inferir que a mu

lher, talvez por força de condicionantessócici- culturais, se co 

loca numa posição de inferioridade na relação conjugal. 
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SUMMARY 

The objective of this research was to analyse the 

correlations among Marital Satisfaction and three relevants 

aspects of a diadic relation, namely Self-disclosure, 

Interpersonal Perception and Similarity of Attitudes. 

The influences of some others variables (as age. 

years of marriage. self-esteem. income. education. and number 

of chi 1 dren) we re as we 11 examine d . 

It was also analysed. in our cultural environment, 

some of Dr. Susan Singer Hendrick's findings in the USA. 

Analysing marriage historically - and also others 

pertinent factors - a model was proposed forothe assessment 

of Marital Satisfaction and some others associated phenomena. 

Marital Satisfaction was examinedbtiefly under 

two theories: the 'exchange' and the 'equity' ones. 

In the theoretical part of the study. it was made 

a review of Marital Satisfaction studie's. that tried to 

correlate such variable with many others. When formulated 

the problem it was intended to show the possible relation 

among three selected variables and Marital Satisfaction. There 

is no report about such a study in Brazil - hence the pioneer 
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character invoked. 

To test the theoretica1 proposition, data were 

gathered from a samp1e of forty-eight coup1es (Persons with 

different ages, working areas, education, etc, alI of them 

living at Rio de Janeiro County). 

The resu1ts showed Interpersona1 Perception and 

Self-esteem as the most important variables. One can conclude 

also, that women, perhaps by the influence of socio-cultural 

forces, place themselves at a lower leveI within a conjugal 

relation. 
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INTRODUÇÃO 

Vem sendo observado, ao longo dos tempos, um cres -

cente interesse em torno do casamento e dos múltiplos aspectos 

de que está revestido. Na busca de um melhor entendimento do 

fenômeno, várias modalidades de estudos vem sendo conduzidos . 

Longe de esgotarem o assunto, muitos desses estudos apresentam 

como resultados novos caminhos a serem percorridos, novos en

foques a serem abordados. 

A importância social do casamento está consubstan -

ciada no fato de ele ser um dos sacramentos da Igreja e levado 

a efeito, na grande maioria das vezes, através de cerimônia pú 

blica que anuncia mudança de estado civil. E hoje o mundo expe 

rimenta uma avalanche de transformações que o afeta em vários 

aspectos: econômicos, sociais, psicológicos, etc. 

Mudanças têm sido observadas, também, no campo dos 

costumes. A discussão de temas, até então 'tabus', é uma das 

decorrências dessas mudanças. No bojo dessas transforma~õe5 50 

ciais, o casamento, como instituição, e a relação conjugal, em 

part i cular, vem sendo profundamente q ues ti onados. 

Debate-se a condição da mulher em suas mais amplas 

facetas, destacando-se a econômica, cultural e sexual. Divul -

gam-se, abertamente, formas alternativas de relacionamento afe 

tivo-sexual. Os métodos contraceptivos são do conhecimento e 
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uso gerais, tornando possível desvincular sexualidade de repr~ 

dução. A questão da educação dos filhos e da administração da 

casa vem sendo compartilhados por ambos os cônjuges, deixando 

de ser tarefa exclusiva da mulher. Adotam-se normas de conduta 

que vem pondo em xeque a organização familiar e a forma de re 

lacionamento Homem x Mulher, seguidos até então. Todas essas 

discussões têm um ponto de origem e convergência comuns: a i-

gualdade de direitos. 

A mulher, muito mais que o homem, é um ser em trans 

formação. Os mov.imentos feministas trouxeram ã tona, e têm tra 

zido ainda, tópicos jamais discutidos num foro tão amplo: a 

própria sociedade. Se as idéias inovadoras abalaram as estrut~ 

ras sociais. pode-se imaginar as perturbações que causaram na 

estrutura familiar" - numa primeira instância - e na relação 

conj ugal - como consequência. As novas formas de ver as rela -

ções sociais repercutiram, indiscutivelmente, na própria manei 

ra de se vivenciar as relações a dois. com inegáveis reflexos 

na visão do casamento como possibilidade de realização pessoal. 

Já se pode inferir que o casamento - uma institui-

ção que parece estar em franco processo de mudança - é 

multidimensional e será a partir uesse enfoque que ele 

algo 
.. 

sera 

abordado. A presente pesquisa buscará estudá-lo em um dos seus 

aspectos cruciais: a Satisfação Conjugal. O estudo desse tópi

co tem evoluído de forma a acompanhar a própria transformação 

do casamento e esta pesquisa pretende lançar um pouco mais de 

luz sobre essa instituição, considerada a base da família - cé 
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lula nuclear da sociedade - e que, em nossa cultura, nao tem 

sido estudada na mesma dimensão da importância que se lhe tem 

atribuído, pelo menos no que se refere ao plano sócio-psicoló

gico. Se antes a preocupação dos estudiosos era apenas a de 

prognose, modernamente os esforços têm sido dirigidos para um 

entendimento mais amplo e dinâmico do funcionamento de uma día 

de amorosa. 

Assim, ao buscar-se um melhor entendimento da dinâ 

mica conjugal através da análise integrada de Satisfação Conj~ 

gal com Percepção Interpessoal, Semelhança de Atitudes e Comu

nicação Cl ), espera-se estar atingindo este objetivo. 

I 

i 

CI)Comunicação e revelação-do-eu serão utilizados neste tra
balho com sentido equivalente. Revelação-do-eu correspon
de à tradução de "self-disclosure", expressão de largo e!!! 
prego na literatura especializada de língua inglesa. Co~
sidera-se que auto-revelação, tal como figura na traduçao 
do livro 'Casamento Aberto', não exprime o exato signifi
cado do fenômeno, daí estar-se propondo revelação-do-eu. 
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CAPfTULO I: REFERENCIAL TEdRICO 

1 - CASAMENTO E FAMfLIA: origens, evolução e alternativas 

A relação 'conjugal é, certamente, um dos vínculos 

mais íntimos da vida do ser humano. O casamento pode ser defi

nido de várias maneiras, de acordo com o enfoque que é dado ao 

seu estudo. Murstein (1976), que pode ser considerado um dos 

que já estudaram mais extensamente o assunto, entende-o como 

"uma uniio ~exual ~ocialmente LegItima, iniciada 
com anúncio público e emp~eendida com ce~ta in
ten~io da pe~manência; e iniciada com cont~ato 
de ca~amento mai~ ou meno~ expLIcito, que dete~ 
mina di~eito~ e ob~iga~õe~ ~ecIp~oca~ ent~e côn 
juge~, e ent~e o~ cônjuge~ e ~eu~ 6utu~o~ 6i~ 
Lho~". (v. 1, p. 231 

Hoje em dia tende-se a admitir que somente o amor 

atua como determinante primário na escolha do companheiro. Exa 

minando-se, porém, os fatos históricos verifica-se que há al

guns séculos atrás a escolha conjugal independia dele. Antiga

mente, a maioria dos cônjuges satisfazia-se em atender às ex

pectativas sociais, comportar-se educadamente com o outro embo 

ra, freqUentemente, levassem vidas separadas, cada qual cuidan 

do dos seus interesses, como se pode depreender através dos 

métodos de seleção de companheiros então em prática. Cada qual 

teve importância em determinadas épocas da história da humani

dade, como poder-se-á ver a seguir: 
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a) ra~o da noiva - é tido como a mais antiga forma 

de se obter uma companheira. O futuro marido observava, às es

condidas, a casa da futura esposa para descobrir onde ela dor

mia. A noite, ele penetrava na casa e partia com a moça, ji s! 

bedora das intenções do captor. A família safa em perseguição 

do casal, mais como encenaçao do que com o propósito de impe -

dir a fuga. 

Em algumas épocas, entretanto, basicamente quando 

existia falta de mulheres em sua tribo, os homens efetivamente 

raptavam, ã força e após lutar com os homens, mulheres de ou

tras tribos; 

b) troca de noiva - para compensar a perda econômi

ca sofrida pela família, quando uma das mulheres casava-se,era 

normal que a família da noiva recebesse outra mulher em substi 

tuição, geralmente a irmã do noivo; 

c) preço da noiva - em algumas sociedades primiti -

vas, o preço da noiva era pago a seu pai pelo noivo ou pelo 

pai deste, como uma forma de compensação pela perda de um mem

bro economicamente produtivo. A quantia paga era, também, enca 

rada com um significado cerimonial e como forma de pagar ao 

pai os cuidados que teve com a filha, inclusive o de ter pre -

servado sua virginidade sendo, por isso, essa taxa também co

nhecida como 'preço da virgem'. Se a noiva não se comportasse 

adequadamente ou fosse estéril, o marido poderia pedir a devo

lução total ou parcial do dinheiro pago; 
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e) dote - era costume entre a nobreza de muitas so

ciedades antigas, oferecer um dote - em bens ou em dinheiro 

juntamente com a filha. Acredita-se, inclusive, que o seu va

lor aumentasse, à medida que o valor pessoal da noiva caísse; 

f) serviços do noivo - essa forma de obtenção de 

noiva era mais típica nas sociedades em que não havia muito de 

senvolvimento econômico e, em decorrência, o dinheiro era es -

casso. O noivo, sendo pobre, prestava serviços para o sogro 

em troca da noiva. O caso mais famoso, talvez, seja o de Jacó, 

que trabalhou quatorze anos para ter o direito de esposar Ra-

quel, filha de tabão. Camões, em memorável soneto, 

esse episódio bíblico; e 

retratou 

g) ~ - pela análise dos relatos históricos, par~ 

ce que o amor, salvo raras exceções, não desempenhava papel 

importante na escolha conjugal, porque representava uma ameaça 

aos elos de parentesco existentes, que definiam o lugar do in

divíduo na sociedade. Eram postas em prática diversas maneiras 

para impedir casamentos fora do contexto desejado. Uma delas 

era isolar, psicológica ou fisicamente, os jovens dos cônjuges 

potenciais. Outra era criar prescrições, o que limitava o núm~ 

ro de possíveis candidatos. O primeiro objetivo era atingido 

colocando-se as jovens sob cuidados de guardiães ou internan -

do-as num convento. Quanto ao aspecto endogâmico, foram cria -

dos os casamentos infantis, pelos quais os indivíduos, ainda 

crianças, eram prometidos um ao outro pelos pais. 
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Pode-se inferir que pessoas que se unissem (ou fos

sem unidas) pela maioria dos princípios anteriormente assinala 

dos não devessem experimentar sentimentos gratificantes de sa-

tisfação conjugal. 

o casamento, fosse de que tipo fosse, deu origem 
~ 

a 

família - célula mater da sociedade. Existem várias correntes 

de pensamento que tentam classificar a família quanto ã sua 

origem. Estudiosos focalizaram sua atenção em três possíveis 

modalidades de convivência: promiscuidade sexual, matriarcado 

e patriarcado. A seguir são apresentadas algumas característi

cas dessas formas de origem da família: 

a) promiscuidade sexual - no passado remoto, os ho

mens e as mulheres coabitavam com quem bem lhes agradasse, cos 

tume que foi observado com maior frequência nas tribos africa

nas e asiáticas. Considerava-se essa forma de comportamento um 

estágio necessário para formas mais aperfeiçoadas de convivên-

cia afetivo-sexual. O passo seguinte era o casamento em gru-

po, situação em que diversos homens e mulheres viviam juntos, 

cada qual tendo acesso sexual aos demais. Acredita-se que a e

volução dessa forma de convivência para uma outra, melhor acei 

ta socialmente, foi em defesa da 'moral'. Não existe indicação 

histórica de que a promiscuidade sexual tenha se estabelecido de 

modo permanente em qualquer lugar; 

b) matriarcado - parece que a instituição do matri

arcado foi uma reação contra a promiscuidade sexual. As mulhe-
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res rebelaram-se contra tal forma de união e estabeleceram uma 

relação de convivência na qual passaram a ter papel dominante. 

Passaram a ser o cabeça do grupo e os filhos tomavam seus no

mes da família materna. A reação das mulheres estava ligada, 

essencialmente, à proteção aos seus filhos; e 

c) patriarcado - os homens reagiram ao matriarcado 

e impuseram uma forma de viver na qual tinham o papel princi -

paI. Essa forma de casamento nasceu da mudança de estilo de vi 

da, quando o homem passou a caçador. Por ser quem provia o sus 

tento da casa ganhou, em decorrência, papel de maior importân

cia dentro do casamento. Considera-se que, historicamente, a 

prevalência dessa forma de casamento.sobre o matriarcado tenha 

sido o início da exploração das mulheres pelos homens. 

Vinculados às hipóteses sobre a origem da 

emergem os conceitos de monogamia e poligamia. 

família 

Alguns estudiosos entendem que a família teve ori

gem na necessidade de os pais, principalmente a mãe, cuidar ~ 

filhos. Isto levou o casal a permanecer junto, pois somente em 

condições incomuns os pais abandonavam seus filhos. Deve-se an 

siderar o'ciúme sexual' masculino como um outro fator import~ 

te. A castidade pré-conjugal - como uma forma de resguardar os 

púberes para acasalamento futuro - agiu no sentido de afirmar 

o valor da família. Além disso, a existência de proporçoes e

quivalentes de homens e mulheres assegurava a probabilidade 

maior de que cada qual encontrasse um companheiro, sob um sis-
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tema monogânico. 

A poligamia, em contrapartida, era a forma de casa

mento que envolvia múltiplos esposos de um sexo com somente um 

do outro. Entre as vantagens, para as mulheres, podem-se ali

nhar a chance de todas se casarem e terem filhos; o alívio de 

estados gravídicos sucessivos; mais tempo para cuidar dos fi

lhos; alguém com quem dividir as tarefas domésticas e a compa

nhia. Os homens também se beneficiaram: além da variedade se

xual tinham outras mulheres à disposição durante o período ~ 

trual e a gravidez de algumas delas. 

Entre as desvantagens dessa forma de casamento des

tacava-se o custo de sustentar esposas múltiplas, devido ao f! 

to de muitas sociedades exigirem que cada esposa fosse mantida 

em local separado, levando a maioria dos homens a ter apenas 

uma única mulher. No entanto, a crítica mais séria ã poligamia 

residia no fato de que ela estava assentada em direitos desi

guais, o que se mostrava incompatível com a ênfase que se vi

nha dando ã crescente partilha e companheirismo entre marido 

e mulher. O casamento, por ser uma relação íntima, que se sus -

tenta na proximidade interpessoal e, mais modernamente, na i

gualdade de direitos, certamente nao resistiria ã base de visi 

tas esporádicas do marido. 

Murstein (1976) relata que da análise de cerca de 

quinhentas sociedades concluiu-se que a monogamia se acha asso 

ciada ã complexidade da sociedade. Como o mundo caminha em di-
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reçao de complexidade cada vez maior, a prática da monogamia 

deve continuar a aumentar, em detrimento da poligamia. 

A reunião de pessoas - sob forma organi:ada e den

tro de padr6es aceitáveis para o grupo social no qual esti i~ 

serido - deu origem ao que se conhece como famrlia, que pode 

ser nuclear ou ampliada. A família nuclear consiste de um gr~ 

po coeso: marido, mulher e filhos. A família ampliada 
.. 
e um 

grupo difuso de parentes consaguÍneos e pode compreender di-

versas famílias nucleares. 

No passado, a família ampliada desempenhava papel 

muito mais importante do que desempenha nos dias de hoje. Era 

muito comum que, ao casar, o homem. trouxesse a esposa para a 

casa dos seus pai s ou fos se vive r na" res idênc ia dos pais de la. 

A fidelidade primordial do indivLduo para com a famTtia -·nao 

era afetada pelo casamento. 

o casamento era mais um arranjo entre as famílias 

do que uma vontade legítima dos indivíduos. Murstein, a este 

propósito, refere-se a Um diilogo, ocorrido séculos atris, e~ 

tre pai e filho que exprime com propriedade o pensamento rei

nante. O filho pergunta: "Papai, i uendade que uoce pnetende 

ca4an-me com Mademoi4elle X?". Responde o pai: "n~o 6e meta 

- .-no que nao e de 4ua conta!" (u. 1, p. 33). Naqueles tempos, a 

propriedade constituía a prcocupaçZÍo máxima de fumTlia c o ca 

sarnento ~a uma forma de manter ~, mcsmo, ampliar o~ bens. As 

necess idades emoc ionai s dos ind i v íduos não eram levaJas em conta. 
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Assim procedendo, o grupo ampliado tinha atendidas 

suas necessidades, até mesmo as de sexo, pelo menos para os h~ 

mens, através de concubina. Na família ampliada, o divórcio era 

muito raro porque estavam em jogo os interesses de duas famí

lias e não apenas os do casal. 

Ainda que a família nuclear seja econômicamente ~s 

frágil ela está, cada vez mais, substituindo a família amplia

da, dada à crescente ênfase no direito de cada pessoa escolher 

o seu próprio parceiro, e não mais sacrificar a sua escolha 

'pelo bem da família'. 

A própria mudança de sociedade - de rural para tec

nológica - diminuiu muito a força da família ampliada. Hoje em 

dia, sua força ainda permanece, especialmente nas classes abas 

tadas, detentoras de grandes quantidades de bens. mas apenas 

(ou tão somente) para preservaçao da posição social, da tradi

ção e da descendência linear. 

Não se deseja, com essas colocações, sugerir que a 

influência da família ampliada seja nenhuma. Pelo contrário. e! 

tudos recentes (Nurstein, 1976, v. 3) tem apontado que existe 

considerável interação entre as famílias nuclear e ampliada.No 

entanto, a permanência dessa interação tem sido baseada na qua 

lidade das relações interpessoais. 

Existem vários dispositivos reguladores do casamen

to, que variam de cultura para cultura. Mas três são comuns a 
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quase todas as sociedades: o tabu do incesto, a endogamia e a 

exogamia. 

o tabu do incesto pode ser definido como a proibi -

çao de união sexual entre membros de uma mesma família. Em al

gumas culturas não havia sanção a tal tipo de prática. O inces 

to existia a fim de preservar a propriedade, uma vez que quan-

do um irmão se casava com uma irmã os bens ficavam dentro da 

família. Mas de um modo geral, hoje em dia, e desde há muito 

tempo, o tabu do incesto é praticamente universal. Um dos fat~ 

res impeditivos é a perturbação de papéis, que acarreta. Se,por 

exemplo, um pai se casasse com uma filha - que é dos 

mais comuns de incesto - o filho resultante teria vários 

casos 

veis de parentesco em relaçãoãs mesmas pessoas (filho e irmão 

da irmã; filho e neto do pai, etc) o que geraria sérios probl! 

mas de identidade e decorrentes perturbações no funcionamento 

da família. 

Endogamia peide ser definida como a ocorrência de ca 

sarnento dentro de um mesmo grupo social. Ela 'está fortemente 

relacionada com a estratificação da sociedade. Quanto mais es

tratificada a sociedade tão mais fortes serão as regras endóg! 

mas. Como exemplo pode-se citar os nazistas que consideravam o 

casamento com um não-ariano (judeu, negro, etc) uma severa in

fração dos princípios. A maioria das sociedades, porém, conse! 

va elevado grau de endogamia dentro das classes sem precisar te 

correr a sanções legais. As classes pri vilegiadas, por exemplo, 

mandam seus filhos para colégios caros, onde só convivem com 
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indivíduos também de famílias ricas aumentando-se, desse modo, 

a probabilidade de que venham a se casar entre si. 

Já a exogamia, como o próprio sugere, é o casamento 

fora do grupo social de origem. Uxistem várias tentativas de 

explicações históricas para este fen6meno . Urna das mais inte

ressantes refere-se à necessidade de busca da noiva, em virtu

de da preponderância de homens na tribo. A capacidade de capt~ 

rar uma noiva tornava-se .fato de tanto prestígio, que casar-se 

com mulheres da tribo era sin6nimo de falta de masculinidade . 

Uma outra explicação relaciona a exogamia com o tabu do inces

to: como o incesto tinha alta probabilidade de gerar filhos de 

formados, veio a proibição de casamento entre parentes próxi -

mos, acarretando a necessidade de se procurar o c6njuge fora 

do seu núcleo familiar. Com isso, as relações entre os diver -

sos grupos tornaram-se até mais pacíficas, pois todos viviam 

problemas semelhantes e tinham que resolvê-los cedendo e/ou re 

cebendo mulheres para o casamento. 

o casamento e, em consequência. a família evoluiu t 

modificou-se ao longo do tempo e hoje é uma instituição bem d!. 

ferente daquela dos tempos antigos. Três aspectos básicos es

tão no eixo dessas mudanças: o divórcio. a igualdade de direi

tos para homens e mulheres e a criação de filhos através de re 

cursos da comunidade. O primeiro aspecto já está presente em 

quase todas as sociedades. mesmo as mais conservadores. A igual 

dade de direitos está caminhando para uma solução podendo-se , 

mesmo, dizer que sua plenitude é uma questão de tempo. apenas. 
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Quanto ao último aspecto, pode-se considerar as creches e os 

'kibutz' como exemplos através dos quais se poderá generalizar 

uma modalidade para criação de filhos. 

A despeito de toda essa mudança - pode-se, mesmo, 

chamá-la de crise - considera-se que a família moderna exerce 

papel maior na modelagem de personalidade do que a família dos 

tempos antigos. Duas funções primordiais da família ainda per-

sistem: a reprodução e a socialização das crianças, um tanto 

prejudicada pela entrada da mulher no mercado de trabalho. Além 

disso, a família é, ainda, o meio preferido para proporcionar 

cuidados aos filhos, relações de afeto e companhia',. atribui -

çao da status e transferência de propriedade. Dentro da famí 

lia os papéis matrimoniais estão diferenciados. O da mulher 
.. 
e 

o de se especializar na satisfação das necessidades afeti vas 

de família, ainda que possa trabalhar algum tempo por motivos 

financeiros. Ao homem cabe a função instrumental de fazer as 

coisas: obter posição segura para a família e ganhar o sufici-

ente para atender suas necessidades materiais. 

Da insatisfação com a forma de como o casamento es

tá sendo vivenciado são propostas, e às vezes colocadas em pr! 

tica uma série de relacionamentos alternativos, sendo os mais 

conhecidos o casamento em grupo, o casamento homossexual, a co 

munidade utópica e a coabitação de solteiros. 

As características básicas de cada um deles S30 as se-

guintes: 
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a) casamento em grupo - essa forma de casamento po

de ser definida como a relação de três ou mais pessoas, que 

coabitam, cada uma das quais encarada como casada ou fortemen

te comprometida com pe lo menos dois outros componentes do gru

po. 

