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SATISFAÇÃO CONJUGAL E BEM-ESTAR SUBJETIVO: CONTRIBUIÇÕES DOS 

VALORES, TRAÇOS DE PERSONALIDADE E ATRIBUTOS PESSOAIS 

 

RESUMO. A satisfação conjugal e o bem-estar subjetivo dos parceiros são variáveis 

importantes para compreender a dinâmica dos relacionamentos íntimos. Portanto, é 

fundamental identificar seus correlatos. Nesta direção, esta tese teve como objetivo conhecer 

como os valores humanos, os traços de personalidade e os atributos pessoais do respondente 

se correlacionam com sua satisfação conjugal e seu bem-estar subjetivo. Quatro estudos 

empíricos foram realizados. O Estudo 1 procurou elaborar a Escala de Atributos Pessoais s 

Íntimos (EAPRI), contando com a participação de 218 estudantes universitários com idade 

média 26 anos (51,4% do sexo feminino), os quais a responderam e a perguntas demográficas. 

Os resultados indicaram uma estrutura tetrafatorial, cujos indicadores de consistência interna 

(alfa de Cronbach, α) foram: 0,47 (tradicional), 0,50 (realizada), 0,84 (afetuosa) e 0,86 

(atlética). O Estudo 2 objetivou conhecer os parâmetros psicométricos da EAPRI em amostra 

independente, reunindo 213 estudantes universitários com idade média de 23 anos (51% do 

sexo feminino), que responderam a perguntas demográficas. Testou-se um modelo com os 

dois fatores [atlética (α = 0,77) e realizada (α = 0,56)], que se mostrou adequado (χ²/gl = 

2,54, GFI = 0,94 e RMSEA = 0,08). O Estudo 3 teve como propósito conhecer como os 

valores humanos, os traços de personalidade e os atributos pessoais se correlacionam com a 

satisfação conjugal e o bem-estar subjetivo dos respondentes. Participaram 416 pessoas, sendo 

208 casais heterossexuais, namorados (66,7%) ou noivos (33,3%), as mulheres com idade 

média de 24 anos e os homens com média de idade de 26 anos. Estes responderam a EAPRI, o 

Questionário dos Valores Básicos, o Inventário dos Cinco Grandes Fatores, a Escala de 

Satisfação Conjugal, Escala de Felicidade Subjetiva, Escala de Positividade, Escala de 

Satisfação com a Vida e Escala de Afetos Positivos e Negativos, ademais de perguntas 

demográficas. Os resultados indicaram que a satisfação conjugal foi maior para os homens 

quando comparados com as mulheres, estando mais correlacionada direta e indistintamente 

com os valores suprapessoais. No caso do bem-estar subjetivo, homens e mulheres não se 

diferenciaram, sendo que esta variável se correlacionou positivamente com valores de 

realização e interativos, respectivamente. O traço abertura à mudança, independente do sexo 

do respondente, foi o que mais se correlacionou diretamente com a satisfação conjugal e o 

bem-estar subjetivo. Por fim, quanto aos atributos, realizada se correlacionou com a 

satisfação conjugal para homens e, sobretudo, com o bem-estar subjetivo. O Estudo 4 

objetivou replicar os achados do estudo anterior, contando com 480 pessoas, 240 casais 

heterossexuais casados (85,7%) ou em união estável (14,3%), sendo as idades de 35 e 38 anos 

para mulheres e homens, respectivamente. Consistentemente, a satisfação conjugal foi maior 

para os homens e se correlacionou com os valores suprapessoais; corroborou-se a correlação 

do bem-estar subjetivo com os valores realização para os homens e interativos para as 

mulheres. Os traços abertura à mudança e extroversão foram os que mais se correlacionaram 

com a satisfação conjugal e o bem-estar subjetivo. Finalmente, os atributos de realizada foram 

os que se correlacionaram mais fortemente com a satisfação conjugal e o bem-estar subjetivo. 

Concluindo, pareceu evidente a contribuição dos valores humanos, traços de personalidade e 

atributos pessoais como correlatos da satisfação conjugal e do bem-estar subjetivo. Estes 

achados são discutidos à luz da literatura, reconhecendo-se as limitações dos estudos e 

sugerindo outros que possam ser realizados futuramente. 

Palavras-chave: satisfação conjugal, bem-estar subjetivo, valores humanos, atributos. 
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MARITAL SATISFACTION AND SUBJECTIVE WELL-BEING: THE 

CONTRIBUTIONS OF VALUES, TRAITS AND PERSONAL ATTRIBUTES 

 

ABSTRACT. The marital satisfaction and subjective well-being of partners are important 

variables to comprehend the dynamic of intimate relationships. Therefore, identifying their 

correlates is fundamental. In this direction, this thesis had the goal to know how human 

values, personality traits and real attributes of the respondent are correlated with their marital 

satisfaction and subjective well-being. Four empirical studies were developed. Study 1 aimed 

at elaborating the Self-perception of Attributes in Intimate Relationships Scale (SPAIRS), 

counting on the participation of 218 university students with mean age of 26 years old (51.4% 

female), who responded the scale and demographic questions. Results indicated a four-factor 

structure, and the indices of internal consistency (Cronbach’s alpha, α) were as it follows: .47 

(traditional), .50 (successful), .84 (caring) e .86 (athletic). Study 2 aimed at knowing the 

psychometrical parameters of the SPAIRS with an independent sample, gathering 213 

university students with mean age of 23 years old (51% female), who responded the scale and 

demographic questions. A model with the two factors of interest was tested [athletic (α = .77) 

and successful (α = .56)], proving to be adequate (χ²/gl = 2.54, GFI = .94 and RMSEA = .08). 

Study 3 aimed at knowing how human values, personality traits and personal attributes are 

correlated with the marital satisfaction and the subjective well-being of the respondents. 

Participants were 416 people, being 208 heterosexual couples in a stable relationship (66.7%) 

or engaged (33.3%), the women with mean age of 24 years, and the men with mean age of 26 

years. They responded the SPPAIRS, the Basic Values Survey, the Big Five Inventory, the 

Marital Satisfaction Scale, the Subjective Happiness Scale, the Positivity Scale, the 

Satisfaction with Life Scale, and the Positive and Negative Affect Scale, besides demographic 

questions. Results indicated that marital satisfaction was higher for men when compared to 

women, being more directly and indistinctively correlated to suprapersonal values. In the case 

of the subjective well-being, men and women did not differ, but this variable was positively 

correlated to the values of promotion and interaction, respectively. The trait of openness to 

experience, independently of the gender of the respondent, was the one that correlated directly 

the most with marital satisfaction and subjective well-being. At last, regarding the attributes, 

successful was correlated with marital satisfaction for men, and specially with subjective well-

being. Study 4 aimed at replicating the finding of the previous study, counting on 480 people, 

240 married heterosexual couples (85.7%) or in a stable relationship (14.3%), and the mean 

ages were 35 and 38 years for women and men, respectively. Consistently, marital satisfaction 

was higher for men, and was correlated with suprapersonal values; the correlation between 

subjective well-being and values of promotion for men and interactive for women. The traits 

of openness to experience and extroversion were the ones that correlated the most with 

marital satisfaction and subjective well-being. Finally, the attribute successful was the one 

that correlated the most with marital satisfaction and subjective well-being. In conclusion, the 

contributions of human values, personality traits and personal attributes as correlates of 

marital satisfaction and subjective well-being seem evident. These findings are discussed 

according to the literature, admitting the limitations of the studies, and suggesting others that 

might be developed in the future. 

 

Keywords: marital satisfaction, subjective well-being, human values, attributes. 
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SATISFACCIÓN CONYUGAL Y BIENESTAR SUBJETIVO: CONTRIBUCIONES 

DE LOS VALORES, RASGOS DE PERSONALIDAD Y ATRIBUTOS PERSONALES 

RESUMEN: La satisfacción conyugal y el bienestar subjetivo de las parejas son variables 

importantes para comprender la dinámica de las relaciones íntimas. Por lo tanto, es 

fundamental identificar sus correlatos. En esta dirección, esta tesis ha tenido como objetivo 

conocer cómo los valores humanos, los rasgos de personalidad y los atributos reales del 

respondiente se correlacionan con su satisfacción conyugal y su bienestar subjetivo. Cuatro 

estudios empíricos han sido realizados. El Estudio 1 buscó elaborar la Escala de 

Autopercepción de Atributos en Relaciones Íntimas (EAPRI), contando con la participación de 

218 estudiantes universitarios con edad promedia de 26 años (51.4% mujeres), que le han 

contestado y a preguntas demográficas. Los resultados indicaron una estructura tetrafactorial, 

cuyos indicadores de fiabilidad (alfa de Cronbach, α) fueron como siguen: 0.47 (tradicional), 

0.50 (realizada), 0.84 (afectuosa) y 0.86 (atlética). El Estudio 2 ha tenido como objetivo 

conocer los parámetros psicométricos de la EAAPRI en muestra independiente, reuniendo 213 

estudiantes universitarios con edad media de 23 años (51% mujeres), que a contestaron y 

preguntas demográficas. Han sido probado un modelo con dos factores de interés [atlética (α 

= 0.77) y realizada (α = 0.56)], que se mostró adecuado (χ²/gl = 2.54, GFI = 0.94 y RMSEA = 

0.08). El Estudio 3 ha tenido como propósito conocer cómo los valores humanos, los rasgos 

de personalidad y los atributos personales se correlacionan con la satisfacción conyugal y el 

bienestar subjetivo de los respondientes. Participaron 416 personas, siendo 208 parejas 

heterosexuales, novios (66.7%) o prometidos (33.3%), las mujeres con edad promedia de 24 

años y los varones con edad media de 26 años. Estos contestaron la EAPRI, el Cuestionario 

de los Valores Básicos, el Inventario de los Cinco Grandes Factores, la Escala de 

Satisfacción Conyugal, la Escala de Felicidad Subjetiva, la Escala de Positividad, la Escala 

de Satisfacción con la Vida y la Escala de Afectos Positivos y Negativos, además de preguntas 

demográficas. Los resultados indicaron que la satisfacción conyugal fue mayor para los 

hombres cuando comparados con las mujeres, estando más correlacionada directa e 

indistintamente con los valores suprapersonales. En el caso del bienestar subjetivo, hombres y 

mujeres no se difirieron, siendo que ésta variable se correlacionó positivamente con valores 

de realización e interactivos, respectivamente. El rasgo apertura al cambio, independiente del 

sexo del respondiente, fue lo que más se correlacionó directamente con la satisfacción 

conyugal y el bienestar subjetivo. Por fin, cuanto a los atributos, realizada se correlacionó con 

la satisfacción conyugal para hombres y, sobre todo, con el bienestar subjetivo. El Estudio 4 

ha tenido como objetivo replicar los hallados del estudio anterior, contando con 480 personas, 

240 parejas heterosexuales casadas (85.7%) o en unión estable (14.3%), siendo las edades 

promedias de 35 y 38 años para mujeres y hombres, respectivamente. Consistentemente, la 

satisfacción conyugal fue mayor para los hombres y se correlacionó con los valores 

suprapersonales; se corroboró la correlación del bienestar subjetivo con los valores 

realización para los hombres e interactivos para las mujeres. Los rasgos apertura al cambio y 

extroversión fueran los que más de correlacionaron con la satisfacción conyugal y el bienestar 

subjetivo. Finalmente, el atributo realizada fue el que se correlacionó más fuertemente con la 

satisfacción conyugal y el bienestar subjetivo. Concluyendo, pareció evidente la contribución 

de los valores humanos, rasgos de personalidad y atributos personales como correlatos de la 

satisfacción conyugal y del bienestar subjetivo. Estos hallazgos son discutidos a la luz de la 

literatura, se reconociendo las limitaciones de los estudios y sugiriendo otros que puedan ser 

realizados futuramente. 
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Os relacionamentos íntimos desempenham um papel importante nas diversas áreas da 

vida das pessoas (Buss, 1989, 2003; Buss & Shackelford, 2008; Manfred & Berveley, 2002).  

A partir da adolescência, fase em que se começa a viver a sexualidade de forma mais prática, 

de certa maneira, a maior parte das pessoas está sempre envolvida ou se envolvendo em um 

relacionamento íntimo amoroso, o que as faz sentirem-se bem (Aron & Aron, 1996).  Assim, 

seja na espera, na busca, no padecer pelo término, no início de um novo ou num comemorar 

de anos juntos, as pessoas estão sempre implicadas em algum contexto de relacionamento 

íntimo. 

Nota-se que independente da forma ou configuração que assumam tais 

relacionamentos, considerando a diversidade contemplada nos dias atuais, eles estão 

constantemente em alta. Parece que estar com um (a) parceiro (a) é condição inerente ao 

humano. Todavia, consideram-se as exceções, pois existem pessoas que por motivos diversos, 

optam por não se envolver em relacionamento íntimo e direcionam suas vidas a outras 

prioridades, a exemplo da entrega à espiritualidade, contudo se estima que é um percentual 

mínimo. 