Pelo menos em teoria, parece haver uma série de van 

tagens nessa modalidade conjugal: existe a possibilidade de sa 

tisfazer a ampla gama de necessidades humanas. Um membro do 

grupo pode ser o melhor companheiro para uma conversa profun -

da; outro, um .amante perfeito enquanto um terceiro pode ser a 

melhor companhia para uma viagem. Parece que esta forma de ca

samento é preferida por pessoas que tem dificuldade em estabe

lecer relações emocionais intensas. Considera-se. também. que 

existem muitas desvantagens para que o casamento em grupo ve

nha a se tornar uma modalidade conjugal para a massa. Pode- se 

considerar o casamento em grupo uma forma de adultério con~en

tido, de vez que o cônjuge tem conhecimento e aprova a relação 

sexual com outro parceiro; 

b) casamento homoss·exual - a não-aceitação pela so

ciedade, além das pressões da família e dos empregadores sao 

fatores que impedem, de maneira mais explícita, as relações 

sexuais permanentes entre pessoas do mesmo sexo. principalmen

te homens. O simples fato de, por exemplo. dois homens soltei

ros dividirem um apartamento já c motivo suficiente para que 

se levantem suspeitas acerca de suas identidades sexuais. Já 

as re lações homossexuais femininas desfrutam de es tabi lidade re 
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lativamente maior devido ao fato de nao despertarem tantas su~ 

peitas quanto no caso dos homens. Especula-se que o motivo pri!!, 

cipal para essa percepçao viesada de comportamentos semelhan -

tes esteja no status inferior que as mulheres ainda ocupam na 

sociedade; 

c) comunidade utópica - esse tipo de aI ternati va 

conjugal nasceu em decorrência de se buscar um derivativo ao 

impulso histórico para o individualismo e como uma reaçao con

tracul tural. 

Ainda que a igualdade entre os sexos fosse conside

rada princípio essencial da comuna, a ênfase nas atividades a

grárias destinou aos homens os equipamentos pesados e os cuid! 

dos com animais domisticos de grande porte. As mulheres foram, 

inevitavelmente e por questões de divisão de tarefas, mandadas 

de volta à cozinha e a cuidar das crianças. 

Apesar dos ideais elevados e da rejeição ao antigo, 

essa experiência contracultural não deu resultado; e 

d) coabitação de solteiros - essa forma de união se 

apóia na 'lei comum' (vontade das pessoas) em oposição aoS la

ços formais. Hoje em dia, com a expansão do ensino um novo ti

po de coabitante surgiu: o casal universitário - que estudando 

fora de seu local de origem - considera esse tipo de relaciona 

mento um arranjo conveniente e temporário, uma vez que tem co~ 

panhia e sexo até que terminem seus estudos e cada qual siga 
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seu destino ou se casem. A situação universitária, por transitó 

ria, tende a favorecer a não-tomada de decisão, j á que eles es 

tão empenhados em terminar seus estudos. Para a maioria dos j~ 

vens, este tipo de relação é um estágio de desenvolvimento em 

direção ao matrimônio formal. t uma experiência onde eles tem 

a chance de descobrir mais sobre si próprios e sobre os outros. 

f, mesmo, um preparo para o passo mais sério: o casamento pro

priamente di to. 

Essa vivência dos jovens estudantes guarda semelhan 

ça com o que Margaret Mead denomina casamento em duas etapas. 

O primeiro estágio - casamento individual - se caracteriza pe

lo fato de os indivíduos se comprometerem mutuamente apenas p! 

10 tempo que desejarem, não tendo o direito de gerar filhos, o 

que é perfeitamente possível dada à grande variedade de méto -

dos e técnicas anticoncepcionais. O casamente paterno - denomi 

nado segundo estágio - exige que o casal demonstre capacidade 

econômica de sustentar os filhos e é consumado através de ceri 

mônia. (Murstein, 1976). 

Existem outras alternativas que nao sao propriamen

te formas de casamento, mas sim variações. O 'swing' e o casa

mento aberto sao duas das mais conhecidas. Elas são classific! 

das por Murstein (J9J6) como adultérios recreativos, que sao 

vi vênci as ext raconj ugais marcadas por níve 1 re lati vamen te bai

xo de compromisso e pela falta de expectativa de permanência. 

O 'swing' é o que se denomina mais comumente de troca de ca

sais, de cunho exclusivamente sexual. No casamento aherto, ca-
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da cônjuge concede ao outro liberdade de se envolver em rela -

ções emocionais importantes que podem, mesmo, chegar as conse

quências sexuais. 

Pode-se considerar as alternativas anteriormente ci 

tadas como formas de se reagir ã insatisfação conjugal. Outras 

aI te rnati vas - expe rimen tai s e inovadoras - ce rtamcnte serao 

propostas, num contínuo movimento de busca de formas ideais e 

satisfatórias de relacionamento afetivo-sexual. 

Deve-se, pois, esperar que o casamento futuro seja, 

certamente, diferente do que se observa hoje. Não seria fanta

sioso imagina-lo como uma união centrada essencialmente no 

amor, no igualitarismo e, portanto, com maiores chances de "a

tender às expectativas dos indivíduos. Expectativas que sao 

percebidas (às vezes não sem vieses}, verbalizadas (nem sempre 

eficientemente) mas que estão no centro de uma relação diádica. 

2 - SATISFAÇAO CONJUGAL: marcos históricos, abordagens, avalia 

çao. 

Há muito tempo o homem vem preocupando-se em estu -

dar o casamento como instituição e, dentro desse contexto, a 

Satisfação Conjugal. Pode-se assinalar o ano de 1929, com a 

obra pioneira de Hamilton liA research in marriage" como o mar 

co da abordagem cient ífica da Satisfação Conj ugal (Mc Namara 
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& Bahr, 1980). Cumpre registrar, no entanto, que, em 1924, cin 

co anos antes da publicação do seu livro, Hamilton já utiliza

ra um teste de 13 Ítens para mensurar Satisfação Conjugal. 

(Locke & Williamson, 1958). 

Muitas outras denominaç6es foram, e o vem ainda sen 

do, utilizadas para descrever esse fenômeno: ajustamento, feli 

cidade, êxito, integração, etc. No entanto, 'satisfação' vem 

ganhando a preferência dos estudiosos e parece, mesmo, expres

sar melhor do que se pretende tratar. 

Uma análise retrospectiva do tema indica que os pri 

meiros estudos preocuparam-se mais em desenvolver instrumentos 

para predizer Satisfação Conjugal, tentando isolar, através de 

análise fatorial, dimens6es determinantes do sucesso ou do fr! 

casso matrimonial. Esses instrumentos eram fundamentados, bas! 

came~te, em dados sociais e psicológicos. Burgess & Cottrell 

(Locke & Williamson, 1958) são considerados os pioneiros nessa 

área pois, já em 1939, publicaram resultados de suas investig! 

çoes. 

A década de 60 foi marcada por um significativo au

mento de pesquisas nesse campo. Acredita-se que tal incremento 

deveu-se ao crescente aumento do número de divórcios, sendo 

tais estudos entendidos como uma forma de se compreender me

lhor a relação conjugal. 

A par do aumento da quantidade de investigaç6es ho~ 

ve ufa mudança no enfoque do problema: os estudos que se segu! 
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ram passaram a examinar, com mais frequ~ncia, entre outros t6-

picos, os efeitos da percepção na Satisfação Conjugal. 

Mas essa tend~ncia j5 fora iniciada em 1941, quando 

Kelly (Corsini, 1956) publica um artigo tratando da relação e~ 

tre essas duas variáveis. A década de 50 foi bastante pródiga 

em estudos de tal natureza, como bem demonstram os estudos de 

Dymond, Preston et alii, (op.cit.) fornecendo bases para que os 

estudos da década de 60 em diante fossem conduzidos com maio -

res conhecimentos teóricos e metodológicas. 

Com o incremento dos estudos muitas dúvidas foram 

resolvidas e várias controvérsias foram eliminadas. Surgiram, 

no entanto, outros problemas. Um deles era a questão de se co~ 

siderar a Satisfação Conjugal um fen6meno unidimensional (at5-

mico) ou multidimensional (molar). Os estudos iniciais, a par-

tir de Hamilton, se caracterizaram por terem encarado a Satis-

fação Conjugal sob um enfoque unidimensional (predominância de 

aspectos positivos sobre negativos). Mais tarde, passou-se a 

admitir que ela pudesse ser o produto da interação de 
.. . 

varlOS 

fatores (sexualidade, comunicação, dinheiro, etc) e, por isso, 

multidimensional. Ainda hoje são utilizados os dois enfoques, 

dependendo da linha te6rica do pesquisador. McNamara & Bahr 

(1980) apresentam tr~s modelos, baseados no enfoque molar: 

a) bipolar - a satisfação é vista como um contInuo 

que vai da insatisfa~ão i satisfação e é ,o equilIbrio entre os 
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aspectos positivos e negativos Jo casamento. 

Este modelo foi utilizado nos estudos clássicos de 

Burgess & Cottrell (1936 e 1939); Locke (1951) e Terman (1939) 

e, mais modernamente, nos de Farber (1957); Cohn (1975);Howard 

e Dawes (1976) e Condie & Doan (1978); 

b) unipolar - ve-se a Satisfação C::onjugal como uma 

função tanto da frequência quanto da relevância de certos as

pectos gratificantes do casamento. ~ menos utilizado que o mo

delo bipolar. 

Ele foi empregado nas pesquisas de Kirkpatrick U93n: 

Butler (1974); Bland (1979) e Spanier (1976); e 

c) dimensões separadas - este modelo resultou dos 

estudos de Bradburn & Caplovitz (1965), que concluiram que a 

felicidade conjugal não ~ urna dimensão simples, mas sim o com

plexo estado de espírito resultante de duas dimensões indepen

dentes: satisfações e insatisfações. 

Orden & Bradburn (1968) utilizaram abordagem seme -

lhante em seu estudo de Satisfação Conjugal e concluíram que 

ela ~ o resultado do equilíbrio entre essas duas dimensões,que 

não sao correlacionadas. O estudo não foi capaz de predizer s! 

tisfação conhecendo a insatisfação e vice-versa, o que, de certa 

forma, ~ urna crítica ao modelo bipolar. Ao mesmo tempo, a alta 

correlação tanto de satisfação como de insatisfação com uma 
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satisfação global coloca em dúvida a formulação teórica do mo 

delo unipolar. O estudo apontou não haver correlaçio entre i

tens que medem tensão, por exemplo, e ítens que medem satisf! 

ção porque ambos são avaliados por tópicos completamente dif~ 

rentes. Essa é a maior crítica de Orden e Bradburn ao modelo 

bipolar, pois foi comprovado que os itens de uma escala nao 

são complementares, o que ji havia sido notado porWilson em 

1967. Os resultados desses dois pesquisadores confirmam aval! 

dade teórica do modelo 'dimensões separadas' que, apesar de vir 

sendo empregado correntemente, ainda sofre críticas ã sua for 

mulação. 

McNamara 'e Bahr (1980) s~gerem que futuras pesqu! 

sas devem investigar se, conhecidas todas as fontes de satis

fações/insatisfações, duas dimensões aparentemente correlacio 

nadas fundem-se num único contínuo bipolar. 

Apesar de todas as limitações apontadas a concep

çao desse modelo é de grande relevãncia para o aspecto tera -

pêutico do desajustamento conjugal. Geralmente a intervenção 

clínica é planejada para eliminar ou diminuir os aspectos ne

gativos. Essa estratégia, contudo, pode não resultar no aumen 

to automitico da Satisfação Conjugal, posto que aspectos PoS! 

tivosjnegativos são dimensões separadas. 

Virios estudiosos, entendendo a Satisfação Conju

gal como multidimensional, construíram instrumentos sobre esse en 

foque como, porexemplo, Burn ('Marital Satisfaction Instrwnent'); 



Rollins & Feldman ('Marital Satisfaction Questionnaire') e 

Weiss ('The Spouse Observation Checklist'). Sanz (1984a), dese-

jando construir um instrumento para língua espanhola, procedeu 

a um estudo a partir dos três anteriormente mencionados e, a-

través de exaustivos estudos estatísticos, identificou cinco 

dimensões que são comunicação, relações sexuais, colaboração 

nas tarefas domésticas, independência dentro do casamento e 

consideração, que a autora considera universais. 

Apesar de interessantes, deve-se encarar com caute-

la os resultados obtidos por Sanz, em virtude de a sua amostra 

ter sido composta exclusivamente por mulheres. Sabe-se, até 

mesmo por observação empírica, que inúmeros fatores interferem, 

isoladamente ou em conjunto, na Satisfação Conjugal. Existem 

evidências que mostram que homens e mulheres vivenciam diferen 

temente a relação conjugal, como comprovam os estudos de Glass 

& Wright (1971) e Rhine (1981). 

Os primeiros, investigando os efeitos isolados e 

conjuntos de experiências extraconjugais, diferenças de sexo 

e tempo de casado sobre a Satisfação Conjugal concluíram, en-

tre outras coisas, que: 

a) embora a experiência extraconjugal esteja asso -

ciada à baixa Satisfação Conjugal, o fator 'tempo de casado'as 

sume papel relevante nessa relação; e 
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b) existem diferenças significativas 
~ 

nao so entre 

homens e mulheres (homens encaram seus 'casos' mais pelo lado 

sexual e mulheres mais pelo lado emocional) mas tamb~m dentro 

de cada grupo em particular (para a mulher jovem, viver uma ex 

periência extraconjugal ~ buscar experiências mais profundas ; 

para a mulher de mais idade, e portanto casada há mais tempo, 

~ um sinal de insatisfaç50 conjugal t50 somente). 

Rhine, por sua vez, chegou ã conclus50 de que os ho 

mens tendem a ser mais satisfeitos conjugalmente do que as mu

lheres. Essa mesma autora, ao proceder a estudos acerca do ci

clo vital da famflia, aponta virias diferenças significativas 

entre homens e mulheres em diversos aspectos por ela pesquisa-

dos. 

o ciclo vital, que alguns autores dividem em 6, 7 

ou 8 etapas (Sanz, 1984b; Rhine, 1981) compreende períodos de 

formação, extensão e dissoluç50 da família e vários estudos ten 

taram estabelecer o comportamento da Satisfaç50 Conjugal ao 

longo desse período. Resultados apontam que os primeiros anos 

de casamento são os de maior índice de Satisfação Conjugal. Os 

de menor satisfação s50 aqueles 4ue coincidem com a adolesc~n

eia dos filhos, mas ap6s essa fase a Satisfaç~o COlljugal ganha 

incremento. Sanz (1984b) conclui, então, que a relaç~o entre 

Satisfação Conjugal e tempo de casado não 6 linear, mas sim de 

tendência curvilínea, em formade U. Tal conclusão foi apoiada 

nos trabalhos de Burn, 1970; Rollins & Fe1dman, 1970; G1enn, 

1975; Lowrentha1, 1975; Ro11ins & Cannon, 1974; Gui1ford & 
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Bengtson,1979; etc. 

Thibaut & Kelley (Rodrigues, 1973) ao formularem a 

Teoria da Troca estudaram em detalhe o processo adaptativo 

inicialmente levando em conta apenas a relação diâdica esten -

dendo, depois, os principios te6ricos ao funcionamento de gru-

pos humanos de mais de duas pessoas. Os dois estudiosos expli-

cam como se formam as interações diádicas, como elas continuam 

ou terminam e quais os fatores que as influenciam e como elas 

são avaliadas por seus membros. A formulação dessa teoria par~ 

ce se prestar muito bem ao estudo do ciclo vital, pela própria 

natureza desse período de vida. 

Uma outra teoria que também pode servir ao estudo 

da Satisfação Conjugal é da Equidade, de Adams. Essa teoria 
... 
e 

uma derivação da Teoria da Troca e tem sido largamente empreg! 

da em estudos de uma grande variedade de relações interpesso -

ais, intimas ou não. Vários autores (Davidson; Balswick & 

Hal verson, 1983; Davidson, 1984) examinaram especificamente como 

os pressupostos dessa teoria se relacionam com a Satisfação Co~ 

juga1. O pressuposto básico dessa teoria sustenta que quando 

individuos vivenciam relações desiguais eles se tornam tensos. 

Quanto mais desigual a relação mais tensos sentir-se-ão os in

divíduos. Importante frisar que 'desigual' não se rcfere ape -

nas a receber menos do que acha merecer, mas também além do 

que se acha merecedor. Então, o sentimento de inequidade atin

ge tanto aquele que acha receber além quanto o que acha rece -

ber aquém do que merece. 
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Em termos de Satisfação Conjugal, entendendo a rel~ 

çao marital corno de custo x benefício, os indivíduos que a pe~ 

cebem corno vantajosa sentem-se mais satisfeitos do que aqueles 

que a percebem como desvantajosa. 

Voltando ã questão da dimensionalidade, vários auto 

res entendendo a Satisfação Conjugal como multidimensional 

construíram instrumentos sob esse enfoque. Resultava, entretan 

to, que os instrumentos multidimcnsionais eram, gcralmente,mu! 

to longos exigindo muito tempo para sua aplicação e levantamen 

to, aumentando o custo do seu uso. Surgiram, então, os instru

mentos curtos, pela necessidade de se obter um diagnóstico em 

breve espaço de tempo. Eles eram, quase sempre, formas abrevia 

das de instrumentos já existentes como é o caso do 'Abbreviated 

Spanier Dyadic Adjustment Scale ' (ADAS), composto de sete i

tens, sendo o sétimo de avaliação global. O emprego do 'ADAS' 

mostrou ser ele capaz de classificar corretamente, através de· 

apenas seis ítens, 92% dos respondentes previamente diagnosti

cados por outros instrumentos. O ítem global, sozinho, conse -

guiu classificar 65% (Sharpley & Rogers, 1984). 

Pode-se concluir, portanto, que estudar Satisfação 

Conjugal não é tarefa simples. O casamento, em si, e a Satisfa 

ção Conjugal, em particular, são fen6menos extremamente comple 

xos, como se pode deduzir das palavras de Rogers (1977, p.16): 

"está se tornando cada vez mais claro que a relação entre o 

homem e a mulher só terá permanência na medida em que satisfi-
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zer as necessidades emocionais, psicológicas, intelectuais e 

físicas dos parceiros". 

A busca do parceiro ideal, acarretando relaciona -

mentos m~ltiplos com o decorrente aumento do n~mero de separ! 

ções tem refletido essa mudança de comportamento frente i su

posta 'eternidade' do compromisso conjugal. 

3 - COMUNICAÇÃO: importância, mensuraçao, controvérsia 

Pode-se afirmar que a Comunic,ção é um fator impor 

tante numa relação interp~ssoal~ uma modalidade .de Comunica -

ção é a revelação-do-Eu. 

Ao que parece, cabe a Komarovsky (Hend r ic k, 1981) a 

iniciativa de ter introduzido, na literatura científica, o 

termo revelação-do-Eu tal corno ele é hoje entendido: um pro

cesso através do qual uma"pessoa se faz conhecer por outra. 

Pertence, indubitavelmente, a Jourard o mérito de haver pub1l 

cado a maior quantidade de trabalhos sobre o tema, conforme 

se pode constatar pelo simples exame das referências biblio -

gráficas da revisão da literatura sobre o assunto, publicada 

por Cozby em 1973. 

Deve, entretanto, ser registrado um aspecto capaz 

de impossibilitar um posicionamento categórico sobre as ori

gens do termo 'self-disclosure': Hendrick escreve que 
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Komarovsky desenvolveu o termo varIOS anos antes de ele ter si 

do mais amplamente empregado por Jourard. Em sua revisão da li 

teratura Cozby não faz, no texto nem nas referências bibliogr~ 

ficas, qualquer menção ao nome ou ao trabalho de Komarovsky, ~ 

pesar de ela ter desenvolvido, entre 1958 e 1959, um estudo que 

Hendrick considera clássico. Em 1962, este estudo foi publica

do, em forma de livro, com o título de "Blue-Collar t>tarriage". 

Alguns autores como, por exemplo, PolanskyeRickers

Osviankina tem utilizado os termos 'acessibilidade verbal' e 

'acessibilidade social', respectivamente, com o mesmo signifi

cado do fenômeno definido anteriormente (Cozby, 1973). O termo 

revelação-do-Eu, no entanto, foi consagrado por dois 

básicos: 

a) por ser o mais utilizado na literatura; e 

moti vos 

b) por referir-se tanto a um constructo da persona-

lidade quanto a um processo que ocorre usualmente durante a 

interação com outros. 

Os estudiosos identificam duas dimensões da comuni

caça0 interpessoal: 

a) extensão - se refere ã quantidade de informação 

pessoal revelada; e 

b) profundidade - diz respeito ao nível de intimida 

de na troca de informações. 
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o fen6meno da Comunicação Interpessoa1 tem sido es

tudado sob virios enfoques te6ricos, entre os quais se desta

cam os das teorias da Penetração e da Troca Sociais. A Teoria 

da Penetração Social de A1tman e Taylor postula que "o cresci

mento de uma relação interpessoa1 é hipotetizado como sendo o 

resultado conjunto de fatores interpessoais de custo/benefício, 

características de personalidade e determinantes situacionais" 

(Cozby, 1973, p. 81). As relações caminham de áreas não-Ínti -

mas para Intimas de troca, onde a Comunicação assume papel de 

relevância. A Teoria da Penetração Social enfatiza os fatores 

de custo/benefício, no que ê similar à Teoria.da Troca, de 

Homans e Thibaut & Kelly. De diferença, pode-se apontar a di

mensao 'tempo', privilegiada pela Teoria da Penetração Social 

e nao crucial para a Teoria da Troca. O tempo é importante por 

estar relacionado com a intimidade. Acredita-se que com o tem

po aumente a profundidade e diminua a extensão da Comunicação, 

ou seja, as pessoas passam a falar menos mas, em contraparti -

da, passam a se revelar mais. Pode-se dizer que o qualitativo 

passa a predominar sobre o quantitativo. 

A expressa0 custo/benefício corresponde ao original 

'reward/cost'. Nesse caso, por se tratar de estudo de relações 

entre seres humanos, seu uso refere-se a aspectos positivos ef 

ou negativos presentes em qualquer relacionamento interpessoal 

e não ao sentido a que se esta acostumado classicamente a en

tender: um simples exame de vantagens versus desvantagens. 
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Alguns estudiosos tem se preocupado em desenvolver 

instrumentos para mensurar Comunicação Interpessoal. O instru-

mento que tem sido mais largamente utilizado para mensurar tal 

atributo ~ o Jourard's Self-Disclosure Questionnaire (JSDQ) 

desenvolvido em 1958. O instrumento inicial era composto de 

sessenta itens, cada dez deles cobrindo seis ireas: atitudes e 

opiniões, gostos e interesses, trabalho (ou estudos), dinheiro, 

personalidade e corpo. Os indivIduos respondiam a cada ítem i~ 

dicando a extensão de informação revelada para quatro pessoas

alvo distintas: mãe, pai, melhor amigo(a) do sexo oposto e do 

mesmo sexo. Cada resposta era dada numa escala de três pontos 

que significavam: zero - nenhuma revelação para a pessoa-alvo; 

I - revelação apenas em termos gerais e 2 - total e completa r~ 

velação. Este instrumento sofreu severas criticas quanto à sua 

validade preditiva. Vários estudiosos (Cozby, 1973) concluíram 

não ter sido possível estabelecer relação entre os resultados 

do JSDQ e a Comunicação efetiva numa situação real. 

Posteriormente, em 1969, Jourard construiu um outro 

questionário, composto de quarenta ítens, a partir de uma 
~ 

se-

rie de ítens propostos por Taylor e Altman. Estes autores ela-

boraram, em 1966, um conjunto de seiscentos e setenta e um 

tens para serem utilizados na construção de instrumentos para 

medida de Comunicação lnterpessoal. O novo instrumento de 

Jourard mostrou ser capaz de predizer Comunicação Efetiva qua~ 

do comparados seus resultados com os obtidos numa situação 

de entrevista. Entretanto, os resultados foram recebidos com 
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muita cautela, pois apesar da significância CP ~ .05) o coefi

ciente obtido (.25) é de baixa magnitude. Contudo, a grande 

critica que ainda se faz aos resultados de question~rios de 

tal natureza reside no fato de eles nâo representarem o acont~ 

cido numa situação real, uma vez que os respondentcs considera 

ram como alvo de suas respostas o experimentador ou pessoas 

que eles nunca conheceram efetivamente. Em 1981, Hcndrick assi 

nalava que Altman, em 1973, ji apontava uma lacuna no estudo 

desse fenômeno: as pesquisas vinham sendo conduzidas com uni -

versitârios que não são intimamente relacionados. Poucas pes -

quisas tem se preocupado, também,. com o conteúdo da Comunica 

çao. 

Um aspecto importante, associado ã Comunicação In

terpessoa1, é o denominado reciprocidade, introduzido por 

Gou1dner em 1960 e incorporado por Taylor e A1tman ã sua teo-

ria. Reciprocidade - que nos escritos de Jourard aparece com o 

nome de efeito diâdico - é entendida como a tendência para re~ 

ponder no mesmo nivel de intimidade, comportamento que parece 

ditado pelas normas sociais, ou seja, receber revelação íntima 

obriga o outro a uma revelação do mesmo nivele Apesar de 
~ 

va-

rios estudos CBrewer & Mittelman, 1980; Chaikin & Derlega 

1974; Cozby, 1972 e 1973; Derlega & Chaikin, 1976; Erlich & 

Graeven, 1971; Jourard, 1959; Worthy et alii, 1969) este fenô-

meno é ainda objeto de controvérsias. 

Todos estes estudos anteriores tiveram como sujei-

tos grupos de estudantes. Outros pesquisadores buscaram estu -
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dar o fenômeno tendo outro tipos de pessoas como sujeitos. Le

vinger & Senn, em 1967, estudaram a reciprocidade da revelação 

de sentimentos nas relações conjugais. Encontraram correlação 

de .50 entre os resultados dos cônjuges. Essa correlação pode 

estar associada i intimidade, uma vez que Worthy et alii (1969) 

já haviam assinalado que a Comunicação sofre influência do fa

to de se gostar ou não do outro, já que ela é vista como grat! 

ficação social. O recebedor da Comunicação percebe a intimida

de como indicação do gostar e da confiança do emissor; o gos

tar e a gratificação são tão maiores quanto mais íntima for a 

revelação (Jourard & Lasakow, 1958) uma vez que as pessoas re

velam mais de si pr6prias para aqueles de quem gostam do que 

para aqueles de quem não gostam ou lhe são indiferentes (Gelman 

& McGinley, 1978). 

Confirmando essa premissa, Jourard e Lasakow (1958) 

descobriram, em seus estudos, que a Comunicação para o cônjuge 

é maior do que para qualquer outro alvo. Esses resultados sug! 

rem que o amor propicia maior Comunicação que o simples gostar. 

Logo, dentro de uma relação conjugal é de se esperar que a co

municação esteja associada i Satisfação Conjugal. Entretanto, 

os resultados obtidos em estudos dessa natureza são contradit6 

rios. Katz et a1ii (Cozby, 1973) reportam que, para as mulhe -

res, a Satisfação Conjugal está relacionada a maiorcs revela -

çoes de ansiedades e medos, mais que de outros tópicos. Koma

rovsky (Hendrick, 1981) parece tcr sido a primeira a encontrar, 

num estudo conduzido no final da década de 50, relação positi-
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tiva entre Comunicação e Satisfação Conjugal. Levinger & Senn 

(1967) encontraram que a revelação tende a estar relacionada ã 

Satisfação Conjugal, mas que a correlação ~ maior entre satis-

fação e revelação de sentimentos agradiveis, contrariamente 
... 
a 

expectativa de que uma relação conjugal forte deveria ser ca-

racterizada pela propriedade de se discutir abertamente, tam

b~m, sentimentos desagradiveis. Hendrick (1981) foi outra a en 

contrar relação positiva entre essas duas variiveis. Entretan-

to, Shapiro & Swensen (Cozby, 1973) pesquisando o assunto, em 

1969, não encontraram qualquer relacionamento entre Comunica -

çao e Satisfação Conjugal. 

Acerca da diferença entre sexos relativamente i Co-

municação, alguns aspectos merecem destaque: as esposas, mais 

do que os maridos, tendem a falar mais de sentimentos desagra-

dáveis que de agradiveis (Cozby, 1973). O mesmo Cozby relata 

que numerosos estudos (Jourard & Lasakow, 19S8~ Dimond & Munz, 

1967; Pederson & Higbee, 1969) tem obtido resultados que mos -

tram que as mulheres se revelam mais do que os homens. 

Da mesma forma que pairam controv~rsias sobre a 

questão da reciprocidade, posições divergentes tamb~m existem 

acerca do gostar e da sua influência na Comunicação. 

Estabelecendo-se uma associação entre Comunicação , 

reciprocidade e gostar, Jourard (1964) reconhece que muita ou 

pouca Comunicação acarretam perturbações no nível do gostar e 



Cozby (1972) mostra que nIveis maIS profundos de Comunicação 

podem mesmo quebrar a reciprocidade, j~ que provocam ansiedade 

no receptor. 

Como se teve a oportunidade de ver, a Comunicação é 

fenômeno tão importante quanto complexo. Apesar de muito estu

dada, ainda pairam inúmeras controvérsias sobre os seus efei

tos. Em decorrência, sua relação com algumas vari~veis, como 

Satisfação Conjugal, por exemplo, não est~ ainda suficientemen 

te esclarecida. Não resta dúvida, porém, de sua importincia co 

mo instrumento para o conhecimento do outro e de si próprio e, 

em consequência, para o aprofundamento da relação interpessoal. 

4 - SEMELHANÇA DE ATITUDES: hist6rico, medida, interrogações 

As preocupaçoes acerca deste t6pico remontam a 

Arist6teles, quando estudando fontes de amizades x inimizades 

inclui Semelhança de Atitudes entre essas fontes. 

Galton, em 1870, investigando o problema do gênio 

heredit~rio já fazia menção à atração e à semelhança. Embora 

ele n~ mencionasse especificamente o termo latitudes', ao es

tudar o modelo de ~asamento de trezentas famílias que haviam 

gerado homens not~veis escreveu que se observava uma tendência 

de homens ilustres casarem-se com mulheres também ilustres. Ele 

percebeu que não havia entre os casais evidência alguma de in

teresses marcadamente antagônicos. 
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Em 1953, Cronbach (Alfert, 1958) desenvolveu o con

ceito de semelhança suposta, que ~ derivada da comparação entre a 

descrição que o indivíduo faz de SI próprio com a descrição que 

urna outra pessoa faz deste mesmo indivíduo. Esta iniciativa de 

Cronbach permitiu quantificar aquilo que era apenas qualitati

vamente observável e propiciou o desenvolvimento de estudos com 

maiores rigores técnicos e metodológicos. 

A relação entre semelhança de atitudes e atração in 

terpessoal é um dos tópicos mais estudados em Psicologia So

cial, sendo Byrne (Layton & Insko, 1974) uma das maiores auto

ridades no assunto. O mesmo Byrne comprovou, em 1961, a exis -

tência de relação entre as duas variáveis. Resultados de estu

dos posteriores comprovaram a existência de correlação linear 

positiva entre os dois fatores, ou seja, os indivíduos tendem 

a se aproximar dos que lhe parecem semelhantes a si próprios e 

a se afastar dos que lhe parecem diferentes. 

Apesar dos infimeros estudos, a correta interpreta -

çao teórica do fenômeno ainda não é suficientemente clara. Ele 

pode ser visto a partir de quatro perspectivas teóricas distin 

tas: a da teoria do equilíbrio, de Heider; da teoria de compa

ração social, de Festinger; da avaliação implícita, de Aronson, 

Worchel, Byrne e Griffit e da recompensa antecipada da futura 

interação, de Berscheid e Walster(Layton & Insko, 1974). 

De acordo com Heider, existe uma tendência para o in 
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divíduo obter consistência, harmonia ou equilíbrio na percep -

ção de suas relações interpessoais. O equilíbrio ocorre quando 

a percepçao da semelhança interpessoal evoca atração interpes

soaI positiva. 

Urna segunda interpretação sobre o efeito da seme 

lhançajatração ê em termos da teoria da comparação social. Con 

forme essa teoria, as pessoas procuram e são atrafJas para ou

tras pessoas com atitudes semelhantes porque a concordância com 

outros indivíduos satisfaz a necessidade de ter atitudes e op! 

niões dentro das normas. 

Sob a perspectiva da avaliação implícita. quando um 

indivíduo torna conhecimento de que ele partilha atitudes seme

lhantes com urna outra pessoa, existe a implicação concomitante 

de que o outro gostará dele. Como tende a haver reciprocidade 

no gostar, o primeiro indivíduo ê atraído para o segundo. 

A quarta interpretação - relacionada à gratificação 

antecipada da futura interação - diz que o individuo ê atraído 

por alguém semelhante a si pr6prio porque ele antecipa que a 

futura interação com este outro será gratificante. Ainda que 

esta interpretação seja mais plausível quando a semelhança re

laciona-se a atividades específicas - praticar esportes, por 

exemplo, ela pode ser estendida para outros tipos de similari

dades. 

Embora as quatro abordagens te6ricas possam parecer 
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conceitualmente distintas, existe alguma superposiç~o entre 

elas. Todas podem ser vistas como variantes da interpretação g! 

ral da Teoria da Troca, de Thibaltt & Kelly, porque estão cen

tradas basicamente sobre a perspectiva do custo/benefício e 

de seus efeitos sobre as relações interpessoais. 

A avaliação implícita e a gratificação antecipada da 

futura interação podem ser consideradas, também, como varian

tes da interpretação geral do equilíbrio. Gostar ou não gostar 

recíproco produz equilíbrio na díade. 

Cabe a Schiller o mérito de ter sido, em 1932, o 

precursor dos estudos científicos de Semelhança de Atitudes en 

tre cônjuges (Byrne, 196·9). 

Vislumbrada esta possibilidade, vários pesquisado -

res dirigiram suas atenções para este novo campo de estudos 

entre os quais pode-se citar Schooley (1936), Winslow's (1937), 

Newcomb & Svehle (1937), Newcomb (1943), Loomis (1946) e 

Smelser (1952) entre tantos outros (Lindzey & Byrne, 1968). 

Byrne & Blaylock conduzindo uma pesquisa, em 1963 • 

hipotetizaram que cônjuges teriam atitudes semelhantes em tôp.! 

cos relativamente importantes. Este trabalho pode ser conside

rado pioneiro, uma vez que os anteriores preocuparam-se em ve

rificar semelhança de necessidades, traços ,interesses, hábitos 

sexuais, habilidades, etc. Os resultados obtidos não só confir 

maram a hipótese como sugeriam que a magnitude e a direção da 
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correlaçio entre o pr6prio escore e o escore atribuido pelo 

cônjuge poderiam ser um indicativo de Satisfaçio Conjugal. 

Levinger & Breedlove (1966), ao prosseguirem os es-

tudos de Byrne & Blaylock confirmaram a existência de 

positiva entre Semelhança de Atitudes e Satisfação 

(Lindzey & Byrne, 1968). 

relação 

Conjugal 

o Gltimo trabalho de que se tem noticia, buscando r! 

lacionar estas duas variáveis ê o publicado por Hendrick em 

1981, que verificou existir correlação direta e significativa 

entre elas. 

Parece ter ficado claro a importância do estudo da 

Semelhança de Atitudes para a compreensão do funcionamento das 

relações interpessoais. Sua estreita vinculação com atração 

gostar e reciprocidade tornam-na bastante apropriada para in

vestigar qual seu efeito numa relação diádica e, mais especif! 

camente, sobre a Satisfação Conjugal. 

Para finalizar fica, para reflexão, uma pergunta que, 

apesar de todo o avanço te6rico que se tem observado Ilcsse cam 

po de estudo ainda não está suficientemente respondida: 

- O contato íntimo e a interação comportamental po

deriam conduzir ao desenvolvimento de atitudes e crenças con

gruentes ou as semelhanças nestes atributos poderiam conduzir 

ã atração interpessoal? 
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5 - PERCEPÇÃO INTERPESSOAL: gencse, relevância, medida 

Até a década de 40, a percepçao era um campo de es-

tudo que se preocupava apenas com o cognitivo, ou seja, estuda 

va-se, por exemplo, de que modo um indivíduo percebia certas 

características de outro (altura, cor, tipo físico, etc). Não 

havia, ainda, aç6es no sentido de se desenvolver estudos acer

ca das inferências sobre outra pessoa, baseadas em seu compor

tamento visível ou audível. 

Se se admitir que a percepçao de pessoas nao pres -

cinde do processo de interaçio, o tipo de inferência que o in

divíduo fizer vai depender da situação e da relaçio que ele vi 
~ ~ 

vencia e mantem com o outro. O outro não e visto apenas como 

um objeto de percepção, mas como um ·centro de intenç6es e exp~ 

riências conscientes. 

A ênfase que foi dada aos processos cognitivos pode 

ser atribuída aos métodos inadequados para pesquisar a intera

ção, resultando em trabalhos de pouca relevância para o campo! 

tamento social. O ponto central das críticas feitas aos experi 

mentos anteriores acerca de percepção de pessoas baseava-se na 

não-ocorrência de qualquer interação social entre os sujeitos 

da pesquisa. Nas conhecidas experiências de Asch, os indiví 

duos recebiam listas de palavras como inteligente, afetuoso 

etc. e eram levados a acreditar que estes atributos se refe-

riam a uma pessoa real, sendo, então, solicitados.a fornecer 
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uma descriçio dessas pessoas imaginirias. Apesar de experimen

tos dessa natureza terem oferecido resultados interessantes,h! 

via um ponto crucial a ser examinado: os resultados se refe

riam a situaçio de laboratório muito especial, mais aproximada 

de um teste de associaçio de palavras do que de qualquer tipo 

de comportamento social. 

Cabe à 'new look in perception', que teve em Bruner 

um'dos seus principais expoentes, o mérito de ter realçado a 

importância dos fatores situacionais na percepçio. Essa nova 

forma de ver a percepçio. - que veio a se constituir num marco

passou a privilegiar a percepçio de pessoas e não a percepçao 

de objetos. Pode-se, mesmo, classificar a percepçao de pessoas 

como um fenômeno de cogniçio social, ji que o mundo de experi

ência tem estrutura, estabilidade e significado. 

Na percepçao de pessoas o que vai merecer maior in

teresse nio é a simples visio de um ato de uma outra pessoa. 

Mais importante do que ver é o significado que o observador 

emprestari àquele ato. Se se considerar que o fenômeno percep

tivo tem duas fases distintas: a pré-psicológica e a psicológi 

ca, vê-se que na fase pré-psicológica a percepção do fenômeno 

dependeri basicamente de condições ambientais, expressoes fa

ciais e verbais do emissor do comportamento. A fase psicológi

ca, no entanto, estará sob açio de valores, atitudes, necessi

dades, etc do observador. Parece não haver dúvidas de que as 

condições mediadoras - típicas da fase pré-psicológica - sao 
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bem menos complexas e sujeitas a distorções que os processos 

psicológicos dessa segunda fase, podendo essa consideração,por 

si só, justificar a relevância que se tem dado ã percepção so

cial. 

Essas distorções devem-se a fatores já identifica -

dos e sobre os quais existem inúmeros experimentos comprovando 

sua influência nos processos perceptivos. são eles: 

a) seletividade perceptiva - os órgãos sensoriais 

sao, simultaneamente, atingidos por uma variedade de estímulos. 

No entanto, só se percebe um subconjunto desses estímulos. De

nomina-se, então, seletividade perceptiva ã concentração nes

sa proporção de estimulação sensorial. 

Nas relações sociais esse fenômeno é evidenciado 

numa série de situações. Uma das mais conhecidas é a percepçao 

de características negativas nas pessoas de quem não gostamos 

e de características favoráveis naquelas que nos agradam, o 

que se manifesta bem claramente no caso de preconceitos contra 

determinados grupos, quando o indivíduo só ve nesses grupos ma 

nifestações que estão de acordo com sua visão 

e ignoram tudo o que contradiz tal visão; 

preconceituosa 

b) experiência anterior - nesse caso, experiências 

passadas facilitam a percepção de estímulos que sejam familia

res a situação já vivenciadas. Se, por exemplo, o indivíduo se 

encontra em ambiente estranho, ele tenderá a perceber mais fa-
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cilmente os estímulos típicos do seu ambiente original; 

c) condicionamento - este fator foi evidenciado a

través de experimentos com figuras ambíguas (perfis pretos ou 

vaso branco; senhora idosa ou uma jovem), quando o sujeito era 

recompensado se percebesse uma determinada figura e punido se 

percebesse a outra. Esse condicionamento influía no processo 

perceptivo de tal forma que o indivíduo passava a ver mais fa

cilmente o aspecto reforçado. Isso, em termos de interação so

cial, se reflete'nos costumeiros problemas de comunicação en-

tre pessoas, tanto de culturas diferentes quanto, mesmo, de a~ 

bientes sociais diversos. Existe, em consequência, a dificulda 

de de um mesmo fato ser percebido de maneira semelhante por 

duas pessoas em virtude de condicionamento anterior, que as le 

va a perceber elementos diferentes numa mesma estrutura ou, p~ 

lo menos, enfatizar tais elementos em maior ou menor escala; e 

d) fatores situacionais - eles se referem a estados 

específicos (fome, sede, cansaço; depressão, etc) do percebe -

dor num determinado momento que podem influir na percepção do 

estímulo sensorial. Como exemplo, pode-se citar o caso do fun-

cionário ansioso e com medo de perder o emprego, que vê em a

ç6es irrelevantes do seu chefe sinais de descontentamento e in 

dícios de uma demissão. (Rodrigues, 1973) . 

Além desses fatores já citados deve-se conferir 
.. 
a 

teoria implícita da personalidade papel de relevância nas rela 

ç6es interpessoais. Ela se baseia em premissas sobre relaç6es 
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entre traços de personalidade de outras pessoas: conhecendo-se 

algumas coisas sobre elas inferem-se outros aspectos. Tal pro

cesso não implica, todavia, que as inferências ('avaliações' ) 

sejam, necessariamente, corretas. 

No desenvolvimento desse novo campo de estudo dois 

tópicos ganharam destaque, apesar das controvérsias geradas: a 

defesa e a acentuação perceptivas. Ao contrário dos fatores an 

teriormente apresentados, que devem ser entendidos como contr! 

buintes para distorções perceptivas, estes são considerados fe 

-nomenos completos em si mesmo. 

o conceito de defesa perceptiva teve origem num ex-

perimento conduzido em 1949 por McGinnies. Tal experimento con 

sistiu em apresentar aos sujeitos experimentais palavras neu-

tras, socialmente aceitas e sem conotação emocional significa-

tiva e outras palavras denominadas 'tabu' , obscenas ou de for 

te conotação sexual. Os dois tipos de palavras foram apresent! 

dos em ordem aleatória num taquistocópio. Eram duas as variá -

veis dependentes: tempo·de exposição necessário para identifi

cação da palavra e medida tomada através de um galvanômetro, a 

parelho que mede reação emocional pela alteração da resistên -

cia elétrica da pele. McGinnies verificou que havia alteração 

da. resposta galvanométrica diante das palavras 'tabu'. embora 

elas ainda não tivessem sido reconhecidas pelos sujeitos expe

rimentais por estarem abaixo. do limiar de percepçao. Além dis-

so, ele constatou que o limiar de percepção era mais elevado 
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neutro. Estes resultados foiam interpretados por McGinnies co

mo indicadores do fen5meno que ele denominou defesa perceptiva 

que, em resumo, seria um bloqueio na conscientização de estimu 

los emocionalmente perturbadores. (Rodrigues, 1973). 

Vários pesquisadores (Howes & Solomon, 1951; Postman 

et alii, 1953; Bootzin, 1965; 1967) apontaram várias falhas no 

experimento de McGinnies mas os estudos desenvolvidos não che

garam a uma conclusão definitiva sobre o assunto. Apesar das 

controvérsias, o fen5meno da defesa perceptiva é bem interes -

sante e, pela sua importância ná compreensao de outros fenôme

nos psicológicos, deve merecer a atenção dos psicólogos.(Rodr! 
gues, 1973). 

Já o fen5meno da acentuação perceptiva, assim deno-

minado por Bruner e Goodman, se acha bem mais esclarecido que 

o anteriormente relatado. Ele consiste no fato de o indivíduo 

distorcer, para mais, o tamanho de um objeto em função de seu 

valor subjetivo. Estes pesq~isadores conduziram, em 1947, um 

experimento que identificou o fenGmeno, tal como ele ~ hoje 

entendido. Consistiu o experimento em mostrar a crianças ~ di-

ferentes classes sociais moedas de diversos valores c tamanhos 

e discos de papelão com diâmetro id~ntico ao das moedas apre -

sentadas. Quando os sujeitos experimentais foram solicitados a 

reproduzir o tamanho da.mo~da através da manipulação de um pr~ 

jetor que emitia um jato de luz circular sobre uma tela, os e! 

perimentadores verificaram que quanto maior a moeda, maior era 
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a distorçio. Tais distorções eram muito menores quando discos 

de papelio eram apresentados como modelo. Além disso, Bruner 

e Goodman verificaram que as crianças de classe pobre distar -

ciam mais que crianças ricas. (Rodrigues, 1973). 

Vários outros experimentos foram conduzidos sobre 

o assunto, mas nio houve uniformidade de resultados. Um desses 

experimentos, por exemplo, utilizou notas de dólares de dife -

rentes valores e nio se revelou o fenômeno da acentuaçio per-

ceptiva. 

Entretanto, Tajfel, em 1957, propôs uma explicação 

para os resultados experimentais divergentes que vinham sendo 

obtidos: segundo ele, a acentuação perceptiva só se verifica 

quando o tamanho do objeto é relevante ao seu valor. (Rodrigues 

1973) . 

No caso do experimento com as notas de dólares, de 

acordo com a explicação de Tajfel, o fenômeno não deveria ocor 

rer, o que efetivamente aconteceu, já que as notas eram de mes 

mo tamanho. 

Apesar de apenas, recentemente tais fenômenos esta -

rem cientificamente compreendidos e nomeados pode-se, certame~ 

te, dizer que eles t~m a idade do próprio homem. Avaliar pode 

ser considerado um ato natural, pois desde o início da humani

dade as pessoas tem preocupação eln julgar as emoçoes, sentimen 

tos e habilidades alheias. Desnecessário dizer que se comete 

erros nessas avaliações, apesar de a Psicologia ter desenvolvi 
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do técnicas (testes, observações, entrevistas, etc) que perm! 

tem uma avaliação relativamente precisa de certos constructos. 