 Quando se fala em relacionamento íntimo, neste caso, pensa-se naqueles pautados 

num padrão que prima pelo compromisso entre os parceiros (namoro, noivado, casamento, 

união estável, poliamor) e nos outros que o dispensa, podendo até não passar de uma noite 

(flertar, ficar, pegar, transar). Compreende-se, então, que independente da variedade de 

opções, formas ou desenhos dos relacionamentos, o que se deseja intensamente é estar com o 

outro (Perlin, 2006), seja em um relacionamento presente ou virtual. Deste modo, seja para 

encontros rápidos, relacionamentos passageiros, de longo prazo, presencial ou não, as pessoas 

demostram estar em contínuo movimento em torno deles. Contudo, a presente tese se propôs 

adentrar no tema considerando aqueles relacionamentos mantidos com base no compromisso 
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entre os parceiros, ou seja, relacionamentos de namoro, noivado, casamento ou união estável, 

focando mais especificamente o casamento ou relacionamento estável, presumivelmente 

monogâmico.  

 Nota-se que apesar do contexto atual ser propício a relacionamentos passageiros, o 

percentual de pessoas que optam por aqueles que pressupõem compromisso legítimo 

(casamento civil) continua estável (Diniz Neto & Feres-Carneiro, 2005). Segundo o Registro 

de Casamento Civil do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas - IBGE (2014) para 

união entre homem e mulher, percebe-se que, de 2004 para 2014, o percentual de variação da 

taxa de nupcialidade tem crescido em 37,1%. De 2013 para 2014 a variação do número de 

união civil foi de 5,1%, representando 53.993 casamentos a mais que no ano anterior. Vale 

salientar que estes números se referem apenas as uniões legalizadas, ou seja, o casamento 

civilmente formalizado, não tendo em conta a união estável, mas que se configura semelhante 

a união civil em direitos e deveres.  

Acerca da influência do casamento na vida das pessoas, alguns estudos trazem suas 

colaborações. Em estudo realizado na Indonésia por Wahyuningsih, Nuryoto, Afiatin Helmi e 

Avin (2013), afirma-se que o casamento se constitui uma importante instituição para as 

pessoas, diferente de outras instituições sociais, especificamente no que se refere à duração, 

intensidade e função tendo importante papel para a comunidade.  Em outro estudo, 

desenvolvido por Dessen e Braz (2005), alega-se que o relacionamento marital tem sido 

considerado um fator fundamental para a qualidade de vida das famílias, mais ainda naquilo 

que diz respeito às relações entre pais e filhos pequenos. Seligman (2004) confere que o 

casamento está diretamente relacionado com a felicidade e por sua vez, Scorsolini-Comin e 

Santos (2010) apontam que o relacionamento conjugal está associado à saúde e qualidade de 

vida, especificamente nos anos de maturidade e velhice. 
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 Na mesma linha de pensamento, estudos sobre relacionamentos íntimos, realizados por 

Buss e colaboradores (Buss, 1989, 2003; Buss & Barnes, 1986; Buss & Shackelford, 2008), 

têm verificado que as implicações no campo dos relacionamentos amorosos – que vão de 

encontros passageiros até casamentos, casos extraconjugais e divórcios – são relevantes para 

compreender problemas sociais mais amplos da atualidade como o assédio sexual, o abuso 

doméstico, a pornografia e a pedofilia (Buss, 1989, 2003; Buss & Shackelford, 2008).  

Certamente, tais relacionamentos têm impacto em diversos aspectos da vida das pessoas, 

como a qualidade de saúde mental e física, desempenho profissional, relacionamentos 

interpessoais em geral, conduta social, bem-estar subjetivo e relações familiares (Manfred & 

Berverley, 2002).  Especificamente, indica-se que o casamento se configura como um preditor 

da felicidade, isto é, 50% da felicidade se deve à qualidade do casamento (Manfred & 

Berverley, 2002; Silva, 2006).  Além disso, constata-se que as pessoas relatam sentimento de 

frustração e desemparo quando têm um relacionamento terminado (Schabbel, 2005).  

Não obstante ao fato das pessoas almejarem o casamento, é provável que sejam ainda 

raros os casos em que se consegue um nível desejável de satisfação no relacionamento 

conjugal, o que leva, muitas vezes ao término da união.  A propósito, conforme, dados das 

estatísticas do Registro Civil sobre a separação e divórcio no Brasil (2014), e considerando os 

anos de 1994, 2004 e 2014, observa-se que no ano de 1994, foram registrados 94.126 

dissoluções de casamento, já em 2004 constatou-se um número de 130.527 divórcios 

registrados, e em 2014 foram realizados 341.181 assentamentos de divórcios concedidos, 

representando um crescimento de 161,4% em relação a 2004. Nota-se que apesar de o número 

de casamentos legalizados se manter estável, essas uniões têm se dissolvido ao longo dos 

anos, uma vez que a taxa de divórcio vem se mostrando crescente. 
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Nesse sentido, pondera-se sobre a importância da compreensão dos fatores que 

poderão interferir na dinâmica de vida de um casal, considerando o número de dissolução de 

casamentos e suas implicações negativas para os parceiros, filhos, familiares e sociedade em 

geral (Dessen & Braz, 2005). Deste modo, a presente tese procurou compreender um pouco 

mais sobre a satisfação conjugal, por ser uma variável que se mostra como importante 

influência na experiência de um relacionamento íntimo (Norgren, Souza, Kaslow, 

Hammerschmidt, & Sharlin, 2004). 

A satisfação conjugal é um construto que pode ser influenciado por diferentes 

variáveis.  Por exemplo, em estudos realizados no contexto brasileiro, identificaram 

contribuições de variáveis como a empatia percebida no parceiro, a assertividade vista por 

meio do comportamento do cônjuge, o aumento do número de filhos, a transição da 

conjugalidade para a parentalidade, o número de filhos, o estado civil, se casado civilmente ou 

não e a presença de afetos positivos ou negativos (Scorsolini-Comin & Santos, 2001, 2009; 

Sardinha, 2005, Sardinha et al., 2009; Oliveira et al., 2009; Wainberg et al., 2010).  

Partindo desse entendimento, torna-se relevante compreender o funcionamento da 

satisfação conjugal, pois a qualidade de um casamento apresenta sua importância por 

influenciar em processos no interior e exterior da família, indicando certa centralidade para o 

bem-estar individual e familiar, o que resulta em benefícios para a sociedade a partir de 

uniões mais fortes e consolidadas (Badbury, Fincham & Beach, 2000). Todavia, a satisfação 

conjugal é um fenômeno complexo sobre o qual interferem diversas variáveis (Norgren et al., 

2004). Portanto, estima-se que, quanto mais se conhece e compreende a respeito das variáveis 

que interferem na dinâmica da satisfação conjugal, mais se poderá ser feito na prática 

psicológica em torno deste tema, possibilitando intervenção eficaz na clínica especializada em 
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tratamento de casais e famílias, colaborando, quem sabe, para casamentos mais felizes e 

famílias mais estruturadas. 

 Outro tema sobre o qual também se buscou compreender um pouco mais na presente 

tese foi o bem-estar subjetivo, pois assim como a satisfação conjugal, mostra-se ponto de 

fundamental importância na experiência de vida das pessoas, uma vez que exerce influência 

de maneira estrutural em todos seus contextos.  Neste sentido, é sabido que nos últimos anos 

as sociedades têm presenciado, cada vez mais, situações de comprometimento do bem-estar 

subjetivo das pessoas, pois, segundo dados da OMS (Who.int., 2016), o quadro de depressão 

ou ansiedade tem aumentado em torno de 50%, significando um salto de 416 a 615 milhões 

entre 1990 e 2013, representando 10% da população global.  

Portanto, é grande o número de pessoas que constantemente vivenciam episódios de 

depressão, sendo sustentadas a base de medicamentos, sem os quais não conseguiriam sequer 

dormir ou sobreviver, tamanha é a ausência de bem-estar subjetivo. Dados do IBGE (2014) 

indicam que 7,6% da população com 18 anos de idade ou mais já recebeu diagnóstico de 

depressão por um profissional de saúde mental.  Segundo estudos realizados por Lewinsohn, 

Redner e Seeley (1991), com a presença de baixos níveis de satisfação com a vida há uma 

maior probabilidade de surgir depressão no futuro. Por isso, torna-se cada vez mais relevante 

o estudo sobre o bem-estar subjetivo com vistas a uma maior prevenção da depressão e 

promoção do bem-estar subjetivo. 

Durante muito tempo a ciência psicológica direcionou suas pesquisas às situações e 

experiências negativas do ser humano, conduzindo também a sua prática para a reparação e 

prevenção de problemas psicológicos (Nunes, Hutz, & Giacomoni, 2009).  Portanto, a ênfase 

ao longo da história da psicologia foi dada aos aspectos negativos da experiência humana, 

ficando num plano quase esquecido aqueles positivos, dentre eles o bem-estar subjetivo.  Este 
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é um tema abrangente, pois além de ser algo que se está sempre em busca (Diener, 1984; 

Graziano, 2005), é certamente uma área da vida em que as pessoas esperam pontuar alto, pois 

o saldo positivo desta pontuação seguramente trará efeitos favoráveis à sua existência 

(Graziano, 2005; Herrero, 2006).   

 Portanto, nas últimas décadas a psicologia tem procurado compreender mais acerca 

dos aspectos positivos da experiência humana.  A partir de então, a área da psicologia 

chamada Psicologia Positiva já desenvolveu diversos estudos trazendo à tona temáticas que se 

propõem a entender como situações, comportamentos, atitudes, crenças e outras variáveis 

podem influenciar na geração de sentimentos e experiências boas, lançando o foco nos 

aspectos positivos da existência humana, tentando compreendê-los, promovê-los e fomentá-

los.  Nesta direção, construtos como perdão, gratidão, positividade, autoestima, empatia, 

altruísmo, vitalidade subjetiva, otimismo e satisfação com a vida, têm se destacado como 

objeto de estudo da ciência psicológica.  Por isso, justifica-se o interesse no estudo de 

variáveis que poderão influenciar o bem-estar subjetivo.  

 Deste modo, percebe-se que tanto a satisfação conjugal quanto o bem-estar subjetivo 

desempenham um papel importante na vida das pessoas, tendo em conta a qualidade de vida 

experimentada e o impacto sobre o seu desempenho nos múltiplos papeis assumidos por elas 

(e.g.: pessoal, familiar, social). Todavia, pensado sobre os relacionamentos íntimos de longo 

prazo, dados estatísticos IBGE (2014) informam que apesar de as pessoas seguirem 

oficializando suas uniões, as dissolvem num percentual bem mais elevado, isto é, a taxa de 

divórcio supera a de casamentos oficializados. Acerca do bem-estar subjetivo, a felicidade, 

toma-se por base o cenário atual do mundo ocidental em tempos pós-modernos, onde o 

homem, cada vez mais, parece buscar o individualismo super valorizando interesses 

particulares, se guiando por um pensamento mais hedonista e cada vez menos social 
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(Graziano, 2005).  Curiosamente, apesar da ênfase se voltar para o indivíduo, este vem 

apresentando sofrimento psíquico de maneira crescente, pois é grande o percentual de pessoas 

que padecem de depressão, ansiedade, fobia, pânico e tantos outros transtornos psicológicos 

de ansiedade (IBGE, 2014; Who. Int. 2016). 

 Com base nesses dados, há que se considerar os diversos fatores que possivelmente se 

relacionem com satisfação conjugal e com o bem estar subjetivo, à vista disso, se cogitou se 

os valores humanos, traços de personalidade e os atributos pessoais em relacionamentos 

íntimos seriam variáveis proeminentes correlacionadas àquelas. Neste sentido, a presente tese 

objetivou verificar como os valores, os traços de personalidade e os atributos pessoais 

poderiam influenciar à satisfação conjugal e o bem-estar subjetivo dos casais. 