Quando se trata, porém, de avaliar de que maneira o outro pe~ 

cebe, o assunto cresce em complexidade, por se tratar de ava 

liar alguém numa situação social, em plena interação, e nao 

mais numa situação que mais parece de laboratório. A despeito 

de toda esta dificuldade, a Psicologia tem desenvolvido méto

dos para mensurar a precisão no julgamento de outrem. Por pr~ 

cisão deve-se entender o grau de correspondência entre avali~ 

ções de determinados aspectos de um indivíduo e a medida real 

desses mesmos aspectos. De há muito, vários pesquisadores tê~ 

se preocupado com isso e, como exemplo, pode-se citar Lainget 

a1ii (1966) e Cronbach que, já em 1953, afirmava: 

"How one pe~bon judgeb anothe~ ib a p~oblem 
impo~tant 60~ itb theo~etieal implieationb and 
60~ itb p~aetieal bigni6ieanee in g~oup p~yehology, 
abbebbment, teaehing, ete. Reeent btudieb 06 
"boeial pe~~eption", ab thi~ a~ea may be tQ~med, 
have been ehie6ly eonce~ned with di66e~encr6 
among pe~eeive~b eithe~ in te~m~ 06 thei~ 
aeeu~aey o~ in te~mb 06 thei~ tendeney .to view 
othe~b ab bimila~ to thembelveb" (p. 1771. 

Existem diversas maneiras de se obter índices da 

precisão da percepção: uma delas é solicitar a um indivíduo que 

faça previsões sobre como outra pessoa responderia a uma esc a 

la de atitudes, por exemplo, e comparar essas previsões comas 

respostas efetivamente dadas por essa pessoa. Procedimento se 

me1hante foi adotado na pesquisa em apreço. Na prática, ta1ín 

dice pode ser representado pela estatística D, que nada mais 

é do que a distância geométrica entre configurações diversas. 



47 

Como prova da eficácia da aplicação de tal índice 

pode-se citar os trabalhos de Alfert (1958) e de Bass & Fiedler 

(1961). Estes últimos, inclusive, relatando resultados obti -

dos dizem, em determinado trecho: 

"The. 1Le.-6u.tt.-6 -6UppOILt. ClLonbac.h (1958) c.ont.eHttatl 
t.hat. analy-6~-6 06 t.he. V -6c.OILe. ~nt.o manad~c. 
c.ompo~e.nt.-6 pe.lLm~t.-6 -6imple.1L and molLe. me.aning6ul 
iY/.t.e.lLplLe.t.at.io Y/.-6 o Ó iY/.t.e.lLpe.-6 o Y/.al pe.ILc.e.pt.io n 
-6c.olLe.-6 t.haY/. J...-6 pO-6-6ible. wit.h V". (p. 444). 

A relação existente entre percepçao do outro e Sa-

tisfação Conjugal foi observada, entre outros, por Hendrick 

(1981). De certa forma, esse estudo só veio comprovar o que 

Corsini já havia assinalado numa pesquisa conduzida em 1956; 

primeiro, na parte referente às hipóteses, quando diz que 

"pode. -6e.~ pO-6t.ulado que. a -6at.i-66aç~a c.oY/.jugal ~ 
uma óuY/.ç~o de. iY/.t.e.lLaçõe.-6 c.ompolLt.ame.Y/.t.ai~ de. c.a 
-6ai-6 que., pOIL -6ua ve.z, -6~O de.t.e.lLmi~ada~ pai 
pe.ILC.e.pÇÕe.-6 -6oc.ia~-6. Se. a,6 pe.ILC.e.pÇÕe.~ pode.m ~e.1L 
e.Y/.t.e.Y/.dida-6, e.Y/.t.~0 a-6 c.oY/.-6e.qu~Y/.c.ia~ c.ompolLtame.tl 
t.ai-6 e. aóe.t.iva-6 pode.m -6elL plLogY/.o-6t.ic.ada~". -
(p. 327). 

Apresentando os resultados desse estudo, Corsini conclui que 

"a e.vid~Y/.c.ia ~Y/.d~c.a que. -6at.i-66ação c.oY/.jugal- e.~tã. a-6-6oc.iada. c.om 

-6e.me.lhaY/.ça de. aut.o-pe.ILc.e.pçã.o dO-6 c.ôY/.juge.-6". (p. 332) 

E parece que a tendência de examinar os efeitos da 

percepçao na Satisfação Conjugal ganhou importância e vem sen 

do mantida, conforme relata Fields (1983). 

.. 
Por tudo o que foi apresentado, parece indiscutivel 

a importância do fenômeno da percepção social no estudo da in 
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teração humana. Se a resposta do percebedor à açao do emissor 

~, conforme demonstram estudos realizados, efetivamente, fun -

ção de suas percepçoes, fica patente a relevincia do papel do 

psic61ogo no estudo das variiveis que interferem nessas perce~ 

-çoes. 
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CAPITULO 11: OBJETO DE ESTUDO 

l-O PROBLEMA 

Não se deve imaginar que as pessoas, nos mais di

versos ambientes em que vivem, possam restringir sua comunica 

ção apenas a pontos superficiais de sua personalidade. Existe 

no ser humano um impulso inato e, mais do que um impulso, uma 

necessidade de expor para algumas pessoas certos aspectos mais 

profundos de sua personalidade. 

Atender a tal necessidade é essencial para o homem, 

nao somente por ser ele um animal social mas, principalmente, 

por estar a própria expressão do 'eu' relacionada ao seu equ! 

librio emocional. 

Jourard, a es te respe i to, sus tenta que "a habi.U.dE:. 

de pa~a mo~t~a~ ~eu 'eu' ve~dadei~o pa~a, pelo meno~, um ou

t~o ~igni6icativo ê p~ê-~equi~ito pa~a a ~aúde da pe~~onalidE:. 

de" e "baixa ~evelação-do-eu ê indicativa de ~ep~e~~ão e uma 

inabilidade pa~a c~e~ce.~ como pe"~~oa" ICozby, 1973, p. 771. 

Analisando o papel da comunicação dentro da rela

çao conjugal, O'Neill & O'Neil! (1973, p. 96) afirmam: "a ve4 

dade.i~a po nte que to~na p0.6~1vel que 0.6 cô nj ug e~ ~ e conheçam e 

.6 e amem um ao out~o na intimidade e ~U.6tet1tem um Itelac.ionamen 

to plto6undo e du~o..doulto ê a comunicação ve~bal" (os grifos 

são nossos). 
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As palavras de OlNeill & OlNeill, especialmente as 

grifadas, sugerem uma vinculação positiva entre os dois fen6-

menos - Comunicação e Satisfaç~o Conjugal - posto que, de a

cordo com v~rios enfoques te6ricos, casal algum prosseguiria 

numa relação se ela não lhe trouxesse alguma espécie de grat! 

ficação. 

Se se pode considerar o exposto por OlNeill & O' 

Neill como indicador da ~xis~~ncia de uma relação causal, os 

estudos de Katz et alii e de Levinger & Senn (Cozby, 1973) e 

o de Hendrick (1981) confirmaram a exist~ncia de relação pos! 

tiva entre eles. 

Estudar o fen6meno da comunicação dentro de uma re 

lação conjugal busca preencher uma lacuna que Altman ji reco-

nhecera existir ao declarar que 

"o 6en6meno da comunicaç~o tem ~ido 6~equente -
mente e~tudado como oco~~e ent~e dua~ pe~~oa~ 
numa ~elaç~o diádica; po~êm muita~ da~ pe~qui
~a~ ~ob~e o tópico tem ~ido conduzida~ no ambi 
to unive~~itá~i04 com pa~e~ de e~tudante~ que 
n~o tem ~elaç~o -<.-ntima ent~e ~i" (in H endJr..ick, 
1081, p. 1151). 

Esta, completando a linha de pensamento de Altman e mostrando 

a propriedade de se estudar este processo tal como ele ocorre 

num casamento, diz: "em nenhuma ~elaç~o·o out~o ~ maia algni-

6icativo, o comp~oml~~o mai~ p~o6undo ou o ~i6CO maia lnten -

.6 o " (o p. cit., lo c. cit.). 

E uma relação conjugal é, supostamente, centrada 
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no amor. Viu-se, na parte referente i fundamentação te6rica , 

que o gostar, aatraçio c,a reciprocidade estio fortemente vin 

cu1ados à semelhança de Atitudes, donde ser lícito supor a 

existência de correlação entre este fenômeno e Satisfação Con 

juga1, o que foi comprovado pelos estudos de ,Levinger & 

Breed10ve (1968) e Hendrick (1981). 

Sobre o papel da percepçao nas relações interpess~ 

ais, a literatura é sobejamente farta em exemplos clássicos e 

a vida diária oferece inúmeras demonstrações de sua importân

cia. Desde o final da década de 40, com o advento de New Look 

in Perception, passou-se a dar realce aos fatores situacio 

nais na percepção. Este novo enfoque da percepção veio privi

legiar a percepção de pessoas e não mais a percepção de obje

tos. Esta mudança de abordagem propiciou o conhecimento de 

uma série de fatores'que, mais do que mostrar a complexidade 

do fenômeno perceptivo, evidenciou que ele é sujeito a disto! 

ções. Fenomeno16gos chegam, mesmo, a reconhecer que a realid! 

de não é aquela que existe, mas a que o próprio indivíduo c~ 

trói. Ou seja, cada indivíduo tem um modo particular de ver 

o mundo. E o estudo da percepção adquiriu tal magnitude que , 

a partir da década de 60, os estudos sobre Satisfação Conju -

gal passaram a se basear nesse enfoque, tendo sido o marco 

de uma tendência que se iniciara em 1941, com os estudos de 

Ke11y (Corsini, 1956), tendo vários investigações comprovado 

a existência de relação direta e significati~a entre 

dois fenômenos. 

esses 
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Não seria incorreto, à luz dos fundamentos teóricos 

e dos dados de pesquisa examinados, admitir-se que Comunica 

çio, Semelhança de Atitudes e Percepção se relacioIlam com sa

tisfaçio conjugal. Pode-se, at~ mesmo, articular-se o seguinte 

raciocínio, na tentativa de ilustrar esta inter-relação: pes-

soas com pouca Semelhança de Atitudes teriam maior possibilid! 

de de uma conviv~ncia com atritos, visto que discordariam em 

muitos tópicos presentes na comunicaçio diária. E essa discor

dância poderia ser mais agravada ainda, ou mesmo causada, por 

distorç6es perceptivas. Certamente, quando a taxa de atritos 

atingir determinado nrvel pode-se esperar, entr~ outras, duas 
~ . reaçoes tlplcas: 

- as pessoas continuariam discutindo, tentando im

por seus pontos de vista e, nio raramente, poderiam chegar a 

agredir um ou outro, com reflexos no entendimento entre eles 

e na Satisfaçio Conjugal; e 

- evitariam falar sobre os focos de discordância que, 

se forem muitos, poderio reduzir a comunicaçio a níveis indese 

jáveis refletindo-se, tamb~m, na satisfaçio co~jugal. 

Não se está pretendendo que as pessoas sejam absolu 

tamente iguais e concordem em todos os tópicos - críticos ou 

nao - do casamento. Aprofund~,mesmo, a discussão sobre os t5-

picos divergentes somente tenderia a aumentar a intimidade e, 

em decorr~ncia, a Satisfaçio Conjugal. Mas se na relaçio exis

tirem pontos de profunda discordância em quantidade e 'relevân-
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cia apreciáveis, discutí-Ios todos nao parece que possa tra

zer resultados benéficos. 

A análise da bibliografia consultada, a especificl 

dade de cada fen6meno estudado e a inter-relaçio entre eles 

fornecem a fundamentaçio teórica para a formulação do proble-

ma, que é enunciado como: 

- existe relaçio entre Comunicaçio, Percepção, Se-

melhança de Atitudes e Satisfação Conjugal? 

2 - HIP6TESES 

sio as seguintes as hip5teses que foram testadas: 

HI : Níveis de Comunicaçio covariam com níveis'de Satisfação 

Conjugal, direta e significativamente. 

HZ: Níveis de Percepçio Interpessoal covariam com níveis de 

Satisfaçio Conjugal j direta e significativamente. 

H3: Níveis de Semelhança de Atitudes covariam com níveis de 

Satisfaçio Conjugal. direta e significativamente. 

Subsidiariamente, foram examinadas possíveis rela

çoes entre as variáveis assumidas como principais (Satisfação 

Conjugal, Comunicaçio, Percepçio Interpessoal e Semelhança de 

Atitudes) e algumas outras denominadas acessórias (Idade, Tem 

po de Casado, Renda, Escolaridade, Filhos e Auto-estima). O 
. _. ~ . 

diagrama da pagina seguinte apresenta a concepçao esquematlca 

de tal idéia. 
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3 - VARIÁVEIS 

As variáveis, denominadas principais, tais como se

rao tratadas e como foram definidas face ao objetivo do estudo 

sao as seguintes: 

. Variável Dependente: Satisfação Conjugal 

. Variáveis Independentes: Comunicação, Percepção 

Interpessoal e Semelhança de Atitudes. 

Satisfação Conjugal - percepçao de ver atendidas p~ 

lo cônjuge as necessidades cognitivas, afetivas, sexuais, eco

nômicas, sociais, etc. (conforme mensurada pelo Inventário de 

Ajustamento Conjugal e pelo Questionário de Avaliação Conju 

gal) . 

Comunicação - processo através do qual uma pessoa 

revela para outra aspectos de sua personalidade (conforme men

surada pelo Questionário de Comunicação Interpessoal). 

Semelhança de Atitudes - grau em que o ponto de vis 

ta pessoal, acerca de diversos t6picos, coincide com o do côn

juge (conforme mensurada pelo Inventário de Ati tudcs -la. parte). 

Percepção Interpessoal - precisio com que um indivI 

duo consegue prever a atitude de seu cônjuge a respeito de uma 

série de t6picos, conforme inferida de uma forma devidamente e~ 

pIici tada (como mensurada pelo Inventário de Atitudes - 2a. parte). 
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CAPITULO 111: METODOLOGIA 

1 - AMOSTRA 

A amostra foi constituíua de 48 (quarenta e oito) 

casais residentes no município do Rio de Janeiro, tendo-se co~ 

siderado 'casais' quaisquer indivíduos, de sexo oposto, que v! 
vessem juntos, mesmo que não tivessem atendido as exigências 

legais. Não foram feitas restrições acerca de idade, tempo de 

casado, escolaridade, nív~l s6cio-econS~ico, etc. 

No Anexo 1, so.b o título geral de 'Perfil da Amos-

trai ,sao apresentados todos os dados relativos aos responden

teso 

Os dados das variáveis básicas, consideradas rele-

vantes para o objetivo do estudo, são mostrados a seguir: 

1.1 - Idade 

A média da idade da amostra foi de 35.9 e o desvio -

padrão 9.9, ~endo que os homens tinham, ufa m~dia etária de 

36.7 (amplitude de 23 a 68) e um desvio de 10.7. A m~dia das 

mulheres foi de 33.4 (amplitude ue 21 a 59) e o desvio de 8.6. 
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Quando assumida como dado do casal - média da idade 

dos cônj uges - obteve-se média de 3S. 2 e desvio-padrão de 9.4. 

1.2 - Tempo de casado 

Para esta variável obteve-se média de 8.9 (amplitu

de de 1 a 38) e desvio-padrão de 8.1. 

1.3 - Renda mensal 

A média desta variável foi de CR$ 1.053.000 e odes 

vio-padrão de CR$ 1.029.000. 

Quando tomada como dado de casal - soma de renda ~ 

cônjuges - obteve-se média de CR$ 2.062.000 e desvio de 

CR $ 1. 1 76 . O O O • 

Já para casa sexo, isoladamente, a média dos homens 

foi de CR$ 1.679.000 e o desvio de CR$ 1.007.000, tendo as mu-

1heres obtido CR$ 399.000 de média e CR$ 495.000 de 

padrão. 

2 - INSTRUMENTOS 

desvio-

Para coleta dos dados da pesquisa foram utilizados 
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5 (cinco) instrumentos: Questionário de Informações Pessoais, 

Inventário de Atitudes, Questionário de Comunicação Interpes -

soaI, Inventário de Ajustamento Conjugal e Questionário de Ava 

liação Conjugal. 

Eles sao apresentados no anexo 2, sob o título ge

ral de 'Instrumentos'. A seguir, são fornecidos dados de cons

trução dos mesmos. 

2.1 - Questionário de Informações Pessoais 

Construído pelo autor da dissertação com a finalida 

de de, além de coletar os índices nas variáveis de interesse p! 

ra o estudo, colher outros dados que pudessem caracterizar a 

amostra. 

2.2 - Inventário de Atitudes 

Elaborado a partir do 'Survey of Attitudes' (1971). 

de Donu Byrne, que autorizou seu uso neste estudo. Na forma 

original, o inventário possui 56 (cinquenta e seis) ítens, 20 

(vinte) dos quais foram selecionados para compor o presente 

instrumento. Os ítens foram escolhidos levando-se em conta a 

adequabilidade à nossa cultura e os objetivos do estudo. 

Apesar de ele ser denominado inventário de ati.tudes. 



cabe esclarecer que tal instrumento não pretende medir atitude 

frente a um domínio específico, já que seus ítens cobrem dive! 

sas áreas. Logo, o baixo coeficiente de fidedignidade obtido 

(alfa de Cronbach = .40) na análise de ítens, não surpreendeu, 

razao pela qual cada ítem foi tratado como uma dimensão especi 

fica, o que caracterizou o instrumento como multidimensional. 

Nesta pesquisa ele foi utilizado para medir duas variáveis: 

semelhança de atitudes e percepção interpessoal. 

No anexo :5 figuram dados referentes à análise de 

ítens e fidedignidade de tal inventario. 

2.3 - Questionario de Comunicação Interpessoal 

Este instrumento foi construído com base no 

'Intimacy-scaled stimuli for use in studies of in te rpe rsonal 

relationships' (1966), de Dalmas A. Taylor e Irwin Altman que 

deram autorização plena para tradução e adaptação dos ítens. 

o questionario, em sua versao original, -compoe-se 

de 671 (seiscentos e setenta e um) Ítens para serem empregados 

em estudos de comunicação interpessoal. Ele cobre varias áreas. 

a saber: 

. religião - 38 Ítens 

casamento e família - 56 Ítens 

amor, namoro e sexo - 71 ítens 



família dos pais - 57 ítens 

condição física e aparência - 44 ítens 

dinheiro e bens - 37 ítens 

· governo, política, atualidades e quest6es 
sociais - 58 ítens 

· emoções, sentimentos - 52 ítens 

· interesses, passatempos, hábitos - 65 ítens 

· relações com outras pessoas - 46 ítens 

· atitudes, valores c 6tica. auto-avaliaçao 

- 52 ítens 

· vida escolar, trabalho - 72 Ítens 

• características biográficas - 18 ítens 

Os autores, ao construírem o instrumento, submete -

ram os 671 ítens a juízes de duas amostras: 150 marinheiros-re 

crutas da Marinha Americana e 77 estudantes da Universidade de 

De laware. 

Os juízes ti veram as seguintes tarefas: 

a) Os marinheiros-recrutas julgaram os rtens nwna 

escala de 11 pontos, de acordo com a intimidade que sugeriam; 

b) 48 indivíduos da amostra original de marinheiros 

foram selecionados para alocar os ítens em cada uma das treze 

categorias já mencionadas; 
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c) da amostra universitária, cinquenta estudantes 

fizeram o julgamento dos Ítens na escala de 11 pontos e vinte 

e sete classificaram-os numa das treze categorias. 

... 
Do primeiro julgamento - posicionamento dos itens 

numa escala de 11 pontos, de intervalos aparentemente iguais -

resultou um valor de escala (mediana) e um desvio semi-inter -

quatílico para cada ítem. 

Do segundo, obteve-se a classificação do ítem em 

três níveis de concordância entre os juízes, expressa em per -

centagens: 

a) de alta concordância - de 62,5 a IOO~ 

b) de concordância moderàda - de 50 a 62,4\; e 

c) de baixa concordância - abaixo de 50~. 

A partir do conhecimento destes detalhes de constru 

çao passou-se, então, a compor o questionário utilizado no es-

tudo, tendo-se adotado os seguintes critérios para a 

de ítens: 

seleção 

a) utilizar os dados de amostra universitária em 

virtude de os autores considerarem que os estudantes apresen-

taram maior consistência interna em seus julgamentos, expressa 

pelos baixos desvios; 



b) usar somente itens de alta concordância 

de cada categoria; e 
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dentro 

c) dentre estes, selecionar os de maior valor de es 

cala e menor desvio e que, também, fossem adequados à cultura 

brasileira. 

Observadas todas estas premissas e de acordo com os 

objetivos do estudo selecionou-se um total de 65 (sessenta e 

cinco) itens, distribuídos pelas treze categorias da seguinte 

maneira: 

• religião - 4 ítens 

casamento e família - 9 ítens 

amor, namoro e sexo - 6 ítens 

· família dos pais - 4 ítens 

condição física e aparência - 2 ítens 

dinheiro e bens - 5 {tens 

· governo, política, atualidade e questões sociais 

- 5 ítens 

· emoções, sentimentos - 8 ítens 

· interesses, passatempos, 'hábi tos - 4 ítens 

· relações com outras pessoas - 6 ítens 

· atitudes, valores e ética, auto-avaliação - 8 ítens 

· vida escolar, trabalho - 2 ítens 

· características biogrificas - 2 ítens. 

Inicialmente estes ítens foram numerados de 1 a 6S. 

seguindo a ordem em que as categorias ocuparam no estudo orig~ 
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nal, que ~ a apresentada anteriormente e a sequ~ncia que oCUp! 

vam dentro de cada categoria. Posteriormente eles foram aleato 

rizados, recebendo novo nGmero, dando origem ao qucstionirio do 

Anexo 2, utilizado neste estudo para medir comunicação inter-

pessoal. 

Deste mesmo questionário foram selecionados os itens 

de valor da escala maior que nove para comporem os resultados 

de cada respondente numa variável que se denominou 'comunica -

ção intima', ji que, teoricamente, reconhece-se a existência 

de dois níveis de comunicação: um que diz respeito à quantida-

de de informação trocada (extensão) e outro referente- i intimi 

dade (profundidade). 

Este instrumento, face aos resultados obtidos na a-

nilise de Ítens (alfa de Cronbach = 0.96) mostrou-se adequado 

para uso em estudos acerca de comunicação interpessoal. 

No Anexo 4 figuram dados acerca de análise de 
~ 

itens 

e da fidedignidade do presente instrumento .. 

2.4 - Inventirio de Ajustamento Conjugal 

o presente inventário ~ uma tradução da "fhe Marriage 

Adjustment Inventory', (1962), de Morse P. Manson e Arthur Ler 

ner. A autorização para tradução e uso foi obtida junto 

Western Psychological Services, detentora dos direitos. 

~ 

a 
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Tal inventirio, que possui 157 (cento e cinquenta e 

sete) Itens, foi desenvolvido em 1962 basicamente como um ins

trumento de pesquisa e diagnóstico na terapia de casais. 

Este instrumento fornece indicações de problemas em 

12 (doze) áreas: relações familiares, dominância, imaturidade, 

traços neuróticos, traços sociopáticos, administração do di

nheiro, filhos, interesses, físico, habilidades, sexualidade e 

incompatibilidade. 

Cabe registrar que nao se fez estudos de fidedigni

dade deste instrumento. Porém, face ã sua relação direta e sig 

nificativa lr = .60) com o Questionário de Avaliação Conjugal, 

que mede o mesmo domínio, pode-se considerá-lo validado sinte

ticamente. 

2.5 - Questionirio de Avaliação Conjugal 

Este questionário, composto de oito Itens, é uma 

tradução do 'Marital Assessment Questionnaire', de Susan Singer 

Hendrick, que autorizou seu uso neste estudo. 

o oitavo ítem deste questionário foi considerado co 

mo ufa medida de auto-estima sendo, em decorrência, tratado co 

mo uma vari ive 1 independente. 
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Obteve-se para este instrumento um coeficiente de 

fidedignidade - alfa de Cronbach - igual a O ·88. 

Dados acerca da análise de Ítens e fidedignidade de~ 

te instrumento encontram-se no anexo S. 

3 - PROCEDIMENTOS 

Os instrumentos foram aplicados por pessoas previa

mente orientadas pelo autor da pesquisa. Cada aplicador, alim 

das instruções verbais, recebeu, também, o que se denominou de 

'Instruções para Aplicação' que, em resumo, tratavam do segui~ 

te: 

a) inicialmente deveria ser dito aos respondentes 

que os questionários que eles iriam responder fazia parte de 

um estudo sobre o casamento dentro da cultura brasileira; 

b) solicitar aos c6nj~ges que respondessem indivi -

dualmente, sem consultas entre si ~ 

c) atribuir a cada respondente um número-côdigo. com 

posto da seguinte maneira: 

- o primeiro algarismo indicaria o sexo do res -

pondente (1 - masculino e 2 - feminino); 
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- os dois seguintes indicariam a sequencla numé

rica do respondente dentro da amostra. 

Importante frisar que, para cada casal, só variava 

o primeiro algarismo sendo os dois últimos comuns a ambos os 

cônjuges. Com esta providência sabia-se, por exemplo, que os 

números 143 e 243 formavam um casal, sendo o 143 o marido e o 

243 a mulher. 

d) aplicar os instrumentos na seguinte ordem: 

questionário de informações pessoais 

questionário de comunicação interpes50al 

- inventário de atitudes 

inventário de ajustamento conjugal 

- questionário de avaliação conjugal 

e) colocar os questionários respondidos dentro de 

envelopes e apor os números-código tamBém nestes envelopes. 

Segundo relato dos aplicadores o tempo médio de pr~ 

enchimento dos instrumentos foi de cerca de uma hora. 

4 - APURAÇÃO DOS RESULTADOS 

4.1 - Çuestionário de Informação Pessoais 

Os dados deste instrumento foram codificados e sub-
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metidos a tratamento através do SPSS (Statistical Package for 

the Social Sciences). Os resultados obtidos nesse tratamento 

constam do Anexo 1 ('Perfil da Amostra') e figuram, os das va-

riáveis mais relevantes, no início deste capítulo. 

4.2 - Inventário de Atitudes 

Como j á assinalado anteriormente este inventário foi 

utilizado para medir Percepção Interpessoal (um escore para C! 

da respondente) e Semelhança de Atitudes (um escore por casal). 

Para obter-se tais resultados utilizou-se uma fórmu 

la proposta por Cronbach e que vem sendo empregada em estudos 

que tratam da determinação de escores de Percepção Interpes-

soaI e de Semelhança de Atitudes . 

Tal fórmula 
.. 

da seguinte maneira: e expressa 

J n 2 AS = L (x. - x. ) , onde: 
i=l lP 19 . 

AS = semelhança suposta 

x. = resposta dada pelo respondente no ítem i 
lp 

x. 
19 

= resposta dada pelo seu cônjuge no ítem i 

.. de ítens escala n = numero na 

Ao utilizar-se a fórmula nao se extraiu a raiz do 

índice obtido, de maneira a obter-se resultados que ofereces-
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sem urna id€ia mais real dos escores totais dos respondentes. Se 

fosse mantido o radical um indivfduo que, por exemplo, obtive! 

se 9 e outro 4, teriam AS de 3 e 2, respectivamente, que pare

cem nao representar a mesma distãncia, apesar de serem equiva

lentes. Estatisticamente não há alteração relevante alguma ao 

operar-se com um ou outro valor, mas como o levantamento foi 

feito manualmente, este recurso foi de grande valia no sentido 

de propiciar um sentimento do fenômeno e de suas relações com 

as outras variáveis. 

Como o inventário de atitudes possuía vinte itens a 

AS máxima possível de se obter seria de VSõõ, quando houves

se desacordo máximo entre os cônj uges, e a mínima de {O. se 

houvesse coincidência total entre as respostas. 

A variável denominada Percepção Interpessoal foi oh 

tida da comparação entre as respostas do indivíduo e as respo! 

tas que seu cônj uge supôs ter ele (a) dado. Em outras palavras, 

o comfronto entre o que ele efetivamente respondeu e o que seu 

cônjuge julgou ter eleea) respondido. 

A Semelhança de Atitudes foi obtida atrav€s do mes

mo processo, com a diferença de que para esta finalidade a 

comparação foi entre as respostas atrav€s das quais cada cônj~ 

ge expressou sua própria atitude frente a cada situação descri 

ta no Ítem. 

Logo. quanto menores os escores obtidos melhores pe!. 
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cepçoes e mais semelhanças terão os indivfduos e os casais. 

4.3 - Questionário de Comunicação Interpessoal 

o escore de cada indivíduo foi obtido através da 50 

ma dos pontos alcançados em cada ítem. Cada ítem poJeria rece

ber uma resposta de A e E, onde cada letra expressava uma fre

qu~ncia, atribuindo-se a cada uma delas valores que variaramde 

1 a 5. Todos os ítens tinham a mesma direção tendo, em conse -

qu~ncia, a letra A sempre o valor 1 e a E valor 5. Já que o 

questionário possuia 65 itens, o mínimo obtido por cada indiví 

duo seria 65 e o máximo 325 pontos. 

Os dados deste instrumentos foram também codifica -

dos e submetidos a tratamento estatístico através do SPSS. 

4.4 - Inventário de Ajustamento Conjugal 

Ao responder a este instrumento o indivíduo é soli

citado a ler cada Ítem e indicar se ele se aplica a si próprio. 

ao cônjuge ou a ambos, como uma relação diádica. Pode. também, 

o respondente nao assinalá-lo, se julgar que ele nao se aplica 

i sua situação. A cada Ítem assinala~ é atribuído um ponto. De! 

sa forma, obtém-se quatro escores: o do marido, o da mulher. o 

do casal e um escore total, que é a soma dos tr~s primeiros. 
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Cada ítem assinalado representa um problema na rela 

çao conjugal, donde quanto maior o número de pontos obtidos 

menos ajustado ou satisfeito conjugalmente se considera o indi 

víduo ou o casal. 

5 - TRATAMENTO ESTATrSTICO 

Corno algumas análises seriam feitas a partir de es

cores dos casais, procedeu-se a cálculos de correlação entre os 

resultados dos cônjuges para verificar-se da propriedade de a~ 

sumir-se os escores dos cônjuges nas variáveis relevantes para 

o estudo (Satisfação Conjugal, Comunicação e Percepção Inter -

pessoal) como dados representativos do casal. 

Para as outras variáveis procedeu-se da seguinte ma 

neira: 

a) idade - trahalhou-se com a média dos cônjuges,já 

que nao se encontrou diferenças significativas entre as médias 

dos homens e das mulheres Ct = 1.6487); 

b) renda - somou-se a renda de cada cônjuge e assu

miu-se este resultado como dado do casal~ 

c) escolaridade - quando esta variável foi codifica 

da, os respondentes de maior nível de escolaridade (superior 

completo) receberam o código '1' e os de menor nível (1 9 grau 
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incompleto) o código '6'. Dessa forma, existe uma relação in

versa entre nível de escolaridade e código atribuído. 

Quando tratada como dado de casal, ela foi conside

rada como de dois níveis: casais com o mesmo nível de escolari 

dade - quando tinham o mesmo código (n = 33) e de níveis dife

rentes (n = 15). Os casais de mesma escolaridade foram codifi

cados como '1' e os de escolaridade diferente como '2'. 

d) filhos - quando codificad~ como dado. de indiví

duo, essa variável recebeu o valor que o respondente efetiva -

mente lançou no Questionário de Informação Pessoais. 

Quando tratada como dado de casal ela foi dividida 

em dois grupos: casais com filhos (n = 37) - código '1', e ca

sais sem filhos (n = 11), aos quais foi atribuído o código 'O' 

(zero) . 

Com estas definições previamente acertadas, foram 

selecionados as técnicas e métodos estatísticos capazes de a

tender às hipóteses formuladas. Elegeu-se, então, as seguintes 

estatísticas, todas realizadas através do 'Statistical Package 

for the Social Sciences' (SPSS): 

a) coeficiente de correlação de Pearson - para veri 

ficar a magnitude e a direção da relação entre as variáveis es 

tudadas; 
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b) análise da variância - para verificar diferenças 

entre grupamentos nas diversas variáveis sob estudo; e 

c) regressao linear múltipla - para identificar os 

melhores preditores de Satisfaç~o Conjugal e quais as areas do 

Questionário de Comunicação Interpessoal mais relevantes. 

Além disso, procedeu-se a um levantamento do percen 

tual de respostas, por área, no Inventário de Ajustamento Con

jugal com o objetivo de investigar como elas se distribuíram, 

por sexo e por casais, em relação ao total de respostas. 

Ainda em relação a este mesmo instrumento, correla

cionou-se os resultados relativos ao cônjuge masculino e femi

nino com o escores total obtido pelo casal. Com esta medida 

pretendeu-se verificar que elemento da dfade (marido ou Iuulher) 

se atribufa ou lhe era atribuída maior responsahilidade ou cul 

pa pela insatisfação conjugal. 

6 - LIMITAÇOES 

Limitações naturais na coleta de dados. certamente, 

refletir-se-ão na generalização dos resultados a serem obtidos. 
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CAPITULO IV: APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

Nesse capítulo sao apresentados os resultados obti 

dos nas diversas análises realizadas com a finalidade de exa-

minar os dados coletados. Estudou-se o relacionamento entre 

variáveis, as diferenças entre vários grupamentos c buscou-se, 

atrav~s da regressio mfiltipla, estimar a importãncia relativa 

das variáveis para um melhor entendimento da dinãmica de uma 

relaçio diádica. 

1 - RELACIONAMENTO ENTRE VARIÁVEIS 

1.1 - Correlaçio dos dados dos cônjuges 

Correlacionou-se os escores dos cônjuges nas variá 

veis consideradas relevantes para o objetivo do estudo (Comu

nicaçio, Percepçio e Satisfaçio Conjugal) e, a seguir, grupou

se aleatoriamente os dados dos homens e das mulheres, crian -

do-se novos pares de resultados. Estas novas s~ries foram,tam 

bém correlacionadas obtendo-se coeficientes significativamen

te inferiores aos alcançados pelas séries de dado~ dos cônju-

ges. Obtidos os coeficientes c testadas as difercllças entre 

eles, verificou-se serem todas significativas, o quc pode ser 

comprovado pelo exame da Tabela 1. Essas diferenças de signi

ficãncia podem ser atribuídas ã reciprocidade, fenômeno quevem 

sendo estudado na Psicologia e sobre o qual já se fez conside 

rações na parte referente ã fundamentaçio teórica. As diferen 
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ças significativas obtidas e o respaldo desse fenômeno psico-

lógico ampararam a decisão de se assumir a soma dos escores 

dos cônjuges como dado representativo do casal. 

Tabela 1 

Diferenças entre Correlações 

VARIÁVEIS CORRELAÇOES 

DADOS DOS CONJUGES DADOS ALEATORIOS DIFERENÇAS 

Comtm.icação .48** -.06 .52** 

Percepção Interpes- .54** .17 .40** 
soaI 

Satisfação Conjugal .74** .04 .72** 
(Inv. de Aj. Conj.) 

Satisfação Conjugal .80** .10 .76** 
(Quest. de Aval. Conj) 

** p < .01 

1.2 - Correlação ent~e as variiveis do estudo 

Com o propósito de melhor compreender o relaciona

mento entre as variáveis de interesse para o estudo foram ge

radas matrizes de correlações a partir dos escores dos indiv! 

duos (Tabela 2) e a partir dos escores dos cônjuges (Tabela 3). 

Semelhança de Atitudes é uma variável que aparece somente na 
, 

Tabela 3 em virtude de, pela natureza do seu cômputo, existir 
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somente para casais. 

Deve-se estar atento as correlações das variáveis 

com o Invent~rio de Ajustamento Conjugal, com Percepçio e com 

Semelhança de Atitudes, face à orientaçio de seus resultados. 

Escores baixos nestas vari~veis representam maiores quantida -

des do atributo que escores altos, o que terá influ6ncia dire

ta na direçio das correlações. O mesmo cuidado deve-se ter em 

relação i variável Escolaridade, que foi codificada em seis n! 

veis, tendo os níveis mais altos recebidos os valores mais bai 

xos. 

Apresenta-se, a seguir, os resultados obtidos: 

a) Correlações entre os dados dos indivíduos 

Pelo exame da Tabela 2 pode-se notar que, das va

ri~veis relevantes para o estudo, Comunicação juntamente com 

Satisfação Conjugal (medida pelo Inventário de Ajustamento eon 

jugal) sio as que apresentam coeficientes significativos em 

maior quantidade. As variáveis que melhor se correlacionam com 

Satisfaçio Conjugal sio Escolaridade, Percepção e Auto-estima. 

Tempo de casado, Idade e Renda sio as que apresentam melhores 

correlações com Comunicação. Em relação a esta variável, en

tretanto, um aspecto merece destaque: todas estas correlações, 

al~m de significativas, sio tamb~m negativas. 



Tabela 2 

Correlações entre os dados dos indivíduos 

VARIÁVEIS 2 3 4 5 6 7 8 

1. Filhos -.02 .60** .50** .20* .11 -.20* -.19 

2 . Escolaridade .04 .11 -.17 .26* .06 -.03 

3. Tempo de Casado .78** .07 .08 -.25* -.26* 

4. Idade .33** .13 " -.21* -.29** 

5. Renda -.08 -.24* -.22* 

6. Percepção -.09 -.09 

7 . Comunicação .87** 

8 . Comunicação Intima 

9. Auto-Estima 

10. Quest.Aval.Conj. 

lI. Inv.Aj.Conj. 

Obs: Cada correlação é baseada numa amostra de 96 indivíduos 

*p <. . 05 **p <. .01 

9 

-.07 

-.09 

.01 

.18 

.14 

-.04" 

-.06 

-.13 

10 11 

-.13 .11 

.03 .32** 

-.03 .12 

.13 -.03 

-.01 -.12 

-.27** .33** 

.15 -.03 

.09 -.06 

.45** -.38** 

- .54 * * 

"-../ 
o-
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b) Correlações entre os dados dos cônjuges 

Satisfação Conjugal (medida pelo Inventário de 

Ajustamento Conjugal) juntamente com Semelhança de Atitudes 

e Comunicação são as variáveis que apresentam coeficientes 

significativos em maior ,quantidade. As variáveis que melhor 

se correlacionam com Satisfação Conjugal são Escolaridade 

Percepção e Auto-estima. Com Semelhança de Atitudes as Vari~ 

veis Filhos, Percepção e Satisfação Conjugal (mensurada pelo 

IAC) são as que apresentam as melhores correlações. Já com 

Comunicação, Tempo de Casado e Idade são as duas 
. ... . var1ave1S 

que se correlacionam melhor. A respeito de Comu~icação p~rma 

nece o mesmo detalhe já assinalado em relação aos dados da 

Tabela 2, qual seja: as correlações, além de significativas 

são, também, negativas. 



Tabela 3 

Correlações entre os dados dos cônjuges 

VARIÁVEIS 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

L Filhos .05 .30* .16 .11 .22 -.24 -.14 -.23 -.22 .18 .27* 

2. Escolaridade .06 .04 .- .11 .03 .01 -.01 -.17 -.19 .39** .12 

3. Tempo de Casado .82 ** .13 .09 -.33* -.30* .01 -.04 .13 .20 

4. Idade .37** .15 -.24 -.31* .18 .11 -.01 .16 

5 . Renda .08 -.06 -.13 .14 -.02 -.14 .05 

6. Percepção -.17 -.12 -.15 -.31* .42** .65 *-A 

7 . Comunicação .88** .08 .17 -.12 - .18 

8. Comunicação Intima .01 .15 -.14 -.14 

9. Auto-Estima .51** -.39** -.09 

10. Quest.Ava1.Conj. -.60** -.25 

lI. Inv. Aj. Conj. .42** 

12. Semelhança de Atitudes 

Obs: Cada correlação é baseada numa amostra de 48 casais 

*p < .05 **p< .01 
-....J 
co 
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Foi utilizada a an~lise da variincia para determi

nar tanto diferenças entre sexos - a partir dos escores dos 

indivíduos, quanto para verificar a existência de diferenças 

entre níveis de vari~veis, a partir dos escores dos casais. 

2.1 - Diferenças entre sexos 

Num primeiro momento foram pesquisadas diferenças 

entre homens e mulheres nas seguintes vari~veis: Auto-estima, 

Comunicaçio, Comunicaçio Intima, Percepçio Interpessoal e Sa-

tisfaçio Conjugal (mensurada pelos dois instrumentos). No 

anexo 6 são mostrados os resultados obtidos pelos homens e 

pelas mulheres nas variáveis acjma. Da an~lise dos resultados 

conclui-se que homens e mulheres diferem significativamente! 

penas em Auto-estima e Comunicaçio. As mulheres, quando comp! 

radas com os homens, apresentaram índices mais baixos em Au -

to-estima e mais altos em Comunicação. 

A seguir sao apresentados os resultados das análi

ses da variincia estatisticamente significantes: 
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a) Auto-estima 

Tabela 4 

Sumário da Análise da Variância 

FONTE SQ CL MQ F 

ENTRE 3.3748 1 3.3748 4.3iO'" 

DENTRO 72.5840 94 0.7722 

TOTAL 7 5 • 9 5 88 . 9S 

* p < .05 

b) Comunicação 

Tabela 5 

Sumário de Análise da Variância 

FONTE SQ GL MQ F 

ENTRE 8030.0000 1 8030.0000 {) . 1 72* 

DENTRO 122300.0000: 94 1301.0637 

TOTAL 130330.0000 95 

* p < . OS 
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2.2 - Diferenças entre casais 

Nas análises a partir dos escores dos casais, to-

mou-se sempre Satisfação Conjugal como variável 

e as demais como independentes. Das variáveis 

dependente 

analisadas 

(Tempo de Casado, Idade, Renda, Filhos e Escolaridade) veri

ficou-se existir diferenças significativas apenas em Escola

ridade e, assim mesmo, somente nos resultados do Inventário 

de Ajustamento Conjugal. No anexo 7 são apresentados os re

sultados obtidos pelos diversos grupamentos e, a seguir, os 

das análises procedidas: 

a) Tempo de Casado 

Como se pretendia verificar se Satisfação Conju -

gal variava com o tempo de casado decidiu-se dividir os re-

sultados nessa variável em três grupos: o primeiro (de 1 a 5 

anos; n = 21) ; o segundo (de 6 a 14 anos; n = 18) e o tercei 

ro (de 15 a 38 anos; n = 9) • 

Não foram obtidas significâncias estatísticas. 

b) Idade 

Esta variável foi dividida, tamb~m, em três cate

gorias: de casais jovens (de 21 a 30 anos; n = 20); de m~dia 

idade (de 31 a 39 anos; n = 15) e maduros (de 40 a 64 anos; 

n = 13). Esta divisão procurou apenas refletir osenso comum. 
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Não foram encontradas diferenças significativas. 

c) Renda 

Para a divisão dos respondentes em três grupos foi 

adotado o seguinte critério: como a média desta variável foi 

igual a CR$ 2.062.000 (dois milhões e sessenta e dois mil 

cruzeiros) e o desvio padrão de CR$ 1.176.000 (hul milhão 

cento e setenta e seis mil cruzeiros) estabeleceu-se como li 

mite superior para o grupo 1 - o de menor renda - meio des -

via abaixo da m&dia. O grupo 2 foi situado entre meio desvio 

acima e meio desvio abaixo da m&dia e o ter~eiro grupo - ode 

maior renda - estava compreendido imediatamente a partir do 

limite superior do grupo 2 até o maior valor de renda. 

Com base nesses parâmetros, os grupos ficaram as-

sim constituídos: 

Grupo 1 - até CR$ l.500.000~ n = 18. 

Grupo 2 - de CR$ 1.500.000 a CR$ 2.499.000; n = 12. 

Grupo 3 - acima de CR$ 2.500.000; n = 18. 

Não foram alcançadas diferenças significativas. 

d) Filhos 

Dicotomizou-se esta variável nos seguintes grupos: 

casais com filhos (n = 37) e sem filhos (n = 11). 
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Também nao foram encontradas diferenças signific~ 

tivas ,nesta variivel. 

e) Escolaridade 

Esta variivel foi dividida em dois grupos: casais 

com o mesmo nível de escolaridade (n = 33) e com níveis dife 

rentes (n = 15). 

Obteve-se resultados significativos apenas no In

ventário de Ajustamento Conjugal, conforme é mostrado na ta 

bela abaixo, sendo os casais da mesma escolaridade mais satis

feitos conjugalmente qu~ os de escolaridade diferente: 

Tabela 6 

Sumário da Anilise de Variincia 

FONTE SQ GL MQ F 

ENTRE 6250.0000 1 6250.0000 8.485** 

DENTRO 33882.0000 46 736.5652 

TOTAL 40132.0000 47 

**p<.Ol 

3 - IDENTIFICAÇÃO DAS VARIÁVEIS MAIS RELEVANTES PARA 

SATISFAÇÃO CONJUGAL 

Ã semelhança do procedimento adotado para análise 

da variincia, também nas regressões múltiplas foram fei tas 
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análises tanto a partir dos resultados dos indivíduos quanto 

a partir dos dados dos casais. Como se sabe, a técnica da re 

gressão múltipla permite que dentre uma série de variáveis, 

denominadas preditores,se identifique as que melhor prognos-

tiquem um determinado critério. Buscou-se, nesse estudo,de 

terminar a importância relativa ou 'peso' de cada uma den

tre as variáveis (Idade, Percepção, Escolaridade, etc) para 

prognose do resultado no critério (Satisfação Conjugal). 