Destarte, justificou-se o desenvolvimento desta tese, cujo o objetivo principal foi 

compreender em que medida os valores, traços de personalidade e os atributos pessoais, se 

correlacionam com a satisfação conjugal e com o bem-estar subjetivo das pessoas. Espera-se, 

ainda, elaborar e conhecer evidencias psicométricas da Escala de Atributos Pessoais em 

Relacionamento Íntimo – (EAPRI), a fim de mensurar os atributos pessoais em 

relacionamentos íntimos, pretendeu-se também conhecer a média dos participantes nas 

variáveis questão.  A fim de cumprir com esses objetivos, a tese foi estruturada da seguinte 

forma: 

 Parte I – Marco Teórico. Nesta parte da tese foram apresentados os fundamentos 

teóricos e conceituais das variáveis que dão sentido à tese, trazendo à tona aspectos históricos, 

instrumentos e correlatos das variáveis em questão. Cinco capítulos são apresentados aqui:  

Capítulo 1 - Satisfação Conjugal. Ao trazer a variável satisfação conjugal, apresentam-se as 

definições dos principais teóricos, enfatizando sua importância na dinâmica do casamento, 

identificando instrumentos de mensuração e demonstrando os seus correlatos; Capítulo 2 – 
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Bem-estar Subjetivo.  Este capítulo traz também as principais definições desta variável e sua 

importância para a experiência humana, buscando apresentar seu histórico na psicologia, 

identificando instrumentos de medidas e indicando principais correlatos; Capítulo 3 – 

Atributos do Parceiro Íntimo. Destaca-se nesse capítulo a importância dos atributos na 

seleção e manutenção do relacionamento íntimo, as perspectivas da psicologia social e 

evolucionista sobre esse tema, além dos principais atributos considerados a partir de estudos 

na área e instrumentos de mensuração desta variável; Capítulo 4 – Valores Humanos. Este 

capítulo trata sobre valores humanos o seu desenvolvimento na Psicologia Social, 

considerando sua definição, funções e características, destacando a Teoria Funcionalista dos 

Valores Humanos, empregada na presente tese; e Capítulo 5 – Personalidade Este é o último 

capítulo teórico que encerra a Parte I desta tese. Ele introduz o tema de personalidade como 

um dos principais focos de estudo da psicologia, trazendo as perspectivas teóricas mais 

importantes, destacando os traços de personalidade, os Big Five como modelo dos traços 

adotado na presente tese.   

 Parte II – Estudos Empíricos. Esta parte é composta por quatro capítulos empíricos, 

sendo cada capítulo um estudo específico. Capítulo 6 – Estudo 1.  Elaboração da Escala de 

Atributos Pessoais em Relacionamento Íntimo (EAPRI) – Procurou elaborar uma escala de 

medida de atributos do próprio respondente enquanto parceiro íntimo apresentando método 

utilizado e resultados. Capítulo 7 – Estudo 2. Comprovação da Estrutura Fatorial da Escala 

de Atributos Pessoais em Relacionamento Íntimo (EAPRI) – Este estudo objetivou comprovar 

a estrutura fatorial da Escala de Atributos Pessoais em Relacionamento Íntimo Íntimos 

Íntimos, apresentando método utilizado e resultados. Capítulo 8 – Estudo 3. Correlatos da 

Satisfação Conjugal e do Bem-estar Subjetivo – Neste estudo procurou-se conhecer os 

correlatos das variáveis citadas levando em conta parceiros em relacionamentos de curto 

prazo, namorados e noivos. Capítulo 9 – Estudo 4 Correlatos da Satisfação Conjugal e do 
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Bem-estar subjetivo - Neste estudo a proposta foi conhecer os correlatos das variáveis em 

questão, considerando relacionamentos de longo prazo, como casais casados civilmente e em 

união estável. 

 Parte III – Considerações Finais.   Esta é a última parte constituinte da presente tese 

composta pelo Capítulo 10 – Discussão Geral. Aqui se trará uma reflexão acerca dos 

principais achados, além de um breve levantamento das limitações dos estudos empíricos 

possibilidade de aplicabilidade dos achados e pesquisas futuras, com vistas a ampliação do 

conhecimento no tocante as variáveis estudadas na presente tese.  
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CAPÍTULO 1 – Satisfação Conjugal 
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A qualidade do relacionamento conjugal e seus efeitos exercem influência não apenas 

na esfera particular (e.g., casa, família, parentes) da vida das pessoas, mas na social também, 

como em seus relacionamentos profissionais e sociais de maneira geral. Seguramente, os 

efeitos negativos de um relacionamento conjugal quando os cônjuges estão insatisfeitos se 

estenderão, para as diversas áreas da vida das pessoas envolvidas, assim como na dos filhos 

quando estes existem (Norgren, Souza, Kaslow, Hammerschmidt, & Sharlin, 2004). Neste 

sentido, compreender o funcionamento da satisfação conjugal parece ser uma atividade 

relevante, tendo em vista sua importância na qualidade dos relacionamentos íntimos e suas 

implicações.  

1.1 Conceito de Satisfação Conjugal 

Consta que a pesquisa científica dentro do tema da satisfação conjugal surgiu teve lugar 

na década de 1920 a partir da publicação do livro “A research in marriage”, escrito por 

Gilbert Hamilton, um psicólogo estadunidense que desenvolveu um programa para pesquisar 

sobre vida sexual e problemas de pessoas casadas (Locke & Williamson, 1958).  Desde então, 

de maneira crescente, diversos estudos surgiram na tentativa de compreender a satisfação 

conjugal e as variáveis que a influenciam (Dela Coleta, 1989, 1992, 2006; Middleton, 1993; 

Perlin, 2006; Lou, 2009; Sardinha, Falcone, & Ferreira, 2009; Scorsolini-Comin & Santos, 

2011).  Contudo, a satisfação conjugal, por ser um construto complexo, é difícil de ser 

conceituada e, portanto, gera diferentes definições (Wagner & Falcke 2001). 

Etimologicamente, a palavra satisfação vem do Latim – satisfactio – (Faria, 1962) e 

apresenta um sentido próprio principal (satisfação), seguido por reparação, excusa, 

justificação e confissão pública de um crime.  Partindo para o significado de satisfação na 

língua portuguesa, conforme a definição do dicionário Aurélio (Ferreira, 2001), surge em 

primeiro lugar, como significado principal, contentamento, prazer que resulta da realização 
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do que se espera, do que se deseja. E ainda no Dicionário Aurélio Básico da Língua 

Portuguesa, Ferreira (1988) indica que satisfazer é “agradar, contentar, corresponder a algo 

que se deseja” e satisfeito quer dizer “saciado, contente” (p. 588).  Percebe-se que a palavra 

em si traz significados que devem ser compreendidos dentro dos contextos que os utilizam.  

Na presente tese, a palavra satisfação, quando o seu uso estiver atrelado ao termo conjugal 

(satisfação conjugal), objeto de estudo, será entendida a partir do seu significado principal, 

isto é, contentamento, prazer que resulta da realização do que se espera, do que se deseja. 

Por relacionamento de casal se compreende toda aquela relação íntima amorosa e/ou 

sexual com outra pessoa, que apresente grau de estabilidade.  Podem ser considerados 

relacionamentos de casal os namoros, noivados, casamentos civis e uniões estáveis (Wachelke 

et al., 2004). De modo geral, a satisfação conjugal está estritamente vinculada às sensações de 

companheirismo, sentimentos de bem-estar, contentamento, segurança e afeição, fatores estes 

que promovem a intimidade relacional a partir da similaridade entre as expectativas e os 

anseios que os parceiros nutrem para um relacionamento comparando com a realidade vivida 

na relação íntima (Scorsolini-Comin & Santos, 2010).  

Quanto ao significado conceitual do termo satisfação conjugal, não há um consenso entre 

os autores acerca do seu entendimento e definição, o que dificulta a pesquisa e o 

aproveitamento dos achados referentes ao tema (Perlin & Diniz, 2005). A literatura científica, 

ao tratar da satisfação conjugal, faz uso de termos variados como: satisfação matrimonial, 

satisfação conjugal, sucesso, qualidade, ajuste, estabilidade, consenso e integração 

matrimonial e felicidade (Heyman, Sayers, & Bellack, 1994; Scorsolini-Comin & Santos 

2011).  

Quanto às definições, umas transitam na tentativa de abarcar um aspecto específico da 

satisfação, outras procuram defini-la de maneira integral, porém, ainda não há um único 
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significado desenhado, e conforme os estudos vão surgindo, cada um vai se ocupando daquele 

aspecto da satisfação conjugal que mais lhe interessa enquanto objeto de estudo.  Portanto, 

faz-se necessário conhecer tais definições, além de trazer aquela na qual a presente tese está 

fundamentada. 

Do ponto de vista de Della Coleta (1992), a satisfação conjugal é entendida como a 

comparação entre as expectativas do casamento e seus resultados reais. Seguindo os estudos 

de Diniz (1993), Dela Coleta (2006) e Perlin (2006) entende-se que a satisfação conjugal tem 

por base uma avaliação subjetiva do casamento, que pode ser obtida a partir da comparação 

daquilo que é percebido como modelos e expectativas sobre o casamento, considerado na 

sociedade e na cultura em que se está inserido. 

Segundo Wagner e Falcke (2001), a satisfação conjugal é tida como um construto de 

definição complexa. Isso se deve ao fato de que é composta por diversas variáveis, que vão 

desde os traços de personalidade dos cônjuges, passando pela história de vida que herdam do 

núcleo familiar original e a forma como ambos constroem o relacionamento íntimo.  Rusbult 

(1983) propõe um modelo teórico comparativo considerando a satisfação em termos das 

recompensas percebidas no relacionamento subtraindo dos custos. Desta forma, um parceiro 

que apresenta baixa exigência em um relacionamento em que há mais ganhos que perdas 

pessoais, seguramente apresentará um nível relativamente alto de satisfação conjugal.  

Conforme afirmam Bradbury, Fincham e Beach (2000), na satisfação conjugal os 

aspectos negativos são ausentes e os positivos são salientes. Os autores consideram a 

satisfação conjugal um estado mental que reflete a percepção de benefícios e custos do 

casamento para cada parceiro em particular. Quanto mais custoso é o casamento, menos o 

parceiro é satisfeito com o relacionamento em si e com o seu parceiro. Do contrário, quanto 

maiores forem os benefícios percebidos, mais satisfeito é o cônjuge com o casamento e com o 
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parceiro. Neste sentido, Norgren, Souza, Kaslow, Hammerschmidt e Sharlim (2004) 

consideram a satisfação conjugal a partir um conceito subjetivo, tendo em conta que se espera 

que as próprias necessidades sejam satisfeitas e os desejos realizados, carecendo 

corresponder, de alguma forma, ao que o seu parceiro espera, num movimento espontâneo e 

recíproco de dar e receber.  

Rollins e Feldman (1970) sugerem que a satisfação conjugal parece ser a comparação 

entre o relacionamento real e o esperado, como as discrepâncias entre as expectativas para o 

desempenho real e o esperado do papel de marido ou esposa; ou as discrepâncias entre os 

objetivos e as realizações ou, ainda, entre as qualidades ou atributos ideais ou reais de um 

parceiro. A satisfação que o indivíduo apresenta em relação ao seu relacionamento diz 

respeito a uma avaliação individual de quão positivo é o relacionamento. Assim, a satisfação 

em um nível alto está relacionada com a existência prolongada de um relacionamento 

(Arriaga, 2001). 

Wachelke, Andrade, Cruz, Faggiani e Natividade (2004) consideram o construto da 

satisfação conjugal como uma avaliação cognitiva positiva de um objeto, construída a partir 

do resultado da comparação com outros objetos avaliados como semelhantes e apresentando 

características tidas como adequadas ou aceitáveis, tendo em conta o nível de análise do 

indivíduo. Enfatizam, no entanto, características mais específicas da satisfação ou insatisfação 

nas relações dos indivíduos com os objetos.  A presente tese partirá deste entendimento ao 

tratar da satisfação conjugal. 

1.2.  Mensuração de Satisfação Conjugal 

Assim como o conceito de satisfação conjugal se diversifica de acordo com o objetivo 

dos pesquisadores, a mensuração deste construto sofre as influências desta diversidade.  Neste 

sentido, certas medidas já foram desenvolvidas, outras adaptadas, contudo cada uma leva em 
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conta um conceito de satisfação conjugal que não necessariamente é contemplado por outra 

(Scorsolini-Comin & Santos, 2011). Após uma revisão bibliográfica sobre o tema da 

satisfação conjugal, pôde-se identificar algumas das escalas mais utilizadas a nível 

internacional e nacional, as quais constarão de maneira resumida abaixo.  

Escala de Ajustamento Diádico – (DAS). Desenvolvida por Spanier (1976) para o 

contexto estadunidense, é um dos instrumentos mais utilizados internacionalmente quando se 

quer verificar a satisfação conjugal (Cassepp-Borges, 2013).  No entanto, trabalha com a ideia 

de ajustamento diádico conjugal, o que se dá por meio de um processo, sendo o resultado 

conhecido por meio do grau de incômodas diferenças conjugais, tensões no casal e ansiedade 

pessoal, satisfação conjugal, coesão diádica e consenso em questões importantes para o 

funcionamento do casal (Scorsolini-Comin & Santos, 2009). Esta escala, em sua versão 

original, possui quatro dimensões com índices de consistência interna satisfatórios, são elas:  

consenso diádico (α = 0,90), satisfação diádica (α = 0,94), coesão diádica (α = 0,86) e 

expressão diádica de afeto (α = 0,73). Resolveu-se não utilizar esta escala por estar baseada na 

ideia do ajustamento diádico e também se objetivou um instrumento mais parcimonioso.  No 

entanto, destaca-se o seu uso em diversos contextos e culturas (Rubia, 2009; Scorsolini-

Comin & Santos, 2009). No Brasil existem bastantes pesquisas utilizando este instrumento, 

conforme os estudos sobre satisfação conjugal (Dela Coleta, 1992; Hernandez e Hutz 2008; 

Norgren, Souza, Kaslow, Hammerschmidt e Sharlin 2004; Perlin, 2006; Perlin e Diniz 2005; 

Scorsolini-Comin & Santos 2011).  

Outro instrumento que é amplamente utilizado no contexto nacional, a exemplo do que 

se observa nos estudos de Sardinha, Falcone e Ferreira (2009) e Scorsolini-Comin e Santos 

(2009), e Scorsolini-Comin (2011), é a Escala de Satisfação Conjugal – (ESC) esta foi 

desenvolvida por Pick de Weiss e Andrade, (1988) para a realidade mexicana. Em estudo 
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realizado por Dela Coleta (1989, 1992) este instrumento foi traduzido e validado para o 

contexto brasileiro, constituindo-se de 24 itens agrupados em três fatores: interação conjugal 

(α = 0,86), aspectos emocionais (α = 0,81) e aspectos estruturais (α = 0,79). Esta escala obteve 

índice geral de consistência de 0,91. Diversos estudos fizeram uso deste instrumento (Lima, 

2010; Sbicigo & Lisboa, 2009). Este também não foi utilizado nesta tese uma vez que o 

número de itens se mostrou maior que o pretendido.   

Um terceiro instrumento muito utilizado é a Escala Fatorial de Satisfação em 

Relacionamento de Casal – (EFS-RC) elaborada por Wachelke, Andrade, Cruz, Faggiane e 

Natividade (2004).  O diferencial desta medida em relação às outras, é que foi elaborada para 

o contexto brasileiro. O propósito dos autores não foi construir uma medida que avaliasse o 

construto da satisfação com o relacionamento de casal integralmente, mas alguns de seus 

aspectos, como a satisfação com a atração física e contato físico do relacionamento e a 

satisfação com as afinidades e semelhanças do casal.  Segundo estes autores tal escala está 

baseada no modelo de qualidade de relacionamento de Fletcher, Simpson e Thomas (2000 

citados por Wachelke et al., 2004), os quais afirmam que a qualidade do relacionamento é 

constituída por fatores de ordem hierárquica inferior, apresentando certa dependência entre 

eles, a exemplo da satisfação com o relacionamento. Neste entendimento, a satisfação possui 

componentes distintos e foram estes componentes que os autores procuraram verificar por 

meio deste instrumento. 

Esta escala foi elaborada primeiramente com nove itens com o formato de resposta do 

tipo Likert de cinco pontos em que os participantes deveriam dizer o quanto concordavam 

com as sentenças apresentadas [e.g.: “considero meu companheiro (a) bonito (a)”].  A 

amostra para essa validação foi de 364 participantes com média de idade de 25 anos (DP = 
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9,7), sendo 60,4% do sexo feminino, e cujos tempos de relacionamento variaram de seis 

meses a mais de cinco anos.  

Nesta escala, EFS-RC, encontraram-se dois fatores: Satisfação com Atração Física e 

Sexualidade – (SAFS), com cinco itens, e Satisfação com Afinidade de Interesses e 

Comportamentos – (SAIC), com quatro itens.  O primeiro fator (SAFS) se refere à satisfação 

dos respondentes em relação à aparência dos seus parceiros e às situações de contato físico 

entre eles, ou seja, diz respeito às avaliações a partir de uma dimensão mais corporal do 

relacionamento.  No caso do segundo fator (SAIC), versa sobre a compatibilidade dos 

parceiros, tendo em conta suas ideias, preferências e comportamentos. Quanto aos índices de 

confiabilidade, o alfa de Cronbach para o primeiro fator foi de 0,76, atendendo o nível 

considerado satisfatório, e para o segundo fator o índice de confiabilidade foi 0,61.  

Em outra oportunidade, realizaram um novo estudo com o objetivo de complementar a 

validação da EFS-RC que apresentou algumas limitações psicométricas em seu estudo de 

validação anterior (Walchelke et al. 2007).  Nesta oportunidade, participaram 342 estudantes 

universitários com média de idade de 21,11 (DP= 3,09), sendo 52,3% do sexo feminino. Na 

ocasião, todos os participantes declararam estar envolvidos em algum relacionamento íntimo, 

variando de seis meses a mais de cinco anos.  Após a análise dos dados, confirmaram-se os 

dois fatores, contudo um dos itens não saturava satisfatoriamente em nenhum deles, tendo 

sido, portanto, excluído. Desta maneira, o primeiro fator continuou com cinco itens e o 

segundo com três, perfazendo um total de oito itens. O alfa de Cronbach para o fator SAFS foi 

de 0,80 e 0,68 para o fator SAIC, coeficientes melhores que os apresentados no estudo 

originário. Os autores consideraram que a presente escala poderia ser mais adequada para a 

aplicação em uma amostra que esteja em um relacionamento amoroso mais estável, tendo em 

vista que no estudo inicial existiam pessoas que não estavam em qualquer relacionamento.  
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Diversos estudos fizeram uso deste instrumento na avaliação da satisfação conjugal, a 

exemplo de Scorsolini-Comin (2012), Canals (2011), Mônego e Martins (2011) e Scorsolini-

Comin e Santos (2009). Tendo em vista apresentar índices de confiabilidade satisfatórios 

(Scorsolini-Comin & Santos, 2009; Wachelke et al, 2004), o fato de sua elaboração original e 

validação ter ocorrido no contexto brasileiro e também por ser um instrumento de aplicação 

simplificada, parcimonioso e de fácil compreensão, elegeu-se tal escala para avaliar a 

satisfação conjugal na presente tese. Além do conhecimento das principais medidas utilizadas 

para a mensuração do construto da satisfação conjugal, faz-se necessário também conhecer 

alguns estudos desenvolvidos com o objetivo de compreender a satisfação conjugal e seus 

correlatos.    

1.3. Correlatos da Satisfação Conjugal  

A satisfação conjugal, por ser algo que se apresenta na dinâmica do relacionamento 

íntimo de um casal, certamente sofrerá influência de diversos fatores. Entender o 

funcionamento deste construto implica também em conhecer que fatores o influenciam, não se 

pretendendo, neste caso, esgotar as possibilidades, mas destacar algumas que certamente estão 

presentes.   

Perlin e Diniz (2005d) concebem que a satisfação conjugal é afetada por fatores 

conscientes e inconscientes. Sendo assim, receberia influência também de variáveis 

contextuais, a exemplo do nível socioeconômico e o tempo de união.  Para Norgren et al. 

(2004), que investigam casamentos de longa duração, o relacionamento conjugal está 

associado à saúde e qualidade de vida, especificamente nos tempos de maturidade e 

senescência. Contudo, enfatiza que o casamento que suporta longas datas, não implica em 

satisfação conjugal para seus parceiros. Os referidos autores, ao compararem casais satisfeitos 

e insatisfeitos, identificaram que a satisfação conjugal aumenta mediante a fatores como 
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proximidade, estratégias adequadas de resolução de problemas, boa habilidade de 

comunicação, condição econômica, prática e crença religiosa.  

Gattis, Berns, Simpson e Christensen (2004), com base no seu estudo realizado com 

132 casais a procura de tratamento para dificuldade e 48 em situação estável, perceberam que 

a personalidade do próprio respondente, o que muitos chamam de ator, influência os níveis da 

sua própria satisfação conjugal. Compreenderam ainda que a similaridade nos traços de 

personalidade dos parceiros não previu a satisfação com o relacionamento. Dito de outro 

modo, a semelhança entre os traços de personalidade dos parceiros íntimos parece não ter 

correlação com satisfação conjugal.  

Em 2005, Barelds realizou dois estudos com casais a fim de conhecer a influência da 

personalidade própria e do parceiro no relacionamento.  A sua amostra foi composta por 

casais que moravam juntos e aqueles casados civilmente, fazendo um total 882 casais 

divididos entre os estudos 1 e 2. Os resultados indicaram que alguns traços de personalidade 

se correlacionaram com a qualidade no relacionamento; por exemplo o neuroticismo se 

correlacionou negativamente com a satisfação conjugal, tendo a elevada autoestima um efeito 

positivamente. Contudo, sobre a diferença entre as personalidades dos parceiros não se 

percebeu influência, lembrando que foram controlados os níveis de pontuação individual da 

personalidade dos parceiros.  

Gaunt (2006) realizou um estudo com a intenção de conhecer qual o papel da 

similaridade em prioridades valorativas, traços de personalidade de gênero, atitudes de papéis 

e religiosidade dos esposos na satisfação conjugal e nos afetos destes. O estudo teve uma 

amostra de 248 casais casados, mulheres com idade média de 30 anos (DP=4,5) e homens 32 

anos (DP=5,7), a maioria apresentava um nível de escolaridade superior. Conforme os 

achados deste estudo, de maneira geral, a similaridade entre os parceiros foi relacionada a 
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altos níveis de satisfação e baixo de afeto negativo.   Tanto para os maridos quanto para as 

esposas, a similaridade nos traços de personalidade de gênero e nos valores foi forte e 

consistentemente associados com a satisfação e o afeto. 

 Para os maridos, quanto maior a semelhança entre ele e a esposa em traços de 

personalidade, valores e atitudes, maior o seu nível de satisfação. Já para as esposas, quanto 

maior a similaridade em traços de personalidade e crença religiosa, maior a sua satisfação 

com o casamento.  Ainda sobre a similaridade do casal e a satisfação conjugal, Middleton 

(1993) buscou saber se semelhança na personalidade dos parceiros funcionava como preditor 

da satisfação no relacionamento.  A partir de dados de 79 casais de namorados heterossexuais, 

o referido autor encontrou que a similaridade nos traços de personalidade dos parceiros não se 

mostrou como preditora da satisfação com o relacionamento entre os namorados.   

Outro aspecto que pode influenciar a satisfação conjugal é a transição da 

conjugalidade para a parentalidade. Neste processo o casal passa por diversas mudanças, 

especificamente deixando de ser exclusivamente cônjuges para se tornarem progenitores de 

uma nova família. Segundo Menezes e Lopes (2007) tal transição tem possibilidade de 

acarretar a diminuição da satisfação conjugal.  Praticamente a metade dos divórcios ocorrem 

nos primeiros sete anos de casamento, e parte do estresse está associado a transição para a 

parentalidade. Nye (1988) afirma que o nível mais baixo de satisfação conjugal se dá quando 

a primeira criança atinge a idade de 14 anos, talvez isso se dê considerando a nova fase, de 

conquista de certa autonomia, que a criança está entrando e as possíveis negociações que 

deverá fazer com os seus pais e estes, por sua vez, deverão se adaptar enquanto pessoas, pais e 

casal ao movimento de individuação do seu primeiro filho.  

Lou (2009) em seu estudo realizado com casais de namorados, teve como objetivo 

avaliar o papel da similaridade do casal para a seleção de parceiro e a satisfação com o 
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relacionamento.  Sua amostra foi composta por 117 casais com um tempo médio de três 

meses de relacionamento, e uma média de idade de 19,37 (DP = 2,37) anos. Com base nos 

seus resultados, de maneira geral, a similaridade representou uma contribuição relativamente 

pequena para a satisfação no relacionamento, ao menos em se tratando de casais em 

relacionamentos recentes. 

De acordo com Scorsolini-Comin (2011), a conjugalidade e a satisfação conjugal se 

correlacionam com os afetos positivos.  Sendo assim, a medida que a pessoa apresenta maior 

frequência em afetos positivos (e.g., otimismo, prazer, gozo, esperança, resiliência, 

contentamento) se sente mais satisfeita em seu relacionamento conjugal, desenvolve maior 

coesão com o seu parceiro e tem mais possibilidade de expressar sua afetividade.  Silberman 

(1995), em um estudo realizado com 104 casais que tinha um tempo médio de 13 anos de 

convivência, percebeu que a intimidade entre os esposos seguida pela paixão se mostrou 

correlacionada com a satisfação conjugal. 

Em estudo realizado por Ribeiro, Pinho e Falcone (2011) com o intuito de saber qual a 

influência da raiva e da empatia sobre a satisfação conjugal, os resultados indicaram que a 

expressão da empatia na relação conjugal está diretamente relacionada com a satisfação com o 

casamento. Os dados sugerem que quando o (a) parceiro (a) é empático no contexto conjugal, 

isso reflete de maneira positiva na satisfação com os comportamentos do seu (sua) parceiro 

(a), tanto na forma como ele (a) demonstra seus sentimentos na relação, como na maneira 

como o (a) seu (sua) cônjuge propõe e executa as regras na convivência conjugal. Quanto à 

influência da raiva na satisfação conjugal, este estudo sugeriu que a forma inadequada de 

expressar a raiva se correlacionou negativamente com a satisfação conjugal, enquanto o 

controle da raiva o fez positivamente. Desta forma, pessoas que conseguem controlar e 

manifestar sua raiva adequadamente conseguem ser mais satisfeitas em seus relacionamentos. 
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Segundo estes autores, a empatia parece atuar como mediadora da satisfação conjugal de duas 

formas: aumentando as interações positivas entre os casais ao mesmo tempo que reduz o 

impacto de emoções negativas, a exemplo da raiva na dinâmica das interações do casal.  