Foram utilizados dois instrumentos para medir Sa

tisfação Conjugal. Um deles, o Inventário de Ajustamento Con 

jugal, é composto de.12 (doze) áreas. Submeteu-se, também,' 

os resultados em tal instrumento, tanto os dos indivíduos 

quanto os dos casais, ã regressão múltipla, onde o escore em 

cada área era um preditor e o escore total o critério. 

Pela análise das Tabelas 7 e 8 a seguir, pode-se 

notar que as variáveis de maior importância relativa são Au

to-estima e Percepção Interpessoal. 

Em relação ao Inventário de Ajustamento Conjugal, 

as áreas de maior relevância são imaturidade, traços neuróti 

cos e administração do dinheiro, conforme pode ser comprova

do pelo exame das Tabelas 9 elO. 



Tabela 7 

Regressão '-6.te.~e.' das variáveis do estudo sobre as duas nedidas de satisfação conjugal (dados dos indivíduos) 

VARIÁVEL R R2 
Beta F 

Questionário de Avaliação Conjugal 

Auto-Estima .45 .21 .45 26.228** 

Percepção .52 .27 -.24 7.l76*Jl' 

Comunicação .54 .29 .16 3.152* 

Inventário de Ajustamento Conjugal 

Auto-Estima . 38 .15 -.36 15 . 861 * * 

Percepção .50 .25 .26 7.828** 

Escolaridade .54 .29 .22 5.634** 

Obs: Cada regressão ê baseada numa amostra de 96 indivíduos 

* p< .05 ** p<.Ol 

co 
V1 



Tabela 8 

Regressão '-6:te.~e.' das variáveis do estudo sobre as duas medidas de satisfação conjugal (dados dos casais) 

VARIÁVEL R R2 Beta F 

Questionário de Avaliação Conjugal 

Auto-Estima .51 .26 .47 14.408** 

Percepção .56 .32 -.24 3.632 * 

Inventário de Aj ustamento Conj ugal 

Sene1hança de Atitudes .42 .18 .36 8.974** 

Auto-Estima .55 .30 -.31 6.625** 

Es co la ri dade .62 .39 .30 6.178** 

Obs: Cada regressão é baseada numa amostra de 48 casais 

* p <.05 ** P <..01 

, 

00 
O'-



Tabela 9 

Regressão '~tepw~e' das áreas do Inventário de Ajustamento Conjugal 

(dados dos indivíduos) 

ÁREAS R R
2 Beta 

IMATIJRIDADE 0.93534 0.87485 0.30915 

TRAços NEURCTI COS 0.95401 0.91013 0.15494 

ADMINISTRAÇÃO 00 DINHEIRO 0.96930 0.93953 0.18071 

RELAçOES FAMILIARES 0.98182 0.96397 0.12091 

INCOMPATIBILIDADE 0.98634 0.97287 0.13488 

FfsICO 0.99024 0.98057 0.06758 

SEXUALIDADE 0.99300 0.98605 0.09324 

I:X:MINÃNCIA 0.99574 0.99149 0.10759 

FIlHOS 0.99743 0.99487 0.05888 

INTERESSES 0.99852 0.99705 0.06405 

HABILIDADES 0.99912 0.99824 0.04361 

ITRAÇOS SOCIOPÃTICOS 0.99964 0.99929 0.04235 

8i 



88 

Tabela 10 

Regressão '~tepw~e' das áreas do Inventário de Ajustamento Conjugal 

(dados dos casais) 

ÃREAS 
') 

R RW Beta 

IMATIJRIDADE 0.95049 0.90342 0.31582 

TRAços NEUR<1rICOS 0.96906 0.93907 0.14647 

ADMINISTRAçAO 00 DINHEIRO 0.97828 0.95703 0.16988 

RELAÇOES FAMILIARES 0.98637 0.97292 0.10779 

FIsICO 0.99094 0.98196 0.07180 

SEXUALIDADE 0.99308 0.98622 0.09199 

INCOMPATIBILIDADE 0.99530 0.99063 0.11162 

FIIROS 0.99691 0.99382 0.05338 

DOMINÂNCIA 0.99806 0.99612 0.09819 

INTERESSES 0.99883 0.99765 0.06016 

HABILIDADES 0.99955 0.99910 0.05323 

TRAÇOS SOCIOPÃTICOS 0.99999 0.99998 0.04191 



4 - IDENTIFICAÇAO DAS ÁREAS MAIS RELEVANTES NA 

COMUNICAÇAO INTERPESSOAL 

89 

Por ser o Questionário de Comunicação Interpessoal 

um instrumento fatorial, procedeu-se como no Inventário de A

justamento Conjugal, assumindo-se o escore dos indivíduos em 

cada área como preditor e o escore total como critério. A aná

lise da Tabela 11 leva ã conclusão de que atitudes e valores , 

emoçoes e sentimentos, casamento e família e amor e sexo, por 

possuírem os maiores pesos 'beta' podem ser consideradas as 

áreas mais relevantes na comunicação interpessoal. 
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Tabela 11 

Regressão '~teow~e' das áreas do Questionário de Comunicação Interpessoa1 

'AAEAs R R
2 

Beta 

ATI11JDES E VALORES 0.92544 0.85645 0.14325 

FM)ÇOES E SENTIMENTOS 0.96313 0.92761 0.16830 

INTERESSES E HÁBITOS 0.97459 0.94983 0.07253 

CASAMENTO E FAM!LIA 0.98258 0.96546 0.16793 

ESCOLA E TRABAlliO 0.98674 0.97365 0.04546 

DINHEIRO E BENS 0.99005 0.98019 0.10587 

RELIGIÃO 0.99145 0.98297 0.08739 

OOR E SEXO 0.99310 0.98626 0.13994 

OOvERNO E POLITICA 0.99594 0.99190 0.11611 

FAMILIA DOS PAIS 0.99760 0.99521 0.08429 

RELAÇOES Ca4 OumAS PESSOAS 0.99916 0.99831 0.10870 

FIsICO E APARENCIA 0.99961 0.99923 0.05230 

CARACTERIsTICAS BIOGRÁFICAS 1.00000 1.00000 0.03985 



5 - PROPORÇAO DE RESPOSTAS, POR ÁREA, NO INVENTÁRIO DE 

AJUSTAMENTO CONJUGAL 
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Esse procedimento teve o objetivo de verificar se a 

proporção de respostas dadas pelos homens, nas diversas áreas, 

era significativamente diferente da proporção obtida pelas mu

lheres. Pode-se concluir, pelo exame da Tabela 12, não existir 

diferença significativa entre as proporç6es de respostas dos 

homens, das mulheres e dos casais. 
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Tabela 12 

Prpporção de respostas, por áreas, no Inventário de Ajustamento Conj uga1 

MULHERES CASAIS 

ÁREAS % N g 
o N ~ 

IMATURI n\.IE 290 27.9 319 27.8 609 27.9 

TRAçoS NEUROrI COS 175 16.9 189 16.4 364 16.7 

AIMINISfRAÇÃO DO DINHEIRO 151 14.6 152 13.2 303 13.9 

IDMINÂNCIA 108 10.4 114 9.9 222 10.2 

RELAçQES FAMI LI ARES 84 8.1 109 9.5 193 8.8 

INTERESSES 53 5.1 57 5.0 no s.o 

SEXUALIDAlE 42 4.1 SS 4.8 97 4.4 

HABILIDADES 35 3.4 34 3.0 69 3.2 

FrSIm 30 2.9 37 3.2 67 3.0 

INCOMPATIBILIDADE 29 2.8 39 3.4 68 3.1 

FI IHa; 24 2.3 26 2.3 50 2.3 

TRAÇa; SOCIOPÁTImS 16 1.5 17 1.5 33 1.5 

TOTAIS 103] 100 1148 100 2185 100 

NOTA: 

O 'N' se refere ao somatório de respostas em cada área. 



6 - CORRE LAÇA0 ENTRE ESCORES NO INVENTÁRIO DE AJUSTAMENTO 

CONJUGAL 

93 

Este instrumento fornece quatro escores: o do mari

do (H), o da mulher (M), o do casal (C) e um escore total (T), 

que e a soma dos três anteriores. Pretendeu-se, correlacionan

do os escores dos homens e os es cores das mulheres com o total, 

verificar se havia algum elemento da díade (marido ou mulher) 

que se atribuia ou a quem era atribuída maior responsabilidade 

ou culpa pela insatisfação conjugal. 

No anexo 8 sao apresentados os resultados, por ca

sais. em tal instrumento e. a seguir. os coeficientes de corre 

lação obtidos que, submetidos a teste de diferença, comprovou

se serem eles significativamente (p < .027) diferentes entre 

si, donde se pode concluir que as mulheres tendem a se atri-

buir ou lhe são atribuídas maior ônus pela insatisfação conju

gal: 

r HT = .60 
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7 - COMPROVAÇAO DAS HIPCTESES 

Das hipóteses formuladas pode-se concluir tanto 

com base nas matrizes de correlações quanto nos resultados das 

regressoes mGltiplas - que níveis de Percepção Interpessoal co 

variam com níveis de Satisfação Conjugal. 

As duas outras hipóteses (vide capítulo 2) nao fo

ram comprovadas. 
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CAPITULO V: INTERPRETAÇAO DOS RESULTADOS E CONCLUSOES 

Neste capítulo sao interpretados os resultados mais 

significativos alcançados no presente cstuuo, procurando fWlua 

mentá-los nos dados teóricos e estudos publicados assim como 

compará-los com os obtidos por Hendrick (1981). Nessa compara

ção, pretende-se verificar as diferenças entre as culturas (a

me ricana e brasi lei ra) nos fenômenos observados. 

Verificou-se existir diferenças entre sexos em Au

to-estima e Comunicação. Auto-estima. inclusive, foi a varia -

vel que se revelou a mais importante do estudo. Comunicação 

é um tópico controvertido pois Cozby (973) cita uma série de 

investigações que concluíram terem as mulheres maiores escores 

nessa variável do que os homens c enumera outras tantas que 

não encontraram diferenças significativas entre sexos. 

Auto-estima é algo que esta relacionado ã forma co

mo o indivíduo se percebe. coroo se valoriza. Ter baixa auto-es 

tima significa, portanto. que a pessoa se julga inferior aos 

demais. O fato de Auto-estiroa ter sido o melhor preditor de 

Satisfação Conjugal não parece surpreendente, já que se pode 

considera-la coroa o estado geral do indivíduo. que se reflete 

em todos os campos de sua atuação, inclusive na vida a dois. 

Os resultados alcançnuos mostraram tel'cm as lUulhe -
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res menos Auto-estima do que os homens o que foi re gist rado, 

também, no estudo de Antill & Cunningham (1979). Estes autores 

concluíram que Auto-estima é um constructo associado mais 

masculinidade que ã feminilidade. Dessa maneira, a baixa 

~ 

a 

au-

to-estima poderia estar relacionada i insatisfaçio da mulher 

com o seu papel. Seria de se esperar, em decorrência, que tal 

sentimento se refletisse na Satisfação Conjugal, o que nao se 

verificou, posto não terem sido observadas diferenças signifi-

cativas entre sexos nessa vari5vel, ainda que a média das mu-

lheres seja inferior a dos homens. No entanto. a análise dos 

dados do Inventário de Ajustamento Conjugal - através da qual 

é possível saber a contribuição de cada cônjuge para os proble 

mas experimentados no casamento - sugere que tanto os homens 

quanto as próprias mulheres atribuem ao cônjuge feminino maior 

responsab.ilidade pela insatisfaçio conj ugaI. 

Uma possível explicação para tal ocorrência pode 

estar relacionada ã questão de papéis. em virtude de a mulher 

ter sido 'condicionada'. cultural e socialmente. a assumir maior 

parcela de responsabilidade pelas tarefas mais desgastantes do 

casamento (administrar a casa. cuidar das crianças. etc) sen -

tindo-se. em decorrência. culpada se as coisas não andam hem. 

O homem, por sua vez. espera um bom desempenho da mulher nes-

sas tarefas, aborrecendo-se se tal nio ocorre. 

O presente estudo oferece dados que podem auxiliar 

a entender a questão da baixa Auto-estima feminina. A análise 
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do Anexo 1 - 'Perfil da Amostra' - mais precisamente as par

tes referentes à renda, escolaridade e profissões permite con 

cluir que, praticamente, não existe diferenças em termos de 

qualificação profissional entre homens e mulheres. Entretanto. 

ao examinar-se a parte relativa a salários verifica-se uma in 

crível diferença entre as rendas de cada sexo. Será que esta 

carga de responsabilidade. de culpa; esta desvalorização até 

a nível econômico-profissional não poderiam estar vinculadas 

à sua Auto-estima mais baixa ou mesmo serem a sua causadora? 

Alguns podem argumentar que os tempos estão mudan 

do e que, hoje, a mulher tem oportunidades iguais às concedi

das aos homens. Tentarão, mesmo. fundamentar seus argumentos 

no fato de que, no último Govêrno. pela primeira vez na histó 

ria do Brasil. uma mulher ocupou um Ministério. Coincidência 

ou não. o Ministério era o da Educação e Cultura e a ocupante 

do cargo uma professora. profissão historicamente ligada à fi 

gura da mulher. 

As palavras seguintes. extraídas da página 31 do 

livro 'Casamento Aberto'. de O'Neill & O'Neill, podem ajudar 

a esclarecer tal percepção em relação â mulher: 

"A6 co~tAibuiCae4 de F~eud paAa que o homem be C! 
~he6be a bi mebmo bão, de óato, e~0~e4. Mab em
bOAa óOb6e um gênio, F~eud ainda e4a um p~bio -
neiAO da 60ciedade vit04iana 4ep4e66iva, em que 
eAe6ce4a e 6e to4na~a adulto, e da4 t4adicõe6 p~ 
t,4ia4eaib. de .6!la lie~anca cultu4al. E66 a6 dUab 
t4adic5e6 o in6luencia4am mai6 p~onu~eiadame~te 
em 6ua6 teo4iab conce4~e~te6 ã in6e4io4idade bio. 
lógica e ..i..nteleetual dab mulhe4e6". -
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Pela comparaçao dos resultados deste estudo com os 

de Hendrick, parece que as mulheres americanas já se livraram 

dos 'fantasmas' da inferioridade (inexistênci a de diferenças 

significativas entre sexos, no que refere à Auto-estima). 

As mudanças na sociedade americana, resultando em 

maior respeito e consideração com a figura feminina, certamen

te, levaram as mulheres a melhor aceitação de seus papéis, ba

sicamente por causa do igualitarismo, bastante avançado naque

le País. No Brasil, o movimento de mudança profunda apenas se 

inicia, pois somente no ano passado foi criado o Conselho Na

cional dos Direitos da Mulher e ativadas algumas Delegacias p~ 

ra Assuntos da Mulher, somente em algumas capitais. Acredita

se que daqui a um tempo haja uma reversao de expectativas e 

comportamentos de ambos os sexos Ca mulher mais consciente, lu 

tando pelos seus direitos e conquistanuo-os; o homem entenden

do que uma nova forma de conyivência - mais igualitária - C01U 

a mulher pode ser até mais saudávell. tornando desnecessárias 

campanhas como a publicada na página 80 da revista VEJA n9 913, 

de 05/03/86, (Anexo 9 ). 

A relação entre Auto-estima e Satisfação Conjugal 

nao ficou totalmente esclarecida neste estudo. Os resultados 

indicam uma clara e inquestionável vinculação entre as duas va 

riáveis. Por que, então, os resultados das mulheres, em Satis

fação Conjugal, não se diferenciaram significativamente dos re 

sultados dos homens? Será porque as mulheres estão conformadas 

com sua situação inferior ou. mesmo, têm expectativas mais mo-
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destas acerca do casamento? 

Os dados do presente estudo nao permitiram tomar-se 

uma posição conclusiva acerca do fato. 

Outro aspecto que merece destaque é a relação entre 

Tempo de Casado, Comunicação e Satisfação Conjugal. Todas es

tas variáveis se correlacionam negativamente entre si. A rela

ção inversa entre Tempo de Casado e Satisfação Conj ligaI foi oh 

servada, também, no estudo de Hendrick. A própria rotina do 

casamento transformando-o. ao longo do tempo, mais em um com -

pramisso formal do que numa comunhão de vontades, como se tem 

percebido em nossa cultura, respalda tal resultado. 

Hendrick ()981) apresenta uma possível exp li cação 

para este fenômeno: ela considera que o revelar-se para o ou

tro torna-se menos importante para um casal quando eles estão 

casados há longo tempo. por já se conhecerem mais profundamen

te e apresentarem determinado nível de satisfação com o casa

mento. Nesse caso. a Comunicação pode decrescer enquanto a Sa

tisfação Conjugal permanece estnvel. 

Autores que estudaram o ciclo vital da família con

sideram que a relação entre Tempo de Casado e Satisfação Conj~ 

gal não é linear. Os anos de maior satisfação são os do início 

do casamento e aqueles após a adolescência dos filhos, tendo 

Sanz (J984b) concluído que a relação entre essas duas variá

veis é de tendência curvilínea, em forma de U. No presente es-
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tudo dividiu-se os resultados do Tempo de Casado em três grupa-

mentos e, para verificar se diferiam entre si em termos de sa-

tisfação conj ugal, aplicou-se uma análise da variância. Esper~ 

va-se encontrar diferenças entre os grupos e um teste a poste-

riori indicaria não haver diferenças entre os grupos extremos 

(os de menor e os de maior Tempo de Casado), conforme os pres-

supostos anteriormente enunciados. Tal, entretanto, não ocor-

reu. Verificou-se não haver diferenças entre os três grupamen

tos. Considera-se que o número reduzido de casos em cada grupo 

possa ter prejudicado a ocorrência do fenômeno. 

A relação entre Comunicação e Satisfação Conjugal 

é algo controverso. O estudo de Hendrick apontou haver relação 

direta e significativa CP < .01) entre as duas variáveis. Os 

resultados obtidos no presente estudo não se assemelham. nem 

um pouco, aos alcançados por aquela autora, seja pela magnitude 

- fraca - seja pela direção - inversa - da correlaç~o. 

Pode-se sugerir que tal fato esteja relacionado às 

diferenças culturais entre os povos americanos e brasileiro 

Sabe-se que o americano é mais assertivo, mais direto em sua 

comunicação tornando-a. em consequência, um reflexo do seu pe!!. 

sarnento, do seu sentimento, da sua vontade. Já o hrasileiro p! 

rece nao se comunicar de modo tão franco. tão aberto como o a-

mericano. Isto pode causar, na vida diária, uma dissociação en 

tre palavras e ações, entre latente e manifesto, com ineg5veis 

repercussoes no entendimento entre as pessoas. 

I.ILIOTEC,. ..--tI 
~ 8E1OLIO VA~ 
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A comunicação supostamente superficial dos brasilei 

ros pode ser exemplificada pela seguinte situação: brasileiros, 

residentes há pouco tempo nos Estados Unidos, costumam convi

dar, despretenciosamente, americanos para' aparecerem' em suas 

casas; ficam surpreendidos quando eles perguntam em qual dia, 

a que horas e para fazer o quê. No Brasil, entretanto, é comum 

este tipo de convi te: 'aparece la'" em casa'. Só que, mui tas das 

vezes, o outro não sabe sequer o telefone e/ou endereço daque

le que convida. 

Um outro fator que pode auxiliar a compreender a as 

sociação entre Satisfação Conjugal e Comunicação é a análise 

dos estudos relatados por Cozby (1973). Os autores por ele men 

cionados descobriram que as mulheres, efetivamente, se comuni

cam mais, revelam mais de si do que os homens. Cozby diz, in

clusive, que o fato de não haver estudo algum reportando maio

res níveis de comunicação por parte dos homens pode ser indica 

dor seguro de diferença entre sexos nesse particular. 

Levinger & Senn ()967). entretanto, descobriram uma 

leve tendência de o discurso da mulher conter mais conteúdo ne 

gativo que positivo, ou seja, ela fala mais de coisas desagra

dáveis que de aspectos agradáveis da relação conjugal. Isto p~ 

de ser um sinal de insatisfação com a maneira de como as coi -

sas estão ocorrendo. Mas esta ação de ela conseguir verbalizar 

sua raiva, seus desapontamentos C5rutos de sua baixa Auto-esti 

ma?) pode resultar numa sensação de alívio catártico e numa 

posterior satisfação. Levinger & Senn consideram tal tendên-
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cia feminina como uma tentativa para maximizar o processo de 

ajustamento conjugal (responsabilidade culturamente assumida?). 

Um outro resultado que merece comentário é areIa· 

çao entre Semelhança de Atitudes, Percepção Interpessoal e Sa· 

tisfação Conjugal. Semelhança de Atitudes e Percepção Interpe~ 

soaI são fortemente correlacionadas o que, pela natureza da 

técnica empregada (Regressão Linear Múltipla 'Stepwise) expl!. 

ca o fato de somente uma delas ter aparecido como preditor de 

Satisfação Conjugal. E o fato dessa variável ser um bom predi 

tor de Satisfação Conjugal está de acordo com os pressupostos 

enunciados por Byrne, que incluem atração como um importante 

componente de Satisfação Conjugal. 

Para exemplificar a propriedade do enunciado por 

Byrne, pode-se destacar o resultado obtido na análise da vari 

ância com Escolaridade. Esta variável, quando tratada como da 

do de casal, foi dividida em dois níveis [casais com mesma Es 

colaridade e casais com Escolaridades diferentes}. Os result! 

dos apontaram haver diferenças entre os dois grupos, sendo o 

de mesma Escolaridade mais satisfeitos conjugalmente. Deve-se 

ressalvar que observou-se haver diferença apenas entre os~d~ 

de um dos instrumentos utilizados para mensurar Satisfação ~ 

jugal. Entende-se que, mesmo assim, não fica sem valor a pos

sível relação entre este resultado e os pressupostos de Byrne. 

Para finalizar, pode-se considerar que muitos dos 

achados de Hendrick foram confirmados por este estudo, eviden 
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ciando alguns aspectos relevantes de invariincia Cllltural. p~ 

rêm a sua hipótese principal - a de que Comunicação é um bom 

preditor de Satisfação Conjugal - não foi comprovaJa nessapes 

quisa. Levando-se em conta que, no presente estudo, Comunica

ção foi medida em seus dois níveis - extensão e profundidade

este através da vari~vel Comunicaçio Intima, os resultados co 

locam em questão a propriedade de adequaçio i cultura brasi -

leira dos pressupostos da Teoria da Penetraçio Social. 

Taylor & Altman CHendrick, 1981) postulam que, nos 

processos de desenvolvimento das relações interpessoais, a C~ 

municação ocupa papel de relevo, tendendo da extensão (aspec

to quantitativo), no início das relações, ã profundidade (as

pecto qualitativo), i medida que as relações vão se tornando 

mais íntimas. Fosse isto v~lido emnossa cultura, seria desees 

perar que os casados h~mais tempo e, supostamente, com maior ní 

ve1 de intimidade, apresentassem escores significativamente di 

ferentes daqueles casados h~ menos tempo, o que seexpressaria 

através de uma relação direta esignificativa entre Tempo de 

Casado e Comunicação Intima •. Entretanto, o que se observou foi 

uma relação inversa Ce significativa) entre essas duas variá

veis. Este dado reforça o que j~ foi anteriormente comentado 

sobre as diferenças entre os povos americanos e brasileiros, 

no que toca ~ Comunicaç~o. 