 Seguindo neste estudo, ao analisar a relação de gênero na satisfação conjugal, Ribeiro 

et al. (2011) perceberam que as mulheres mostraram um nível mais elevado de insatisfação 

conjugal do que os homens. Segundo tais autores, isso talvez se deva ao fato de que, para elas, 

o relacionamento íntimo assume maior dimensão em relação a aspectos de realização pessoal 

e autoestima.  Elas apresentaram ainda maiores níveis nos traços de raiva e reação de raiva, o 

que pode estar vinculado à dupla jornada de trabalho que a mulher desenvolve, a nova divisão 

das tarefas domésticas, o que muitas vezes acontece de maneira conflitiva considerando a 

relutância dos maridos em participar nos afazeres domésticos. Eles, no entanto, demonstraram 

um nível mais alto de satisfação conjugal, e ainda se revelaram mais empáticos que elas na 

relação, assim conferiu um teor de confirmação de achados de pesquisas passadas que relatam 

a falta de unanimidade quanto às diferenças de gênero.  

Outra variável que influencia a satisfação conjugal negativamente é o número de 

filhos, ou seja, com a presença dos filhos os cônjuges tendem a sentirem-se mais insatisfeitos 

com os seus relacionamentos.  Ribeiro et al. (2011) sugerem que isso talvez se justifique por 

conta das mudanças ocorridas no casamento, que passou a se centrar mais no individualismo 

que na constituição da família, assim como em razão do aumento do número de filhos, a 

interação entre os parceiros tende a diminuir, uma vez que os cônjuges precisam dividir o 

tempo para o cuidado dos filhos. 

Pedro, Ribeiro e Shelton (2012) realizaram um estudo a fim de conhecer o 

relacionamento entre a satisfação conjugal e as práticas parentais considerando o papel do 

comportamento de coparentalidade como mediador do relacionamento.  Participaram deste 



 

44 

estudo 519 casais portugueses com crianças de nove a treze anos de idade. Em seus achados 

os referidos autores entenderam que a satisfação em relacionamento conjugal para um dos 

esposos está associada às contribuições do marido ou da esposa dentro do seu papel na 

coparentalidade e às práticas parentais dos parceiros. Os autores também se deram conta de 

que a satisfação vivenciada por um dos pais em seu relacionamento conjugal, pode melhorar a 

forma como este se relaciona como os filhos, por meio da promoção da cooperação mútua, 

respeito e compromisso em situação que envolvam pais e filhos.  

Em estudo realizado por Furler e Grob (2013), pretendeu-se conhecer a influência da 

similaridade da personalidade na satisfação com a vida apresentada pelos casais. A amostra 

foi composta por 1608 casais em relacionamento romântico. Os resultados mostraram 

substancialmente que os traços de personalidade dos parceiros se correlacionaram com a 

satisfação com a vida evidenciada por eles. Contudo, a similaridade nos traços de 

personalidade não se mostrou relacionada com a satisfação com a vida dos parceiros. Os 

autores chamam a atenção para o controle da variável personalidade, que poderá influenciar 

em outros resultados.    

Estudando as diferenças sexuais quanto à atratividade física do parceiro e às 

implicações na satisfação conjugal, Meltzer, McNulty, Jackson e Karney (2014) realizaram 

uma pesquisa com amostra de 458 casais estadunidenses com média de idade de 25 anos (DP 

= 4) para os homens e 24 anos (DP = 4,24) para as mulheres.  Nesta oportunidade, os autores 

confirmaram que a atratividade física do parceiro, no caso da esposa, apresenta forte 

correlação com a satisfação experienciada pelo esposo.  Em outras palavras, a opinião que o 

parceiro, o marido, tem a respeito da atratividade de sua esposa, influencia na satisfação 

conjugal experimentada por ele, ou seja, o marido mostrou-se mais satisfeito em seu 

relacionamento conjugal, quando julgava a esposa mais atraente fisicamente, o que foi 
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crescente durante o período dos quatro primeiros anos de relacionamento.  Já as esposas, não 

apresentaram tais resultados, isto é, a atratividade de seus parceiros parece não influenciar em 

sua satisfação conjugal.  Todavia, houve uma correlação positiva entre ela ser percebida como 

atraente pelo marido e seus níveis de satisfação conjugal. 

Percebe-se que a satisfação conjugal é um construto complexo que recebe influência 

de diversos fatores, conforme enfatizam Norgren et al (2004).  Portanto, considerando a sua 

relevância no que diz respeito à boa convivência do casal com vistas a manutenção de uma 

estrutura familiar funcional, faz-se importante conhecer um pouco mais como certas variáveis 

interferem na satisfação conjugal, o que poderá ser observado adiante nesta tese.  

Concretamente no próximo capítulo há de se tratar sobre o bem-estar subjetivo, haja vista se 

firmar também como um construto importante no dia-a-dia das pessoas e que possivelmente é 

afetado pela satisfação conjugal, podendo ainda ser influenciado por alguns de seus 

correlatos.   
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CAPÍTULO 2 – Bem-estar Subjetivo 
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De maneira geral as pessoas vivem todo o tempo em busca da felicidade. A conquista 

dela, para muitos, está numa diversidade de atitudes e comportamentos incorporados. Há 

quem pense que com o suprimento de todas as suas necessidades estará finalmente feliz; já 

outros imaginam que se conseguirem resolver determinados problemas que os afligem, 

alcançarão a felicidade; há quem pense que o início de um relacionamento íntimo pode 

representar a felicidade tão sonhada; tem também quem a deposite na aquisição de um 

emprego ou ascensão de um cargo profissional; não é difícil igualmente encontrar aqueles que 

creem na felicidade alcançada por meio do ganho de uma grande soma em dinheiro e os que 

imaginam recebê-la por meio da graça de um ser divino.    

Deste modo, ao que parece, a busca pela felicidade, até certo ponto, torna-se um 

objetivo a ser alcançado, e ao que indica, localizado fora da pessoa (Graziano, 2005), o que 

para muitos se configura como algo inatingível, segundo sugere o poeta Vicente Cardoso 

(citado por Chauí, 2000) em seu poema Velho Tema, quando afirma que a felicidade existe, 

mas que não se alcança porque ela está sempre ali onde a põe e nunca onde se está. 

Não é de hoje a inquietação com o tema da felicidade (Diener, 1984). Segundo o 

pensamento filosófico da Idade Média, as pessoas almejam o bem e a felicidade, os quais só 

poderão ser alcançados segundo a prática de uma vida virtuosa, sendo essa busca a essência 

da vida ética (Chauí, 2000). Epicuro, filósofo Ateniense do século IV a. C., acreditava que o 

ser humano tem em si a possibilidade de ser feliz, isso graças aos dons físicos e também 

espirituais a ele dispensados pela natureza (Ullmann, 2010). Sêneca, 2.a.C. a 65 d.C., ao 

observar a sociedade bastante infeliz, a recusava como padrão de referência, afirmando que 

para ser feliz, o indivíduo deveria abster-se de seguir a multidão (Graziano, 2005; Vicente & 

Pereira, 2011).  Bertrand Russel, acreditava na felicidade como um bem a ser conquistado, 
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enfatizando a importância do homem se integrar à sociedade em busca da felicidade do outro 

da mesma forma em que busca a própria felicidade (Graziano, 2005). 

Espinosa afirmava que a filosofia é um caminho árduo e difícil, mas que pode ser 

percorrido por todos, se desejarem a liberdade e a felicidade (Graziano, 2005). Outrossim, 

Kant, também falando sobre a felicidade, declarou que a filosofia é o conhecimento que a 

razão obtém de si mesma para saber o que pode conhecer e saber, tendo como objetivo a 

felicidade humana. Já Marx afirmava que a Filosofia havia se dedicado mais à contemplação 

do mundo e que precisaria conhecê-lo com o objetivo de transformá-lo, de maneira a trazer 

justiça e felicidade às pessoas (Chauí, 2000). E, ainda, a felicidade enquanto objetivo ou alvo 

consta no fundamento e discurso das diversas religiões (Graziano, 2005; Herrero, 2006).  

Tomando-se como exemplo das religiões cristãs e outras que mantêm certa crença intitulada 

milenarismo, e baseando-se nela, seus adeptos creem e esperam a felicidade abundante no 

mundo, quando ao final de muito sofrimento, os indivíduos serão regenerados, purificados e 

libertados pela divindade (Chauí, 2000). 

2.1 O bem-estar subjetivo na Psicologia 

Para a psicologia, entretanto, parece que a felicidade demorou um pouco a surgir como 

tema relevante, considerando que esta ciência, por muito tempo, se ocupou majoritariamente 

de aspectos mais negativos da experiência humana (Nunes, Hutz & Giacomoni, 2009; Paludo 

& Koller, 2007; Seligman, 2004; Seligman & Csikszentmihalyi, 2000).  Em seu histórico, no 

período anterior a Segunda Guerra Mundial, a Psicologia apresentava três focos principais, a 

saber: a cura das doenças mentais, tornar a vida das pessoas mais satisfatória e identificar e 

cultivar talentos superiores.  No contexto do pós-guerra a Psicologia manteve um forte 

investimento na compreensão do que poderia trazer a cura das pessoas, deixando de lado 

outras atividades.  
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Portanto, durante um longo período, estudar motivações de pessoas felizes ou aspectos 

da felicidade não estava em pauta para a ciência de maneira geral, e a psicologia não fugia a 

isso.  Deste modo, não há muito o que se ver na literatura científica tratando de felicidade para 

o período referido.  Reforçando o comentado, estudos que se ocupavam de estados negativos 

da vida das pessoas estavam em uma razão de 17 para 1, ou seja, para cada 17 estudos que 

enfatizavam aspectos negativos da experiência humana, havia apenas um que se ocupava dos 

aspectos positivos (Myers, 2000; Myers & Diener, 1995; Seligman, 2004). 

Apesar de ser importante para a vida humana, a felicidade é um tema que só veio 

ganhar espaço na pesquisa psicológica recentemente com o advento da Psicologia Positiva. 

No Brasil as primeiras publicações datam do final da década de 1990 (Nunes, Hutz, & 

Giacomoni, 2009). Portanto, essa é uma área consideravelmente nova dentro da ciência 

psicológica, interessada prioritariamente no estudo dos aspectos saudáveis da experiência 

humana, reportando-se à análise científica das emoções positivas, forças e virtudes humanas 

(Bacon, 2005; Seligman & Criskszentmihalyi, 2000; Sheldon & King, 2001).  Neste sentido, 

pesquisadores em diversos países se empenham a fim de compreender o quanto as pessoas são 

felizes e até que ponto podem realizar integralmente o seu potencial. Deste modo, dentro da 

Psicologia Positiva, o interesse pelo estudo da felicidade vem sendo crescente, tratado 

cientificamente como bem-estar subjetivo, tendo em conta que para os estudiosos o termo 

felicidade parecia ser bastante amplo (Albuquerque & Tróccoli, 2004; Diener, Lucas & Oishi, 

2002; Siqueira & Pandovan, 2008).   Desta forma, adota-se este termo no decorrer da presente 

tese. 

Para Diener e Lucas (2000) o bem-estar subjetivo é um conceito que exige auto- 

avaliação, só podendo ser observado e relatado pela própria pessoa e não por indicadores 

externos definidos por outros. Apesar das pessoas viverem em ambientes concebidos 
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objetivamente, no final das contas elas atendem mesmo a um plano construído subjetivamente 

(Campbell, Converse & Rodgers, 1976; Siqueira & Pandovan, 2008).  

Mesmo considerando aspectos externos, a psicologia positiva propõe que, em seu 

conceito, o bem-estar subjetivo corresponde a uma avaliação cognitiva e afetiva que a pessoa 

faz sobre a sua própria vida. Conforme Snyder, Lopez e Shane (2009), o construto pode ser 

considerado como uma avaliação particular da própria condição atual no mundo; seria ainda 

uma combinação de afeto positivo e satisfação geral com a vida (Diener & Lucas, 2000), 

enfatizando o relato que as pessoas fazem a respeito das suas experiências.  Neste sentido, é 

necessário ter em conta que cada pessoa avalia sua vida mediante concepções subjetivas, 

apoiando-se em expectativas próprias, emoções, experiências passadas e valores.  Tais 

concepções se organizam segundo sentimentos e pensamentos acerca da existência individual 

(Diener & Lucas, 2000).  