Diante de tais resultados, novos estudos correIa -

tos se fazem necess~rios a fim de que possa esclarecer as divergê!!., 

cias. A este propós i to. vale c i tar Doherty e Shemberg (2). que 

com muita propriedade focalizam o problema nas seguintes pa-



lavras: 

»ape~an da~ utilidade~ do~ m~todo~ e~tatl~tico~, 
~ impontante que ~e tenha em mente um ponto 6un 
damental: nã.o impont~ quã.o e~ta.ti~t.{.ca.mente ~ig: 
ni6icante um achado e, a con6iabilidade d~ um 
e6eito nunca pode ~en e~tabelecida com um ~~tu
do. A con6iabilidade deve ~en detenminada. atna
v~~ de n~plica". (p. 04) 
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(2) In: Rodrigues, A. "Réplica: um tipo de pesquisa neglige!! 
ciado em Psicologia Social", ABP, 1982,34 (1): 
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CAPITULO VI: COMENTÁRIOS FINAIS E RECOMENDAÇOES 

O presente estudo deve ser considerado como uma 

primeira abordagem do problema e, dessa forma, antes de trazer 

respostas, suscita uma série de indagações. 

A primeira delas relaciona-se ã Cornunicação, tópico 

controvertido mas de indiscutível importância nas relações h~ 

manas, particularmente as afetivas. Ela pode ser vista como a 

ponte que liga os povos, os homens .•. e os coraçoes; que a

proxima ou afasta, dependendo do que ê trocado sendo, portan

to, de relevância na qualidade do relacionamento interpessoal. 

Julga-se, pois, que é necessário analisá-la mais detalhadamen 

te nos aspectos 'dimensão' e 'conteGdo'. Isto poderia ser a

tingido através dos seguintes procedimentos. 

a) identificar as dimensões relevantes na comunica 

çao interpessoal; 

b) analisar o conteúdo do discurso e nao somente a 

sua quantidade/qualidade. Pode ocorrer muita troca entre os 

c6njuges o que, supostamente, indicaria relacionamento profun 

do. Tem-se, contudo, que investigar 'o qu~1 é trocado (tipo 

e polaridade do conteGdo). Pode-se falar muito, mas somente 

coisas negativas ou depreciativas em relação à vida e ao ou

tro. Dessa maneira, acredita-se que a investigação do conteú

do deve sobrepor-se ou somar-se à análise da quantidade/qual! 
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dade da Comunicação. 

Outro aspecto que deveria merecer a atenção dos 

pesquisadores diz respeito à Auto-estima. Nesta pesquisa, es

sa variivel foi medida atrav~s de apenas um item, que se re

portava à questão de como o respondente se sentia a respeito 

de si próprio. Ela, certamente, poderia ser considerada um 

'compósito' de vários aspectos intervenientes no estado geral 

do indivíduo. 

Será interessante examiná-la atomizadamente para 

que se tenha uma visão da importância relativa de cada elemen 

to que a compoe. Desse modo, poder-se-á saber se o indivíduo 

sente-se inferiorizado porque vai ou está mal na profissão 

na sexualidade, no plano econômico, etc. Inclusive, o aspecto 

que um estudo de tal natureza poderá ajudar a clarificar ref~ 

re-se à diferença entre sexos. Auto-estima é um assunto muito 

investigado, infelizmente não no Brasil. Mas apesar da quanti 

dade de estudos muitos pontos ainda não estão suficientemente 

estabelecidos. Um deles é a diferença entre sexos. 

Pela importância que demonstrou possuir, conside,

ra-se que Auto-estima é um tópico a ser mais intensamente pe~ 

quisado. 

Considera-se ainda, que novos estudos similares 

devam analisar, mais detalhadamente, a figura feminina dentro 

da relação conjugal. A sociedade, a família, o casamento -sao 
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instituições em processo de mudança e a mulher, por força de 

movimentos organizados e da própria alteração do estilo de vi 

da, vem adquirindo uma nova postura diante da vida, transfor

mando-se num ser em mutação. Essa nova forma de existir femi

nina, certamente, tem provocado alterações na maneira de se 

vivenciar uma relação a dois. Essas alterações é que devem 

ser investigadas para que se obtenha uma visão mais real da 

dinâmica vivencial de uma díade amorosa. 

Uma última sugestão seria a do emprego de técnicas 

mais avançadas de análise. A modelagem causal, por exemplo, 

conduziria, obrigatoriamente, a um aprofundamento na teoria 

subjacente, quando se pretendesse ordenar causalmente as va

riáveis identificadas como relacionadas ã Satisfação Conjugal. 

Um tal modelo, quando obtido e analisado, conduziria. certa -

mente, à melhor compreensão dos mecanismos operativos que a

tuam numa relação conjugal. 
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ANEXO 1 

PERFIL DA AMOSTRA 
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IDADE 

IDADE HOMENS MULHERES 

21 ~ 1 
22 0 2 
23 1 0 
24 ~ 1 
25 0 2 
26 3 2 
27 2 4 
28 4 4 
29 4 2 
30 4 4 
31 3 3 
32 1 3 
33 3 1 
34 3 3 
35 ~ 2 
36 4 1 
37 2 1 

39 1 2 
41 0 1 

42 2 3 
43 0 1 
45 2 0 
46 ~ 1 
48 1 1 
50 1 1 
52 1 0 
53 1 ~ 
54 1 0 
55 1 0 
58 ~ 1 
59 1 1 

64 1 0 
68 1 0 

TOTAL 48 48 
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TEMPO DE CASADO 

TEMPO DE CASADO N 

(ANOS) (CASAIS) 

1 2 
2 5 

3 5 

4 6 

5 3 

6 1 

7 6 

8 5 

9 2 

10 3 

12 1 

15 1 

20 2 

22 2 

23 1 

26 1 

29 1 

38 1 

TOTAL 48 
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NOMERO DE FILHOS 

N9 DE FILHOS HOMENS MULHERES 

0 11 10 
1 1 2 17 

2 14 11 

3 7 6 

4 2 2 

5 ') 2 '"' 

TOTAL 48 48 

*'0 motivo de o número de filhos não ser igual para homens 

mulhéres deve-se ao fato de haver homens e mulheres que 
já foram casados, tendo filho(s) deste(s) outro(s) casa
mento(s). 

OUTROS CASAMENTOS 

OUTRO(S) 
, 

CASAMENTO(S) HOMENS MULHERES 

SIM 7 5 

NÃO 41 42 

OMISSÃO 0 1 

TOTAL 48 48 
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QUANTIDADE DE OUTROS CASAMENTOS 

-
N9 DE OUTRO(S) 

CASAMENTO(S) HOMENS MULHERES 

1 5 5 

2 2 0 

TOTAL 7 5 

ESCOLARIDADE 

ESCOLARIDADE HOMENS MULHERES 

SUPERIOR COMPLETO 35 3~ 

SUPERIOR INCOMPLETO 5 3 

29 GRAU COMPLETO 7 11 

29 GRAU INCOMPLETO 1 2 

19 GRAU COMPLETO 0 0 

1 9 GRAU INCOMPLETO 0 2 

TOTAL 48 48 



PROFISSÃO 

ADVOGADO 

AGRONOMO 

PROFISSÃO 

ANALISTA DE SISTEMAS 

ARQUITETO 

ASSISTENTE SOCIAL 

AUXILIAR DE ESCRIT6RIO 

BANCÁRIO 

BIOLOGO 

COMERCIÁRIO 

CONTADOR 

DENTISTA 

DESENHISTA T~CNICO 

DONA DE CASA 

ECONOMISTA 

ENGENHEIRO 

ESTUDANTE 

FARMACEuTICO 

FAZENDEIRO 

FISCAL DE RENDA 

FfslCO 

FONOAUDIOLOGO 

FUNCIONÁRIO POBLICO 

HOMENS 

5 

1 

1 

1 

~ 

1 

1 

~ 

1 

1 

1 

1 

~ 

1 

S' 

~ 

1 

I 

1 

1 

o 
~ 
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MULHERES 
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PROFISSÃO HOMENS MULHERES 

GEOGRAFO • 0 1 

JORNALISTA 0 1 

M~DICO 3 1 

OFICIAL FORÇAS ARMADAS 5 ~ 

PROFESSOR 1 9 e 29 GRAUS 5 19 

PSICOLOGO 2 2 

PUBLICITÁRIO 1 ~ 

RECEPCIONISTA ~ ~ 

RELAÇOES POBLICAS ~ 1 

SOCrOLOGO 1 1 

REPRESENTANTE COMERCIAL 1· ~ 

SUPERVISOR DE VENDAS 1 0 

TEC. DE ADMINISTRAÇÃO 4 1 

TÉCNICO DE ELETRONICA 1 ~ 

VENDEDOR 1 ~ 

OMISSÃO ~ 3 

TOTAL 48 48 
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RENDA 

RENDA HOMENS MULHERES 

~ 2 16 

100.000 ~ 1 

120.000 0 1 

200.000 0 2 

230.000 ~ 1 

240.000 0 1 

300.000 1 1 

316.000 0 1 

334.000 ~ 1 

350.000 0 1 

360.000 0 2 

400.000 1 5 

425.000 ~ 1 

450.000 1 ~ 

500.000 1 2 

600.000 2 ~ 

700.000 1 2 

750.000 0 1 

800.000 2 1 

890.000 1 ~ 

1.000.000 2 1 



124 

RENDA HOMENS MULHERES 
-

1.100.000 1 0 
1.200.000 1 1 

1.295.000 1 1 

1.383,000 1 0 
1.400.000 3 1 

1.410.000 1 0 

1.500.000 3 0 

1.700.000 3 0 
1.800.000 1 0 

1.900.000 1 0 
2.000.000 5 2 

2.500.000 6 ~ 

2.700.000 1 ~ 

3.000.000 4 0 

4.000.000 1 0 

5.000.000 1 0 

OMISSÃO .0 2 

TOTAL 48 48 
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IM6vEL PR6PRIO 

MORA EM IM6vEL 
PR6PRIO NQ DE CASAIS 

SIM 30 

NÃO 18 

TOTAL 48 

MORA COM PARENTES OU AMIGOS 

MORA COM PARENTES 

OU AMIGOS N9 DE CASAIS 

SIM 7 

NÃO 36 

OMISSÃO 5 

TOTAL 48 

RELIGIÃO 

RELIGIÃO HOMENS MULHERES 

CAT6LICA 31 41 

ESprRITA 3 4 

JUDAICA 1 1 

NÃO TEM 7 1 

OMISSÃO 6 1 

TOTAL 48 48 
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PROFISSÃO DO PAI 

PROFISSÃO HOMENS MULHERES 

ADVOGADO 1 2 

ALFAIATE 1 1 

ARQUITETO 1 ~ 

BANCÁRIO 1 1 

COMERCIANTE 4 6 

COMERCIÁRIO 3 3 

CONTADOR ~ 2 

CORRETOR DE IMOVEIS ~ 3 

COZINHEIRO 1 ~ 

DESPACHANTE 1 ~ 

ECONOMISTA 1 1 

ELETRICISTA 1 2 

ENGENHEIRO 1 3 

FARMACEuTICO 1 1 

FUNCIONÁRIO POBLICO 9 3 

INDUSTRIAL 2 1 

INDUSTRIÁRIO 0 1 

JORNALISTA 1 0 

JUIZ 1 ~ 

LAVRADOR 1 2 

MARCENEIRO 0 1 
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PROFISSÃO HOMENS MULHERES 

MECÂNICO DE AUTO 2 0 

M~DICO 1 1 

MOTORISTA 2 1 

OFICIAL DAS FORÇAS ARMADAS 5 6 

PRAÇA DAS FORÇAS ARMADAS 0 1 

SAPATEIRO 0 1 

T~CNICO DE ADMINISTRAÇÃO 2 1 

T~CNICO DE AGRONOMIA ~ 1 

VENDEDOR ~ 1 

OMISSÃO 5 2 

TOTAL 48 48 
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PROFISSÃO DA MÃE 

PROFISSÃO HOMENS MULHERES 

ADVOGADA 2 ~ 

ARTISTA PLÁSTICA 1 ~ 

COSTUREIRA 1 ~ 

DONA DE CASA 29 38 

ENFERMEIRA 0 3 

ESTETICISTA 1 ~ 

FARMACEUTICA 1 ~ 

FUNCIONÁRIA POBLICA 3 ~ 

JORNALISTA 1 . ~ 

PROFESSORA 4 4 

SECRETÁRIA 1 ~ 

OMISSÃO 4 3 

TOTAL 48 48 
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INSTRUMENTOS 
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QUESTIONÁRIO DE INFORMAÇOES PESSOAIS 

~ 
i 
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CÓDIGO: I I I I 

QUESTIONARIO DE INFORMAÇOES PESSOAIS ------------------------------------

Preencha os espaços ao lado da palavra CODIGO com 

o número que você recebeu. Isto assegura o sigilo de suas respos-

tas. 

Responda com toda a franqueza, aos ítens abaixo: 

S E X O : M F 

IDADE: ANOS 

TEMPO DE CASADO: ANOS 

N9 DE FILHOS 

IDADE DOS FILHOS: 1) 

4) 

JA FOI CASADO OUTRAS VEZES ? 

ESCOLARIDADE: SUPERIOR D 
COMPLETO 

PROFIssAo: 

29 GRAU D 
INCa-lPLETO 

2) 3) 

5) I 

S N EM CASO rosITIVO ~ ? O 

SUPERIOR D 
INOOMPIEro 

29 GRAU D 
o:MPLEl'O 

19 GRAU D 19 GMU D 
COMPLETO ~~ 

OCUPACAo ATUAL: 
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RENDA MENSAL: 

MORA EM IMOVEL PROPRIO? I s I N I MORA CD1 PAREm'ES OU AMIGJS ? I s N 

POSSUI AUTOMOVEL? I s I N I 

RELIGIAo: ~ PRATICANTE? I S I N 

PROFIssAo DO PAI: 

PROFISSAo DA MAE: 

* * * 
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INVENTÁRIO DE ATITUDES 



INVENTÁRIO DE ATITUDES* CODlGO: I I I I 
DONN BYRNE 

APLlCAçAO: 

Preencha os espaços ao lado da palavra CODlGO com o núme-

ro que você recebeu. Isto assegura o sigilo de suas respostas. 

Nas páginas seguintes você encontrará uma série de decla-

raçoes sobre vários assuntos. 

Leia atentamente cada declaração e faça um "X" sobre a l~ 

tra que melhor expresse sua opinião a respeito, de acordo com a es-

cala abaixo: 

A - Concordo plenamente / Sou totalmente a favor 

B - Concordo / Sou a favor 

C - Concordo com restrições / Sou a favor com restrições 

D - Discordo ligeiramente / Sou ligeiramente contra 

E - Discordo / Sou contra 

F - Discordo totalmente / Sou totalmente contra 

Responda, por favor, a todos os ítens. 

você terá todo o tempo de que necessitar para preencher o 

questionário; no entanto, trabalhe tão depressa quanto puder. 

Seja o mais franco possível. A primeira resposta que lhe 

ocorrer será sempre a melhor. 

Vire a página e comece. 

* "Adaptado e impresso com permissão do autor". 



INVENTARIO DE ATITUDES ----------------------

1. Casamento entre pessoas que ainda não ter
minaram seus estudos. 

2. A existência de Deus. 

3. Troca de carícias em público. 

4. Agir pelo primeiro impulso. 

5. A utilização de técnicas de controle da na 
talidade. 

6. Ter relações sexuais antes do casamento. 

7. Ganhar dinheiro deve ser o objetivo mais I 

importante da vida. 

8. A maioria das idéias políticas da Oposição 
são melhores que as do Governo. 

9. As jovens devem ser autorizadas a namorar 
antes de iniciarem o 29 grau. 

10. A guerra é necessária para resolver alguns 
problemas mundiais. 

11. Cobrança de impostos pelo Estado/Município 

12. O costume de se dar gorjeta. 

13. Educar as crianças com rigor. 

14. Os pais devem ajudar financeiramente jovens 
casais. 

15. ~ muito importante uma pessoa ter curso su
perior para ser bem sucedida. 

16. A existência do desquite/divórcio. 

17. As mulheres estão assumindo um papel agres
sivo nos dias atuais. 

18. O homem deve administrar as finanças da fa
mília. 

19. As mulheres devem seguir uma carreira. 

20. Homens se adaptam a tensões melhor que mu
lheres. 

CÓDIGO: 

A B C 

A B C 

A B C 

A B C 

A B C 

A B C 

A B C 

A B C 

A B C 

A B C 

A B C 

A B C 

A B C 

A B C 

A B C 

A B C 

A B C 

A D C 

A B C 

A B C 
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OJJ 

O E F 

D E F 

D E F 

D E F 

D E F 

O E F 

O E F 

O E F 

D E F 

O E F 

O E F 

O E F 

O E F 

D E F 

O E F 

O E F 

O E F 

D E F 

D E F 

O E F 



13b 

CÓDIGO: []]] 

APLICACJ\O: 

!!~'rRU~Q.ES 

Preencha os espaços ao lado da palavra CÓDIGO com o nu

mero que você recebeu. Isto assegura o sigilo de suas respostas. 

Nas páginas seguintes você encontrará a mesma série de 

declarações que acabou de responder. 

Coloque um "X" sobre a letra que você julga melhor ex

pressar a opinião do seu cônjuge sobre o assunto; se fosse ele que 

estivesse respondendo ao questionário que alternativa você supõe se 

ria a escolhida por ele, conforme a escala abaixo: 

A - Concorda plenamente / ~ totalmente a favor 

B - Concorda / ~ a favor 

C - Concorda com restrições / ~ a favor com restrições 

D - Discorda ligeiramente / ~ ligeiramente contra 

E - Discorda / ~ contra 

F - Discorda totalmente / ~ totalmente contra 

Responda, novamente, a todos os ítens. 

você terá todo o tempo de que necessitar para preencher 

o questionário; no entanto, trabalhe tão depressa quanto puder. 

Seja o mais franco possível. A primeira resposta que 

lhe ocorrer será sempre a melhor. 

Vire a página e comece. 
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QUESTIONÁRIO DE COMUNICAÇÃO INTERPESSOAL 
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CODlGO: DJJ 
QUESTIONARIO DE COMUNICAÇAO INTERPESSOAL * ----------------------------------------

de Altman $ Taylor 

Preencha os espaços ao lado da palavra COOlGO com o número que 

você recebeu. Isto assegura o sigilo de suas respostas. 

Sabe-se que pessoas que vivem juntas conversam, trocam idéias 

sobre urna série de assuntos (educação de filhos, dinheiro, política, 

etc. ). Certos ternas, por vários motivos, estão presentes com maior I 

ou menor freqüência nas conversas ou podem, até mesmo, não terem si 

do abordados até o presente momento. 

Nas páginas seguintes você encontrará frases sobre diversos tõ 

picos que, supostamente, têm sido discutidos entre cônjuges. 

Para nosso estudo é importante saber com que freqüência você I 

tem conversado com o seu cônjuge sobre os assuntos apresentados nas 

páginas seguintes. Para tal, após ler cuidadosamente cada frase, co 

loque um "X" sobre a letra A, B, C, D, ou E, de acordo com a escala 

abaixo: 

A - quando nunca conversar 

B - quando conversar raramente 

"-C - quando conversar com alguma frequencia 

D - quando conversar com muita freqüência 

E - quando conversar sempre 

* Adaptado e impresso com permissão dos autores. 
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Exemplo: 

Eu tenho conversado com meu cônjuge sobre: 

1) Idéias/opiniões sobre planejamento familiar 

Esta resposta indica que a pessoa tem conversado com muita fre 

qüência com seu cônjuge acerca de planejamento familiar. 

Responda, por favor, a todos os ítens. 

você terá todo o tempo de que necessita para preen~ o ques -

tionário: no entanto, trabalhe tão depressa quanto puder. 

Seja o mais franco possível. A primeira resposta que lhe ocor

rer será sempre a melhor. 

Vire a página e comece. 
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CÓDIGO: fi] 

Eu tenho conversado com meu cônjuge sobre: 

1. Aspectos da personalidade de meus pais que me 
desagradavam. 

2. Idéias/opiniões sobre pessoas que jogam a di
nheiro. 

3. O quanto as outras pessoas influem na minha I 

felicidade. 

4. Sentimentos sobre minhas responsabilidades e 
obrigações. 

5. Aspectos positivos e negativos da vida em fa
milia. 

6. Sentimentos/opiniões sobre as açoes governa _ 
mentais. 

7. O tipo de caricia que eu gostaria de receber 
dele (a) • 

8. A espécie de educação que recebi de meus 
pais. 

9. Fazer coisas novas e diferentes. 

10. Sentimentos/opiniões sobre a vida após a mor
te. 

11. Idéias/opiniões sobre métodos anticoncepcio _ 
nais. 

12. A maneira pela qual eu acho que se deve edu _ 
car as crianças. 

13. Aspectos da minha personalidade que me desa _ 
gradam ou causam problemas. 

A B 

A B 

A B 

A B 

A B 

A B 

A B 

A B 

A B 

A B 

A B 

A B 

A B 

C D E 

C D E 

C D E 

C D E 

C D E 

C D E 

C D E 

C D E 

C D E 

C D E 

C D E 

C D E 

C D E 



OOOIGO: 

Eu tenho conversado com meu cônjuge sobre: 

14. Hábitos/traços de personalidade dele(a) que me 
desagradam. 

15. Coisas que já fiz ou faço que me envergonham e 
dão sentimento de culpa. 

16. Circunstâncias/ocasiões em que rezo. 

17. Apelidos que tive/tenho e a razao deles. 

18. O que penso das pessoas que trabalham ou convi 
vem comigo. 

19. Se é melhor trabalhar com o que se gosta ou on 
de se ganha melhor. 

20. Coisas que mais me dão medo. 

21. Sentimentos que tenho dificuldade em expressar 
ou controlar. 

22. O que faria, em termos politicos, se fosse uma 
autoridade. 

23. Minhas leituras preferidas. 

24. Minha capacidade e inteligência, em comparação 
com outras pessoas. 

25. Interesses comuns que desejaria que tivéssemos. 

26. Ter poucos amigos intimos ou muitos amigos não 
intimos. 

A B 

A B 

A B 

A B 

A B 

A B 

A B 

A B 

A B 

A B 

A B 

A B 

A B 
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C O E 

C O E 

C D E 

C O E 

C O E 

C D E 

C O E 

C O E 

C O E 

C O E 

C O E 

C O E 

C O E 



CODIGO: 

Eu tenho conversado com meu cônjuge sobre: 

27. Sentimentos/opiniões sobre separação, desquite. 

28. "-Frequencia com que eu gostaria de manter rela-
ções sexuais. 