O estudo do bem-estar se baseia em duas perspectivas teóricas. A eudaimônica e a 

hedônica.  Na perspectiva eudaimônica, o bem-estar se aproxima do conceito de Aristóteles, 

equiparando-se à felicidade, porém para Costa e Pereira (2007) o referido termo tem uma 

tradução que se assemelha a estar no controle da própria vida. Segundo Ryff (1989), este é um 

termo que reflete o ideal de excelência, de direção a um potencial a se desenvolver, o que dá 

sentido e significado a vida. Este autor toma por base concepções filosóficas clássicas do 

bem-estar enquanto virtude, por isso o define como funcionamento psicológico positivo.  A 

partir desta perspectiva se fundamenta uma visão de felicidade que destaca sentimentos de 

expressividade pessoal e autorrealização (Albuquerque & Tróccoli, 2004; Diener, Suh, Lucas, 

& Smith, 1999; Ryff, 1989), considerando um bem-estar psicológico (Siqueira et al, 2008) 

Já a segunda perspectiva enfatiza a felicidade partindo de uma referencial mais 

hedonista, adotando uma visão de bem-estar como prazer ou felicidade. Esta concepção 
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hedônica propõe a felicidade como prioridade.  Todavia, ao experimentar um sentimento de 

hedonismo severo, a pessoa tende a perseguir a felicidade entendendo-a como a realização de 

todos os seus desejos, prazeres e necessidades pessoais. No entanto, dentro do sentido 

convencional, tal concepção tem em conta a avaliação que as pessoas fazem das suas vidas, 

considerando suas necessidades, seus valores e sentimento pessoais.   

Dentro desta concepção hedonista de felicidade, o bem-estar subjetivo é compreendido 

por intermédio de três componentes: o afeto positivo, o afeto negativo e a satisfação com a 

vida. Outros autores consideram como sendo dois componentes: os afetos (positivos e 

negativos) e a satisfação com a vida (Giacomoni, 2004). Sobre os aspectos positivos pode-se 

pensar naqueles tidos como agradáveis (e.g., orgulho, prazer); já os negativos, estes podem 

ser constituídos como emoções ou sentimentos considerados desagradáveis (e.g., tristeza, 

raiva); e a satisfação com a vida, se compreende como um componente cognitivo, 

evidenciando aspectos racionais ou intelectuais com relação ao contentamento do indivíduo 

com a sua própria vida, apresentando-se de forma global (a satisfação com a vida), e de forma 

específica (a satisfação com áreas da vida, como matrimonio, finanças e recreação) (Oliveira, 

2009). 

Nesta compreensão, há de se levar em conta que cada pessoa avalia sua própria vida a 

partir de concepções pessoais, sustentando-as em suas expectativas, emoções, experiências 

prévias e valores. Segundo Diener e Lucas (2000), tais concepções organizam-se por meio de 

pensamentos e sentimentos acerca da existência individual.   Diogo (2003) afirma que o bem-

estar subjetivo é composto por três aspectos fundamentais: (1) está vinculado prioritariamente 

à experiência individual; (2) não considera apenas a ausência de fatores negativos, tem em 

conta medidas de afetos e emoções positivas; e (3) abrange, ainda, uma avaliação global 

anterior à avaliação de um determinado domínio da vida.  
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É importante salientar que apesar do conceito guardar certa relação com a qualidade 

de vida, não são equivalentes.  A qualidade de vida compreende o bem-estar objetivo no qual 

são consideradas circunstâncias práticas da vida, a exemplo da escolaridade, saúde, classe 

social e renda. Por outro lado, o bem-estar subjetivo se mostra por meio de experiências 

subjetivas da vida e de indicadores emocionais, do tipo felicidade e satisfação. Sobre a 

dimensão emocional, antes não se considerava os afetos positivos e negativos como 

componentes, pois estes eram vistos como traços afetivos que se assemelhavam a 

determinados traços de personalidade. No entanto, conforme estudos realizados por Diener e 

Emmons, em 1984, percebeu-se que tais afetos faziam parte do construto.  

Contudo, ao destacar os afetos positivos como sendo um componente mais presente, 

não implica a ausência dos afetos negativos, mas a predominância dos afetos positivos na 

experiência de vida das pessoas, ou seja, que elas vivenciam mais situações prazerosas que 

sofridas (Siqueira & Pandovan, 2008).  Neste sentido, considera-se que as experiências 

emocionais são importantes para a auto-avaliação feita, de modo que as análises em relação a 

ele parecem estar bem mais relacionadas com a frequência que se experimentam emoções 

positivas do que com a intensidade destas (Diener & Diener, 1995).  Logo sugere-se que o 

bem-estar subjetivo se constitui de afetos positivos, os quais serão avaliados por meio de 

sentimentos tidos como agradáveis (e.g., orgulho, prazer, alegria); afetos negativos, que são 

reconhecidamente sentimentos desagradáveis (e.g., tristeza, vergonha); e satisfação com a 

vida, compreendendo aspectos cognitivos e racionais presentes nas diversas situações de vida 

da pessoa. 

Estudos indicam que uma pessoa com um nível alto de bem-estar subjetivo, além de 

apresentar uma frequência elevada de afetos positivos e certa ausência de afetos negativos, 

deverá também expressar um nível alto de satisfação com a vida (Diener, 1996; Gouveia, 
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Barbosa, Andrade, & Carneiro, 2005). Segundo Diener, Larsen, Levine e Emmons (1985, 

citados por Larsen & Eid, 2008), a satisfação com a vida tende a ser avaliada de forma geral 

ou específica. Quando considerada de forma geral, a pessoa vai analisar a sua vida como um 

todo, tendo em conta a influência das diversas áreas. Já na análise específica, a pessoa 

considerará áreas distintas, a exemplo da vida profissional, social e acadêmicas (Diener et al., 

1985). 

Conforme ganha espaço a psicologia positiva, diversos outros construtos vão surgindo 

nos estudos científicos a fim de ajudar na compreensão dos aspectos positivos da experiência 

humana, a exemplo do altruísmo (Gouveia, Athayde, Gouveia, Gomes, & Souza, 2010) e da 

positividade (Souza, Araújo, Gouveia, Coelho & Gouveia, 2014). Sobre a positividade, 

muitos pesquisadores têm se interessado em dar ênfase aos aspectos positivos que, até certo 

ponto, podem promover o bem-estar subjetivo do indivíduo. Souza et al., (2014) observaram 

que os efeitos da positividade estão presentes em diversos estudos, ressaltando correlações 

positivas com diferentes variáveis, tais como saúde física, recuperação de doenças e 

estratégias de coping. Em outros resultados a positividade também surge como preditora de 

variados construtos, a exemplos de afetos positivos e negativos, qualidade de vida e 

depressão, além do que é um construto que abarca a satisfação com a vida, a autoestima e o 

otimismo, elementos fundamentais dentro dos estudos da Psicologia Positiva (Souza et al., 

2014).  

Não obstante, apesar das evidências empíricas acerca da diferenciação entre aquelas 

duas perspectivas eudaimônica e hedônica, pode-se seguir por uma alternativa mais 

integradora, ponderando não apenas aspectos cognitivos como também afetivos. Ryff (1989) 

propõe que o construto pode ser estudado e compreendido por meio das duas perspectivas 

existentes.  Nesse sentido, pode apresentar seis dimensões: (1) autoconceito; (2) relações 
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positivas com os demais; (3) autonomia; (4) domínio do ambiente; (5) propósito da vida e (6) 

crescimento Pessoal.  Segundo Ryan e Deci (2001), o bem-estar subjetivo pode ser fruto de 

uma experiência psicológica e funcionamento ajustados, mais a satisfação da pessoa consigo 

mesma e com o seu meio.  Para estes autores há também que se considerar ambas as 

perspectivas teóricas.  

No modelo proposto por Feist, Bodner, Jacobs, Miles e Tan (1995), as teorias ao 

conduzirem os estudos empíricos da psicologia sobre o bem-estar, mantiveram-se separadas, 

não havendo integração. Neste caso eles propuseram uma associação entre as teorias 

eudaimonia e hedonismo, dando lugar à possibilidade de existência de modelos causais 

bidirecionais.   

  Baseando-se nas ideias de Diener (1984), o bem-estar subjetivo pode ser entendido 

como um construto, por meio do qual a psicologia positiva busca compreender a análise que 

as pessoas costumam fazer sobre suas vidas de modo geral ou específico.  Segundo o referido 

autor, podem-se organizar em três grupos as definições do bem-estar subjetivo: (1) 

compreende por meio de critérios externos, normativos, como santidade ou virtude. Neste 

entendimento, a felicidade não é tida como um estado subjetivo, e sim é percebida como o 

apresentar de uma qualidade desejável; (2) a satisfação com a vida define esse grupo, pois 

busca conhecer o que leva as pessoas a avaliarem suas vidas a partir de índices positivos; e (3) 

têm-se a compreensão de que implica no predomínio dos afetos positivos sobre os negativos. 

Neste sentido, tem-se a vivência das emoções positivas e negativas ao longo de um certo 

período da vida, e ainda o quanto a pessoa poderá estar propensa a tais emoções.  

 Deste modo, Diener (1984) propõe que se destaquem três pontos importantes: o 

primeiro refere-se à subjetividade, considerando que o bem-estar se encontra na experiência 

pessoal; o segundo sugere que o bem-estar não se apresenta apenas quando há ausência dos 
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afetos negativos, mas na presença dos afetos considerados positivos; e o terceiro alega que é 

compreendido também, por intermédio de uma medida geral dos aspectos da vida.  Baseando-

se neste modelo que a presente tese pretende compreender os seus achados.  Nesta direção se 

faz necessário saber como alguns pesquisadores têm mensurado este construto.  

2.2 Mensuração do bem-estar subjetivo (BES)   

 Para medir o BES, os estudos geralmente fazem o uso de dois, três ou até mais 

instrumentos (Albuquerque, Noriega, Coelho, Neves e Martins, 2006; Diener, Gohm, Suh & 

Oishi, 2000; Nunes et al., 2009; Rodrigues & Silva, 2010). Entretanto, o bem-estar subjetivo 

comumente é composto por duas dimensões, uma emocional (afetos negativos e positivos) e a 

outra cognitiva (satisfação com a vida), geralmente utiliza-se um ou dois instrumentos para 

mensurar sentimentos positivos e/ou negativos e outro para satisfação. Nesse sentido, conta-se 

com diversas medidas de avaliação, abaixo serão descritas algumas das principais utilizadas.  

 Diener et al. (2000) desenvolveram um estudo com o objetivo de saber qual a relação 

entre estado civil e bem-estar subjetivo em diversas culturas.  Neste estudo o bem-estar 

subjetivo foi mensurado a partir dos componentes de satisfação com a vida e os afetos 

positivos e negativos. Para verificar a satisfação com a vida, aspecto cognitivo do bem-estar, 

os autores utilizaram apenas um item (De maneira geral, o quão satisfeito você está com a 

sua vida nestes dias?). As respostas foram dadas usando escala de 10 pontos, variando de 1 = 

insatisfeito a 10 = satisfeito. Quanto aos afetos, estes foram mensurados com a Affect Balance 

Scale, instrumento desenvolvido em 1969 por Bradburn composto por cinco afetos positivos 

(e.g.: pessoalmente animado ou interessado em alguma coisa; orgulhoso porque elogiaram 

algo que você tenha feito) e cinco afetos negativos (e.g.: deprimido ou infeliz; chateado 

porque alguém criticou você), aos quais o participante respondia sim/não, indicando se havia 

ou não experiênciado cada um destes sentimentos nas últimas semanas.  
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Albuquerque et al., (2006) realizaram um estudo com o objetivo de verificar como os 

valores humanos básicos poderiam influenciar o bem-estar subjetivo. Neste estudo eles 

utilizaram como instrumento três escalas que mensuravam a satisfação com a vida e os afetos 

positivos e negativos. A Escala de Satisfação com a Vida utilizada foi a desenvolvida por 

Diener, Larsen e Griffin em 1985, composta por 5 itens respondidos em escala variando de 1 

= Discordo totalmente a 7 = Concordo totalmente, apresentando índices de confiabilidade 

apropriados. As duas outras escalas empregadas surgiram da Escala Multidimensional para 

Medição do bem-estar subjetivo, desenvolvida por Plata e Lagunes em 1999: a Escala de 

Satisfação com Áreas da Vida, contendo 20 itens, e suas respostas variavam de 1 = 

Completamente insatisfeito a 9 = Completamente satisfeito; A Escala de Afetos, composta por 

15 itens que variavam de 1 = Nunca a 9 = Sempre -  apresentando os fatores Afetos Positivos 

e Afetos Negativos.   

 Oliveira (2009), em seu estudo de doutoramento, procurou compreender a situação 

laboral dos médicos relacionando trabalho e bem-estar subjetivo. Para tanto, no referido 

estudo, a fim de verificar o bem-estar subjetivo dos seus respondentes, a autora utilizou as 

seguintes medidas: (1) Escala de Afetos Positivos e Negativos, desenvolvida por Diener e 

Emmons em 1984 e que tem como objetivo avaliar o nível de estados afetivos vivenciados. 

Este instrumento é composto por adjetivos indicando estados afetivos positivos (e.g.: alegre, 

divertido) e negativos (e.g., deprimido, preocupado). Contudo, foi acrescentado o adjetivo 

otimista para representar o afeto positivo. O referido instrumento verifica o quanto o 

participante tem vivenciado cada um dos afetos nos dias atuais, a partir de uma escala de sete 

pontos variando de 1 = Nada a 7 = Extremamente; (2) Escala de Satisfação com a Vida, 

elaborada por Diener et al., (1985). Trata-se de um instrumento composto por cinco itens que 

dão uma ideia de como o respondente tem se sentido em relação a sua vida (e.g.: na maioria 

dos aspectos, minha vida é próxima ao meu ideal). Para responder a pessoa deve assinalar o 
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seu grau de concordância com a afirmativa, uma das opções colocadas em forma de respostas 

graduadas que vão de 1 = Discordo totalmente a 7 = Concordo totalmente.  

Nunes et al. (2009), em estudo realizado a fim de conhecer as relações entre BES e a 

personalidade, utilizaram uma escala adaptada por Hutz e Giacomoni (1997), a qual inclui 

medidas de afetos positivo e negativo e satisfação com a vida. As escalas de afeto compõem-

se por 20 itens, cada uma consistindo em palavras que indicam estados emocionais. Aos 

respondentes é solicitado que assinalem o quanto têm vivenciado os sentimentos ou as 

emoções ali descritas considerando o momento presente, em escala que vai de 1 = Nem um 

pouco a 5 = Extremamente. A escala de satisfação com a vida se compõe de cinco itens 

propondo que o respondente pondere sua vida tendo em conta indicadores globais.  As frases 

se apresentam em escala de resposta tipo Likert, de sete pontos, variando de 1 = Nenhuma 

concordância a 7 = Total concordância. 

Em estudo realizado por Rodrigues e Silva (2010), tinha-se o propósito de conhecer o 

papel das características sociodemográficas na felicidade. Para tanto os autores buscaram 

mensurar o bem-estar subjetivo (felicidade) por meio da Escala Subjetiva de Felicidade e um 

item único que se propunha a avaliar globalmente o nível de felicidade do indivíduo. A 

Escala Subjetiva de Felicidade – ESF foi desenvolvida em 1999 por Lyubomirsky e Lepper, 

sendo composta por quatro itens, em que dois deles se ocupam em caracterizar o respondente 

de forma absoluta (o quanto se considera feliz) e relativa (comparando-se a outros, o quanto 

se sente feliz), as respostas são dadas a partir de escala de sete pontos em que a pessoa vai se 

identificar de 1 – Minimamente a 7 – A máximo. Já os outros dois itens apresentam afirmações 

que representam pessoas felizes e infelizes, tendo o respondente que indicar quantificando o 

grau em que tais afirmativas se aplicam a ele. 
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Os autores Scorsolini-Comin, Santos e Souza (2012) realizaram um estudo na intenção 

de verificar as correlações entre os domínios do BES e a expressão de afeto. Nesta 

oportunidade, para mensurar o BES eles utilizaram um instrumento que foi desenvolvido a 

partir de pressupostos da psicologia positiva, a Escala de bem-estar subjetivo – EBES, 

(Albuquerque & Tróccoli, 2004). Esta é composta por duas escalas menores, de resposta tipo 

Likert, contendo cinco pontos. Uma parte composta por 47 itens que descrevem afetos 

positivos e negativos, a outra formada por 15 itens representando julgamentos que se referem 

a avaliação da satisfação ou a insatisfação com a vida.  

As Escalas PANAS oferecem uma lista de 40 adjetivos que representam o estado de 

humor a que se referem, organizados alfabeticamente, sendo 20 positivos (e.g., como em 

“entusiasmado”) e 20 negativos (e.g., “nervoso”). A pessoa deve redigir à esquerda de cada 

adjetivo o número que melhor representa “até que ponto você tem se sentido desta forma 

ultimamente”, variando as respostas de 1 = Nem um pouco a 5 = Extremamente) (Giacomoni 

& Hutz, 1997). Souza e Duarte (2013) em estudo realizado a fim de conhecer a influência da 

amizade no BES, utilizaram as Escalas PANAS de Watson, Clark e Tellegen (1988).  

Nota-se que são diversos os instrumentos propostos com o objetivo de mensurar o 

bem-estar subjetivo. Contudo, a presente tese utilizou a Escala Subjetiva de Felicidade – 

(ESF), que foi desenvolvida em 1999 por Lyubomirsky e Lepper, tendo sido também utilizada 

por Rodrigues e Silva (2010), conforme mencionado anteriormente.  Conhecidos os 

instrumentos e escolhido aquele que será utilizado, procura-se a seguir considerar alguns 

correlatos do bem-estar subjetivo.  

2.3 Correlatos do BES  

Segundo Lyubormisky et al. (2005), a genética é responsável por 50% da variância da 

felicidade na população, enquanto as circunstâncias de vida (sendo más ou boas) e a 
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intencionalidade (tentar viver de forma saudável e buscar mudanças positivas) respondem por 

cerca de 10% a 40% da variância na população no que se refere à felicidade. Contudo, resta 

compreender como esses outros aspectos, considerados mais sociais, se correlacionam com o 

BES.  

Diener, Lucas e Oishi (2002) trazem dados de diversos estudos realizados que 

propõem certa correlação com os fatores demográficos. Neste manual de Psicologia Positiva, 

tais autores citam uma revisão realizada por Wilson em 1967 mostrando que tanto 

personalidade quanto alguns fatores demográficos se correlacionam com o bem-estar.  

Segundo este autor, uma pessoa feliz é aquela que é jovem, saudável, bem educada, que ganha 

bem, extrovertida, otimista, sem preocupações, religiosa, casada e com boa autoestima, que 

tem disposição para trabalhar, tem aspirações modestas e inteligente, seja homem ou mulher.  

Em estudo realizado por Nunes, Hutz e Giacomoni (2009) com o objetivo de verificar 

a influência da personalidade no bem-estar subjetivo, encontrou evidencias para os fatores de 

extroversão, neuroticismo e amabilidade do modelo. Tais autores concluíram que esses 

resultados reforçam a hipótese de que a personalidade é um componente essencial para o 

BES.  

Nos últimos 30 anos, pesquisas têm registrado que alguns dados demográficos, como 

sexo, idade e renda, correlacionaram-se com o BES, porém apresentaram efeitos pequenos; 

destacou-se mesmo que eles enfatizam a distinção entre pessoas que são moderadamente 

felizes e as que são bastante felizes (Diener & Diener, 1996; Diener et al., 1999).  Diener et al. 

(2002) propõem que embora os afetos agradáveis declinem com o passar do tempo conforme 

a chegada da idade mais madura, a satisfação com a vida e a experiência com afetos 

desagradáveis apresentam pouca mudança. Corroborando estes resultados sobre efeito da 
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idade no BES, Ferraz et al. (2007) destacaram uma variação muito pequena ao longo das 

etapas e que a relação é praticamente nula.  

Sobre a influência da renda, Diener, Diener e Diener (1995) encontraram que mesmo 

com os níveis primários de necessidades básicas atendidos, a renda teve uma influência 

moderada. Concluíram que pessoas que moram em países mais ricos tendem a ter um nível 

mais alto de BES, uma vez que desfrutam de mais bens materiais, e ainda por talvez 

desfrutarem de níveis mais elevados de direitos humanos, igualdade e uma vida mais longa 

(Diener, Diener, & Diener, 1995). Em outro estudo realizado em 2002 Diener e Biswas-

Diener defenderam que esta variável só vai ter impacto positivo em países pobres. 

Em uma revisão de literatura realizada por Ferraz, Tavares e Zilberman (2007), foi 

registrado que em países da União Europeia as pessoas que moravam na Dinamarca 

apresentavam cinco vezes mais probabilidade de se autodeclararem “muito satisfeitas” com a 

vida se comparadas a cidadãos franceses ou italianos, e se comparadas a portugueses esse 

número subia para doze. Enfatizaram, ainda, que as nações mais ricas reportam índices de 

felicidade mais elevados que em países pobres, o que não se comprova em alguns casos, como 

em países da América Latina, que apresentam índices médios de BES, semelhantes a 

Austrália e o Japão. Assinalaram que baseados neste estudo acerca do poder aquisitivo, 

superada a fronteira da subsistência com dignidade (comida, água, saneamento básico), o 

crescimento do poder aquisitivo não vai representar um acréscimo significativo nos níveis de 

felicidade, corroborando as sugestões dos estudos de Diener et al. (2002). 

Com relação a variável casamento civil e sua influência, alguns autores defendem que 

esta relação também vai depender da cultura em que se está inserido, pois parece não haver 

clareza se os benefícios do casamento resultam do amor e companheirismo presentes em 

relacionamentos duradouros, ou se resultam da aprovação social que o casal recebe.  Em 
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culturas individualistas parceiros que vivem juntos se mostraram mais felizes que pessoas 

casadas civilmente ou solteiras, dando a entender que tal cultura enfatiza mais o 

companheirismo que a aprovação social. Contudo, os efeitos do casamento podem ser 

diferenciados de acordo com o gênero. Ferraz et al. (2007) acerca do efeito do estado civil, 

destacaram que este representava um efeito bem pequeno. Entretanto, constataram que entre 

as pessoas que se percebem muito felizes, as casadas são a maioria. 

Por outro lado, Diener et al. (2000) realizaram um estudo com uma amostra de 59.169 

pessoas em 42 países com o intuito de verificar a relação entre o estado civil e o BES. Eles 

sugeriram que a relação entre essas variáveis se mostrou muito semelhante em todo o mundo, 

indicando que mesmo que as variáveis culturais mostrem certa influência, o tamanho dos 

efeitos foi muito pequeno. Destacaram que, especificamente sobre a variável satisfação com a 

vida, o benefício do casamento sobre a coabitação foi maior nas sociedades coletivistas que 

nas individualistas, resultado que corrobora os achados de Ferraz (2007).  

Quanto à presença dos filhos, os autores assinalaram que este fator tem um efeito nulo 

ou fraco/negativo sobre o BES.  Eles informam ainda que os filhos podem funcionar como um 

fator estressor da relação conjugal, apontando que o casamento tende a ficar melhor quando 

os filhos saem para morar fora (Ferraz et al., 2007). Sobre a chegada dos filhos também 

Menezes e Lopes (2007) e Nye (1988) conferem que com a transição para a parentalidade, ao 

se tornarem pais do seu primeiro filho, os esposos tendem a ter uma decaída na satisfação 

conjugal.   

A religiosidade tem uma influência positiva no bem-estar subjetivo, porém a 

magnitude da correlação entre essas variáveis vai depender do tipo de religiosidade avaliada.  

Ferraz et al. (2007) apontaram para uma moderada correlação entre comprometimento com a 

fé e maiores níveis de BES, não importando se a fé é vivenciada por meio da religiosidade ou 
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da espiritualidade. Nesse sentido, as pessoas por serem mais religiosas ou espiritualistas terão 

a probabilidade de apresentar coeficientes mais elevados de satisfação com a vida.  

Donaldson, Dollwet e Rao (2014) indicaram que a espiritualidade se mostrou também 

como uma preditora, ou seja, provavelmente práticas relacionadas à fé mostraram um impacto 

positivo, diminuindo o sofrimento emocional, gerando uma melhora no BES. Deste modo 

crenças religiosas se correlacionaram diretamente com os afetos positivos.  Tais autores 

encontraram ainda uma relação significativa com a gratidão em 16 estudos trazidos nessa 

revisão.  Concluíram que a reflexão sobre vivências positivas, tais como ressignificar 

acontecimentos experienciados e ser grato aumentaram o bem-estar.  E, ainda, que o 

sentimento de gratidão e de perdão se correlacionam com o bem-estar representando um 

aumento nos seus aspectos afetivo e cognitivo. De maneira geral, neste estudo de revisão, 

após a leitura exaustiva de diversos periódicos, Donaldson et al. (2014) registraram que a 

gratidão, a esperança e a espiritualidade, se mostraram como preditores do BES. 

A cultura também é um fator que possui influência no modo como as pessoas 

vivenciam o BES. Por exemplo, em culturas coletivistas a autoestima e a extroversão não têm 

um alcance tão forte como em culturas individualistas (Diener, et al., 2002). No tocante à 

relação com o gênero, Ferraz et al (2007) sugeriram que esta variável não apresentou predição 

para o BES, pois os índices percebidos na revisão realizada, apontaram para uma equivalência 

na satisfação relatada por homens e mulheres.  