29. Ocasiões/circunstâncias em que chorei por es
tar triste. 

30. Idéias/opiniões sobre receber ajuda financeira 
da família. 

31. Aspectos da minha aparência física que me desa 
gradam. 

32. Idéias/sentimentos sobre Deus. 

33. Aventuras que já vivi ou coisas estranhas que 
me aconteceram. 

34. Corno me sinto após ter tido relações sexuais. 

35. Dúvidas que tenho sobre minhas crencas religi~ 
sas. 

36. Sentimentos/opiniões que teria caso necessitas 
se morar com meus sogros. 

37. Preferências político-partidárias. 

38. Minhas piores experiências escolares. 

39. Coisas de que eu gosto. 

A B 

A B 

A B 

A B 

A B 

A B 

A B 

A B 

A B 

A B 

A B 

A B 

A B 
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C D E 

C O E 

C O E 

C D E 

C O E 

C O E 

C O E 

C O E 

C O E 

C D E 

C D E 

C O E 

C D E 



CCDIGO. 

Eu tenho conversado com meu cônjuge sobre: 

40. O uso que se deve fazer do dinheiro. 

41. Como eram as relações entre as pessoas de minha 
família. 

42. Doenças ou problemas de saúde que tive ou tenho. 

43. O que sinto quando as pessoas mentem para mim. 

44. Pessoas com as quais eu gostaria de ter tido 
experiências sexuais. 

45. Como eram minhas relações com meus pais. 

46. O que sinto quando sou severamente criticado(a). 

47. A importância do dinheiro para a felicidade' 
conjugal. 

48. Idéias/opiniões sobre transgressão de leis. 

49. Sentimentos/opiniões sobre as diversas formas 
de governo. 

50. Circunstâncias que me fazem perder o bom hu
mor. 

51. Sentimentos/opiniões sobre minha vida afetiva. 

52. Sentimentos sobre meu comportamento e desemp~ 
nho sexuais. 

A B 

A B 

A B 

A B 

A B 

A B 

A B 

A B 

A B 

A B 

A B 

A B 

A B 

143 

DJJ 

C O E 

C D E 

C O E 

C O E 

C O E 

C O E 

C O E 

C O E 

C O E 

C O E 

C O E 

C O E 

C O E 



CODlGO: 

Eu tenho conversado com meu cônjuge sobre: 

53. Colocar o lazer acima do dever. 

54. O tipo de pessoas que eu gostaria de ter como 
amigas. 

55. A importância do sexo para o sucesso do casa
mento. 

56. Sentimentos/opiniões sobre minha vida sexual. 

57. Coisas que eu gostaria realmente de fazer se 
tivesse dinheiro. 

58. Idéias/opiniões sobre pessoas que tentam ti
rar vantagens dos outros. 

59. O quanto sou compreendido pelos outros. 

60. O que faria se percebesse que meu casamento I 

estivesse mal. 

61. Ocasiões em que me senti injustiçado(a). 

62. Como foi a minha infância. 

63. O costume de se fazer empréstimos em bancos I 

ou financeiras. 

64. Leis que, em minha opiniâo, deveriam ser revo 
gadas. 

65. Coisas que me magoam profundamente. 

A B 

A B 

A B 

A B 

A B 

A B 

A B 

A B 

A B 

A B 

A B 

A B 

A B 

144 

C O E 

C O E 

C O E 

C O E 

C O E 

C O E 

C O E 

C O E 

C O E 

C O E 

C O E 

C O E 

C O E 
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INVENTÁRIO DE AJUSTAMENTO CONJUGAL 
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CÓDIGO: [IJJ 
INVENTARIO DE AJUSTAMENTO CONJUGAL * 

de Manson $ Lerner 

Preencha os espaços ao lado da palavra CODIGO com o nú-

mero que você recebeu. Isto assegura o sigilo de suas respostas. 

Nas páginas seguintes você encontrará urna série de fra-

ses que descrevem situações que têm ocorrido com pessoas casadas. 

E pouco provável, no entanto, que as pessoas tenham vivenciado to 

das as situações descritas. 

Leia cada frase atentamente e verifique se a situação • 

descrita se aplica ao seu casamento. Caso não se aplique, não maE 

que resposta alguma e passe para a frase seguinte. Se, entretan -

to, a situação se aplica ao seu casamento, proceda da seguinte ma 

neira: 

- faça um "X" sobre a letra H caso a situação se apli-

que ao MARIDO; 

- faça um "X" sobre a letra M caso a situação se apli-

que à MULHER; e 

- faça um "X" sobre ambas as letras caso a situação se 

aplique tanto ao MARIDO quanto à MULHER. 

* Adaptado e impresso com permissão da Western Psychological 

Services 

12031 Wilshire Blvd, Los Angeles, CA 90025 



Exemplo: 

Interessa-se muito por dinheiro. 

Caso o MARIDO enquadre-se nesta situação, faça um "X" 

sobre a letra H. 

Caso a MULHER enquadre-se nesta situação, faça um "X" 

sobre a letra M. 

Caso a situação se aplica a ambos, MARIDO e MULHER 

faça um "X" sobre o H e outro sobre o M. 
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você terá todo o tempo de que necessitar para preencher o 

questionário 1 no entanto, trabalhe tão depressa quanto puder. 

Seja o mais franco possível. A primeira resposta que I 

ocorrer será sempre a melhor. 

Vire a página e comece. 
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CÓDIGO: DJJ 
1. Interessa-se muito por dinheiro. 

2. ~ injusto(a) em várias coisas. 

3. Tem sentimento de solidão a maior parte do tempo. 

4. Envolve-se sexualmente com outras pessoas. 

5. Tem opinião desfavorável sobre os membros da família. 

6. Controla mal o dinheiro. 

7. ~ uma pessoa desonesta. 

8. Toma sozinho(a) a maioria das decisões de interesse da 
família. 

9. Raramente enfrenta os problemas de maneira honesta. 

10. Frequentemente perde a calma. 

11. Quase sempre procura magoar as pessoas. 

12. Frequentemente solicita coisas impossíveis dos outros. 

13. Tenta viver muito acima de suas posses. 

14. Não gosta muito dos amigos da família. 

15. Controla sozinho(a) o dinheiro da família a maioria 
das vezes. 

16. Deixa-se magoar facilmente. 

17. Pensa frequentemente em suicídio. 

18. Prefere ter relações sexuais com pessoas do mesmo sexo. 

19. Tenta ajudar gente demais. 

20. Não sabe como "compartilhar". 

21. Não tem boa compreensão dos problemas familiares. 

22. g essencialmente interessado (a) em si próprio(a). 

H M 

H M 

H M 

H M 

H M 

H M 

H M 

H M 

H M 

H M 

H M 

H M 

H M 

H M 

H M 

H M 

H M 

H M 

H M 

H M 

H M 

H M 



CÓDIGO: 

23. FreqÜentemente é cruel com as pessoas. 

24. Não gosta da maioria dos parentes dos outros familiares. 

25. Não pode deixar de comprar supérfluos. 

26. Gasta muito dinheiro em coisas que só dão prazer a si 
próprio (a) . 

27. g muito sarcástico (a) e agressivo(a) com as pessoas. 

28. Tem medo dos problemas decorrentes da gravidez. 

29. FreqÜentemente sente-se muito deprimido(a) e desanima 
do(a). 

30. Não gosta muito de comer em casa. 

31. Não paga as contas dentro dos prazos. 

32. Não cuida bem das coisas da casa. 

33. Freqüentemente faz os outros de palhaço e goza as pe~ 
soas. 

34. Está constantemente envolvido(a) com a polícia. 

35. Esquece-se de fazer coisas importantes. 

36. Precisa sempre de muita ajuda para saldar seus débi _ 
tos. 

37. g desleal com a família • 

.. 
38. Frequentemente faz coisas idiotas, bobas. 

39. g viciado (a) em alguma espécie de jogo. 

40. Tem acessos de raiva quando não pode fazer as coisas 
à sua maneira. 

41. Nunca ajuda no serviço de casa. 

42. g teimoso (a) , mesmo quando errado(a). 

43. Nunca tem dinheiro suficiente para as despesas diárias. 
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H M 

H M 

H M 

H M 

H M 

H M 

H M 

H M 

H M 

H M 

H M 

H M 

H M 

H M 

H M 

H M 

H M 

H M 

H M 

H M 

H M 



44. 

45. 

46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

51. 

52. 

53. 

CODlGO: 

" Frequentemente e tão ciumento (a) a ponto de perder 
o controle. 

Na maioria das vezes decide mal. 

Trata os estranhos melhor que os familiares. 

~ viciado(a) em bebidas. 

Parece muito infantil, de diversas maneiras. 

Quer ganhar sempre as discussões. 

Recorre aos pais quando não consegue as coisas a seu 
modo. 

Esbanja sempre muito dinheiro. 

Nunca ajuda a cuidar das crianças. 

Começa a chorar, para ganhar as discussões. 

54. Freqüentemente torna-se indignado(a) ou irritado(a) 
por pequenas coisas. 

55. ~ muito mau (má) companheiro (a) . 

56. 

57. 

58. 

59. 

60. 

61. 

62. 

63. 

64. 

Tem medo das responsabilidades do casamento. 

~ muito desconfiado (a) , sem qualquer razão aparente. 

Está quase sempre endividado (a) . 

" Frequentemente ridiculariza os familiares. 

" Frequentemente perde o controle emocional. 

Tem sentimentos de culpa durante ou depois das rela
ções sexuais. 

Não consegue discutir livremente problemas pessoais. 

Não aprecia a vida em família. 

~ muito "pão-duro". 
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H M 

H M 

H M 

H M 

H M 

H M 

H M 

H M 

H M 

H M 

H M 

H M 

H M 

H M 

H M 

H M 

H M 

H M 

H M 

H M 

H M 



CODlGO: 

65. Usa a força ou ameaças para conseguir as coisas a seu 
modo. 

66. Sempre acha que é posto(a) à parte de tudo. 

67. Sente medo durante as relações sexuais. 

68. Quase sempre quer tudo à sua maneira. 

69. Acha que a falta de dinheiro é causa de nossos probl~ 
mas conjugais. 

70. Sente-se envergonhado (a) quando despido(a). 

71. Pratica o sexo como uma obrigação. 

72. Dá a maioria das ordens em casa. 

73. Adia enfrentar as tarefas desagradáveis. 

74. Gasta muito dinheiro comprando à prestação. 

75. Preocupa-se muito com o nosso casamento. 

76. Pensou que o nosso casamento iria resolver muitos pr~ 
blemas. 

77. Não sabe economizar dinheiro. 

78. ~ quase sempre contra o que a família quer. 

79. ~ muito grosseiro(a) e rude durante as relações sexuais. 

80. Parece ter muito medo de mostrar seus sentimentos. 

81. ~ muito egoísta. 

82. Excita-se sexualmente por certos objetos. 

83. ~ muito esbanjador(a) e pouco prático(a). 

84. Causa muitos problemas à nossa família. 

85. Sempre descobre defeitos nas outras pessoas. 
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H M 

H M 

H M 

H M 

H M 

H M 

H M 

H M 

H M 

H M 

H M 

H M 

H M 

H M 

H M 

H M 

H M 

H M 

H M 

H M 

H M 



CÓDIGO: 

86. Precisa de um ou dois drinques antes de enfrentar as 
coisas. 

87. 

88. 

89. 

90. 

91. 

92. 

93. 

94. 

95. 

96. 

97. 

Sempre arranja desculpas para suas faltas ou erros. 

~ negligente acerca do bem-estar da nossa família. 

" Frequentemente deixa de cooperar com a nossa família. 

Não gosta, nem um pouco, dos nossos filhos. 

Interessa-se muito por roupas. 

E: uma pessoa bastante "chata". 

E: muito infeliz porque não tem filhos. 

Interessa-se demais por sexo. 

Tem uma opinião muito desfavorável sobre religião. 

Está sempre discutindo e brigando. 

Não gosta, nem um pouco, de carícias ou de relações se 
xuais. 

98. Incomoda bastante enquanto dorme. 

99. Precisa de muita ajuda para conseguir fazer as coisas 
necessárias. 

100. Precisa de muita informação sobre sexo. 

101. Tem necessidade de chamar a atenção, quando em público. 

102. ~ uma pessoa velha demais. 

103. Sente aversao por sexo. 

104. Tem muito mau hálito. 

105. Parece incapaz de melhorar a si próprio. 

106. E: muito rigoroso(a) com os nossos filhos. 
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CÚDlGO: 

107. Sempre evita conhecer pessoas. 

108. ~ uma pessoa jovem demais. 

109. Acha que há problemas por causa de nossas diferenças 
religiosas. 

110. ~ muito preguiçoso(a). 

111. Sente-se perturbado(a) por atos sexuais pouco comuns. 

112. Está com a saúde bastante debilitada. 

113. Sente-se bastante inclinado(a) a pedir separação. 

114. Tem idéias estranhas sobre sexo. 

115. Gasta muito tempo e dinheiro em cuidados médicos. 

116. ~ contra a adoção de crianças. 

117. Na maioria das vezes, sente-se insatisfeito(a) depois 
das relações sexuais. 

118. Gosta de uma outra pessoa. 

119. ~ muito infeliz por não ser capaz de ter filhos. 

120. Passa tempo demais em festas ou com amigos(as). 

121. Precisa de muitos cuidados médicos por causa de doen
ça ou da idade. 

122. Obtém pouca ou nenhuma satisfação com o sexo. 

123. Mantém relações extra-conjugais. 

124. Deseja ter muitos filhos. 

125. Não gosta de vestir-se adequadamente. 

126. Esquiva-se das responsabilidades do nosso casamento. 

127. Revela-se desagradável e repulsivo durante as relações 
sexuais. 
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CODlGO: 

128. Não é bem desenvolvido(a) fisicamente. 

129. Deseja muito abandonar a família. 

130. Dá pouco amor e atenção aos filhos. 

131. ~ muito gordo(a) ou muito magro(a). 

132. Prefere ter poucas ou mesmo não ter relações sexuais. 

133. Acha impossível fazer o nosso casamento funcionar. 

134. Parece interessado(a) em ficar sozinho(a). 

135. Não quer ter filhos. 

136. Acha que o nosso casamento tem sido bastante nocivo. 

137. Está passando por mudanças físicas bastante perturbad~ 
raso 

138. Faz muito pouco para crescer como pessoa. 

139. Acha que o nosso casamento não é muito importante. 

140. Castiga muito os nossos filhos. 

141. Acha que o nosso casamento fracassou. 

142. Tem uma aparência muito ruim. 

143. Poucas vezes tem orgasmo durante as relações sexuais. 

144. Acha que o nosso casamento fracassou completamente, des 
de a lua-de-mel. 

145. Tem hábitos e comportamentos muito irritantes. 

146. Acha que separar-se é a melhor coisa a fazer. 

147. Não ganha bem. 
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CÓDIGO: 

148. Não sabe comportar-se à mesa. 

149. Fará qualquer coisa para obter a separação. 

150. Sente necessidade de diferentes tipos de atos sexuais. 

151. Está interessado, principalmente, em ser uma pessoa 
popular. 

152. Sente-se mais alegre e feliz quando longe de casa. 

153. Perdeu todo o interesse por sexo. 

154. Não aprende muito com a experiência. 

155. Precisa de ajuda para compreender nossoS filhos. 

156. ~ mau (má) profissional. 

157. Acha que obter ajuda para resolver nossos problemas 
conjugais é tolice e uma perda de tempo e dinheiro. 
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CÓDIGO: [ I D 
QUESTIONARIO DE AVALIAÇAO CONJUGAL * 

de Susan S. Hendrick 

Preencha os espaços ao lado da palavra CODIGO com o número que 

recebeu. Isto assegura o sigilo de suas respostas. 

Faça um "X" sobre o número que melhor expresse seus sentimen -

tos acerca de cada item. 

Os n9s 2 e 4 são valores intermediários entre o expresso pelo 

1 e 3 e 3 e 5, respectivamente. 

1. Em que medida seu cônjuge satisfaz suas necessidades? 

1 2 
nem um pouco 

3 
mais ou menos 

4 5 
plenamente 

2. De um modo geral, quão satisfeito(a) você está com o seu casamen 
to ? 

1 

Insatisfeito 

2 3 

mais ou menos 

4 5 

muito satisfeito 

3. O que acha do seu casamento, comparando aos demais? 

4. 

1 2 

péssimo 

3 

mais ou menos 

4 5 

ótimo 

"-Com que frequencia voce acha que não deveria ter casado ? 

1 2 3 4 5 

nunca algumas vezes sempre 

5. Em que medida seu casamento preenche suas expectativas? 

1 2 3 

nem um pouco mais ou menos 

* Adaptado com permissão da autora 

4 5 

completamente 



6. Quanto você gosta do seu cônjuge? 

1 

pouco 

2 3 

mais ou menos 

4 

7. Quantos problemas existem em seu casamento? 

1 2 

bem poucos 

3 

alguns 

4 

158 

5 

muito 

5 

muitos 

8. De um modo geral, como você se sente a respeito de si mesmo(a) ? 

1 

muito mal 

2 3 

mais ou menos 

* * * 

4 5 

muito bem 



ANEXO 3 

ANÁLISE DE tTENS E FIDEDIGNIDADE DO 

'INVENTÁRIO DE ATITUDES' 
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ANEXO 4 

ANÃLISE DE tTENS E FIDEDIGNIDADE DO 

'QUESTIONÃRIO DE COMUNICAÇÃO INTERPESSOAL' 
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ANEXO 5 

ANÁLISE DE rTENS E FIDEDIGNIDADE DO 

'QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇAO CONJUGAL' 
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ANEXO 6 

QUADRO DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS OBTIDOS EM VARI~VEIS 

DO ESTUDO (HOMENS E MULHERES) 
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QUADRO DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS 

~ HOMENS MULHERES 
VARIÁVEIS 

X 4.1667 3.7917 
AUTO-ESTIMA 

S 0.8337 0.9216 

X 177.4375 195.7292 
COMUN I CAÇÃO 

S 36.9836 35.1332 

X 26.6875 29.3333 
COMUNICAÇÃO rNTlMA 

S 6.6849 7.4184 

X 40.9375 44.1875 
PERCEPÇÃO INTERPESSOAL 

S 27.3211 20.9636 

X 21.6042 23.9375 
SATISFAÇÃO CONJULGAL 
(INV. DE AJ. CONJUGAL) S 14.3671 16.9560 

X 29.7083 29.5000 
SATISFAÇÃO CONJUGAL 
(QUEST. IE AVAL. CDNJUGAL) S 5.3593 4.7221 



ANEXO 7 

QUADRO DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS OBTIDOS EM VARIÁVEIS 

DO ESTUDO (CASAI S) 
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QUADRO DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS 

~ VARIÁVEIS INV. DE AJ. CONJUGAL QUEST. DE AVNu. CONJUGAL GRUPOS 

GRUPO 1 X 44.3810 61.3333 

ª' 
S 29.1950 7.6508 

6 X 42.1667 57.5555 
GRUPO 2 

gs S 31. 2094 9.9364 

o X 55.0000 57.7778 ~ 

~ CRUPO 3 S 26.1916 12.6272 

X 48.9500 58.9000 
GRUPO 1 S 29.0652 9.3466 

~ 
X 41.1333 59.0000 

GRUPO 2 S 31.7487 8.7423 Ci 
....... 

X 45.3846 60.0769 
GRUPO 3 S 28.0551 11. 3465 

GRUPO 1 X 49.0000 58.8889 

S 32.7540 9.8213 

UJ GRUPO 2 X 36.9167 61. 0833 

~ S 24.1640 7.1917 
~ 
....... X 47.8333 57.3889 ~ 

~ GRUPO 3 S 28.9711 10.7602 

X 48.3784 58.1081 
COM S 26.8859 9.6920 

§ X 36.0000 63.0909 
....... 

SEM '-L. S 35.7910 8.3362 

~ X 37.8485 60.4848 

~ IGUAL S 24.9964 8.5627 
....... 

j X 62.4667 56.5333 o DIFERENTE u 
S 31.4957 11.2749 UJ 

~ 
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ANEXO 8 

RESULTADOS NO INVENTÁRIO DE AJUSTAMENTO CONJUGAL 
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~ H M C T 
CASAIS 

301 20 28 20 68 

302 74 10 7 91 

303 6 10 9 25 

304 19 9 4 32 

305 1 O O 1 

306 O 3 3 6 

307 8 6 2 16 

308 11 10 11 32 

309 15 24 10 49 

310 15 42 20 77 

311 10 13 10 33 

312 36 16 10 62 

313 20 6 16 42 

314 13 16 6 35 

315 27 32 9 68 

316 13 18 12 43 

317 6 122 2 130 

318 22 31 4 57 

319 O 4 8 12 

320 3 6 7 16 

321 35 3 () 5 76 

322 38 38 5 81 

323 6 1 1 8 

324 20 30 17 67 

325 13 59 19 91 
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~ H M C T 

CASAIS 

326 22 12 4 38 

327 7 6 O 13 

328 32 9 4 4S 

329 28 27 23 78 

330 16 24 lS SS 

331 4 23 2 29 

332 11 15 14 40 

333 10 6 2 18 

334 15 6 2 23 

335 17 16 6 39 

336 25 25 27 77 

337 57 14 23 94 

338 11 3 O 14 

339 la 27 13 50 

340 5 5 O 10 

341 13 19 6 38 

342 42 7 7 57 

343 10 13 ~ 4 27 

344 25 11 22 58 

345 9 1 7 17 

346 2 12 4 18 

347 11 9 11 31 

348 16 64 20 100 
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ANEXO 9 

MATgRIA PUBLICADA NA REVISTA 'VEJA' 
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NAOSEBATE 
NEMCQ\1 
UMA FlOR 
A. mulher brasileira ~ 
Espera re' . nao espera _ 
Esse é spelto e d1reiros igu . proceçao. 

o melhor co ais. 
EM BRIGA DE melhor para home meço para a vida ser 

ns e mulhe~ 
MARIDO E MULHER, es. 
NINGUÉM METE 
ACOLHER. 
É mais fácil ignorar. 1\1as é muito 
mais violento. A violência contra a mulher' 
só gera mais violência. 18SO SÃO MODOS 

OE MENINA? ----
yfprelldizaGo d. submissão ~omeça cedo. f,\l.Ho,d '" 1 10 --S gera a desigualdade e a v.loleuCla UjOft\El~l 1'\" 
o'ntra as mulheres. - (I AA 
' . A discrirninaçao contra CUjO lense msso. ., 1[1" na 

~ mulher não é boa para nmguem. _ . borar é coisa de_me~\ s~o. 

t:!~~~~d~e~~~e~h~:~;'~O~:o melhor 
Homens e m e'\tarem iSSO. 

d· ....... que ac na \a el'> 

Denuncie a Violência 
Contra a Mulher •. 
Conselho Nacional dos Direitos da Mulher 

Mutirão contra a violência Ministério da Justiça 
.. ~ 
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/\ dissertação "Satisfação conjugal e aspectos rela 

cionados: a influência da comunicação, da semelhança de ati

tudes e da percepção interpessoal" foi considerada Qf(J~~ 

Rio de Janeiro, 27 de junho de 1986 
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