Em se tratando da aparência física constatou-se que a atratividade física significou 

uma pequena variância nos níveis da satisfação com a vida, afetos positivos e negativos, entre 

jovens estudantes (Ferraz et al., 2007).  Corroborando tal resultado, um outro estudo 

constatou uma correlação positiva, porém fraca, entre o bem-estar e a aparência física 

(Satterfield, 2001). Para este autor a ênfase dada em valores yuppies (maior ênfase dada ao 
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dinheiro, sucesso profissional em lugar de ter amigos íntimos, bom casamento) se associa 

fortemente com índices menores de BES. 

Woyciekoski, Stenert e Hutz (2012) realizam um estudo de revisão bibliográfica a fim 

de conhecer quais seriam os principais determinantes do BES, seus resultados sugeriram que 

personalidade, eventos de vida e ambiente interagem influenciando essa variável, e 

ocasionando níveis diferentes de bem-estar. Neste contexto, percebendo que o BES e a 

satisfação conjugal são construtos considerados fundamentais e importantes, presentes na 

dinâmica de vida do casal, compreender as variáveis que os influenciam se faz importante.  

Para isso os próximos três capítulos abordarão variáveis como os atributos do parceiro, os 

valores e os traços de personalidade, procurando compreender a influência destes na 

satisfação conjugal e no BES dos parceiros. 
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CAPÍTULO 3 – Atributos do Parceiro  
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3.1 - Os atributos do parceiro íntimo  

 Conforme visto no capítulo anterior, as pessoas possuem características que as tornam 

únicas.  Algumas são um pouco parecidas, outras nem tanto, e ainda há aquelas que são 

inteiramente diferentes; o fato é que em nada se apresentam idênticas umas às outras, pois em 

quaisquer que sejam as características sempre existirá algo que lhes define como únicas.  

Tendo em conta tais aspectos e focando no objeto de estudo desta tese, há que se pensar no 

presente capítulo sobre os atributos do (a) parceiro (a), aquelas características específicas 

apresentadas por um parceiro íntimo, evidenciadas numa situação de seleção de parceiro. 

 Em meio ao repertório variados de atributos, um (a) parceiro (a) íntimo pode ser 

escolhido em razão de ser: sensível, bonito, carinhoso, amável, sarado, caseiro, companheiro, 

trabalhador, inteligente, atencioso, sensual ou de boa família, por exemplo. Todavia, para 

além dos atributos do parceiro, ter-se-á em conta os próprios atributos, ou seja, pretende-se 

compreender como os próprios atributos influenciarão na satisfação conjugal, bem como no 

bem-estar subjetivo da pessoa.  

 O tema dos atributos do parceiro tem sido alvo de diversas pesquisas, a exemplo 

daquelas realizadas por Coombs e Kenkel (1966, 1945), Fletcher e Simpson (2000), Buss 

(1985), Shackelford, Schimitt e Buss (2005), Gomes (2011), Gonçalves (2012) e Feres-

Carneiro (1997), nas quais os autores buscaram conhecer quais são os atributos desejáveis do 

parceiro ideal.  Neste caso, pretendeu-se saber quais características/atributos seriam 

consideradas importantes ao se pensar em um relacionamento íntimo, vislumbrando um 

relacionamento de sucesso.  
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3.2. Os atributos do parceiro na antiguidade 

 Durante muito tempo, na Antiguidade e Idade Média, os atributos do parceiro não 

eram tidos em conta ao se pensar em um relacionamento íntimo de longo prazo (Canezin, 

2004; Flores, 2006; Levy, 2009). A escolha do parceiro e a consideração dos atributos eram 

gerenciadas pelo pai da noiva e do noivo, sendo mais importante a manutenção dos bens 

materiais das famílias em detrimento das características pessoais do (a) futuro (a) esposo (a). 

No Brasil Colônia, aqueles que se casassem sem a autorização dos pais podiam ser 

deserdados, podendo até levar a anulação do casamento. Neste contexto, os pais eram as 

pessoas que escolhiam os parceiros para seus filhos e filhas dando a ênfase maior a aspectos 

econômicos, morais, culturais, religiosos e normativos que vigoravam na época. 

 Já nos séculos XVI e XVII, segundo Almeida (1986), constavam nos manuais 

portugueses de casamento algumas recomendações sobre que atributos considerar com vistas 

ao sucesso do casamento. Tais instruções aconselhavam uniões entre pessoas dentro da 

mesma classe social, enfatizava-se a simetria nas relações: a mulher deveria se apresentar 

como virtuosa, honrada, virgem e honesta, sendo da mesma faixa etária, condição social e 

física do potencial marido.  

Já no final do século XVIII, Rousseau (1973) propôs um projeto que discorria sobre 

um bom casamento e o bem-estar da família, referindo-se a alguns atributos que o homem 

deveria buscar na sua futura companheira.  Ela deveria apresentar características como 

doçura, passividade, fragilidade, educação, submissão, habilidades culinárias e ser boa mãe.  

Em sequência, dentro de um contexto pós-moderno, após o advento e expansão da Revolução 

Industrial já no século XIX, ocorreram transformações significativas com a ampliação dos 

papéis de atuação social da mulher que deixa de figurar apenas como mãe e esposa, vendo-se 
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diante de um cenário que lhe possibilita a conquista do seu ideal de igualdade e liberdade 

(Silva, Santos, Teixeira, Lustosa, Couto, & Vicente, 2005). 

 Neste panorama, ela passa a se expressar com maior liberdade nos papéis vivenciados 

nas diversas áreas da sua vida, especificamente na sexualidade, que ganha espaço desde o 

âmbito privado ao público. Deste modo, os atributos do parceiro ideal passam a ser aspectos 

desejados e buscados não apenas pelos homens como também pelas mulheres.  Segundo Buss 

(1989), as pessoas costumam estabelecer regras que pressupõem características que um futuro 

parceiro deve ter para que possa ser escolhido, o que enfatiza a importância dos atributos de 

um parceiro em um relacionamento íntimo.  

3.3. Os atributos do parceiro na Psicologia Social e na Psicologia Evolucionista 

 Um tema bastante estudado dentro da Psicologia Social e que mantém certa relação 

com os atributos de um parceiro, é a atração interpessoal, a qual funciona como uma espécie 

de prelúdio para uma relação íntima (Sternberg, 2000).  É importante que o pretenso parceiro 

se apresente como fisicamente atraente (Hatfield & Sprecher, 1996).  Neste sentido, sugere 

que para acontecer a atração é necessário haver proximidade e semelhança afinidade, a 

atração física e a simpatia recíproca entre as pessoas.  Com isso os autores trazem a ideia de 

que nas relações interpessoais as semelhanças são mais determinantes para aproximar as 

pessoas que as diferenças. 

 Já para Psicologia Evolucionista, os possíveis atributos pretendidos em um (a) futuro 

(a) parceiro (a) representam o resultado do comportamento humano como produto da 

evolução com vistas a solucionar problemas referentes à sobrevivência, reprodução e 

evolução da espécie (Buss, 1999).  Partindo desta concepção, Gomes (2009), corroborando os 

achados de Buss (1985, 1999), percebeu que homens e mulheres apresentam padrões 

diferentes de seleção de parceiro, ou seja, os atributos desejáveis para homens não são os 
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mesmos para as mulheres. Deste modo, conferiu que eles priorizaram atributos que remetem à 

capacidade reprodutiva da potencial parceira, conforme afirma a teoria evolucionista (Buss, 

1999, 2007; Kenrick et al., 1990); e elas, no entanto, deram ênfase a atributos que apontam 

para características de orientação familiar (Buss & Barnes, 1986), incluindo aqueles que dão 

conta de certa possibilidade de ganho de recursos e bens materiais, priorizando o sustento e 

manutenção da prole.  Estes achados se mostraram consistentes com os de Altafim et al. 

(2009) e Buss (1986, 1989, 2007), considerando os critérios mais priorizados pelas mulheres 

(e.g., alto poder aquisitivo, popularidade e inteligência).  

Um relacionamento romântico ocorre comumente entre duas pessoas.  Contudo, as 

pessoas em diversos momentos se dão conta de que estão estabelecendo comparações entre o 

seu parceiro real, que está ali presente no dia-a-dia, e um outro parceiro ideal, ausente e 

desejado.  Segundo Sternberg e Barnes (1985), quando o parceiro real se distancia em 

aspectos significantes daquele idealizado, possivelmente a relação receberá uma interferência 

negativa. 

 Para Michalos (1980, 1985) a experiência de bem-estar nas diversas dimensões da 

vida vai depender em sua maioria de comparações entre o que se gostaria de ter e o que se tem 

na realidade. Deste modo, quanto mais harmônico for o resultado destas cognições, quanto 

mais semelhantes estiverem, maior poderá ser o sentimento de bem-estar vivenciado.  De 

outra forma, quando são discrepantes, prova-se um menor nível de bem-estar. Parece ser que 

os ideais se mostram enquanto sendo um padrão subjetivo, o qual permite avaliar a 

agradabilidade do que se percebe. Sendo essa avaliação positiva, ou seja, se aquilo que se 

percebe (no parceiro íntimo, por exemplo) está mais próximo do ideal, mais satisfeito se 

sentirá com ele (Silva & Pereira, 2005). 
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A partir de estudos de Ruvolo e Veroff (1997), Fletcher, Simpson e Thomas (2000) foi 

possível perceber que a consistência entre a percepção que se tem do parceiro real e aquilo 

que se considera parceiro ideal – alguns chamam de consistência ideal-real e outros 

consistência ideal-percepção – apresenta maior relação com a satisfação no relacionamento.  

Isto posto, propõe-se que quanto maior for a consistência entre os atributos percebidos e os 

atributos ideais, maior a satisfação no relacionamento vivenciada pelos parceiros.  De outro 

modo, quanto maior a inconsistência vivenciada, maior também a insatisfação.  Rodrigues 

(2011) enfatiza que uma relação será muito mais prazerosa a partir de uma maior percepção 

de benefícios obtidos, contando ainda como importante a percepção de que inexiste outros 

parceiros alternativos que possibilitem melhores resultados.  

 Neste sentido, diversos autores têm se interessado pelo tema há décadas (Coombs & 

Kenkel, 1966; Fletcher & Simpson, 2000).  Estudos realizados por Eastwick, Finke e Eagly 

(2011) deram conta de que em um contexto de atração, o que se preferia enquanto parceiro 

ideal interferia no desejo romântico, o que se dava a partir de uma breve descrição de um 

perfil de certo parceiro específico. Todavia, em uma situação de interação pessoal, ou seja, 

cara a cara, não se notou a interferência desse padrão, levando a pensar que tais participantes 

reinterpretam o significado das características do potencial parceiro romântico. No entanto, 

para relacionamentos já estabilizados, quando os ideais eram analisados enquanto padrão 

global de modelo, considerou-se que pode influenciar o bem-estar no relacionamento.  No 

geral, a percepção da consistência entre os atributos ideais e reais de um parceiro pode prever 

resultados nas relações quando as pessoas estão entrando em contato com um possível 

parceiro a partir de uma descrição ou mesmo quando eles estão vivendo em um 

relacionamento. Vale salientar que parece não influenciar quando se considera os potenciais 

parceiros para namoro quando estes estão se conhecendo pessoalmente.    
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Fletcher, Simpson e Thomas (2000) publicaram um estudo que teve como objetivo 

analisar as percepções de atributos padrão-ideal dos parceiros em relacionamentos íntimos.  A 

amostra contou com a participação de 100 sujeitos que se encontravam entre o 1º e o 12º ano 

de namoro.  Os resultados indicaram que quanto maior a consistência na percepção dos 

atributos, mais os parceiros percebiam maior qualidade em seus relacionamentos. Foi 

percebido ainda que níveis mais elevados de consistência-percepção ideal funcionou como 

preditor de menores taxas de dissolução do relacionamento.  

Silva e Pereira (2005) realizaram um estudo a fim de conhecer a relação entre a 

consistência ideal-percepção e a felicidade no namoro. O estudo contou com uma amostra de 

133 participantes do sexo feminino. A média de idade foi de 22 anos e o tempo médio de 

namoro de 30 meses. Os resultados sugeriram que o bem-estar experiênciado em 

relacionamentos íntimos se relaciona com a discrepância entre os atributos do parceiro real e 

o ideal, indicando que o bem-estar do casal é maior quando a discrepância é menor.  

 Em 2006, Overall, Fletcher e Simpson realizaram um estudo que se propôs a conhecer 

a consistência entre as percepções do parceiro dos padrões ideais e também as tentativas de 

regulação do parceiro. A amostra foi composta por 220 indivíduos envolvidos em um 

relacionamento íntimo e 62 casais heterossexuais. Os resultados evidenciaram que uma maior 

tentativa de regulação do parceiro se associa com um baixo nível de consistência percebida 

em relação à percepção do parceiro e aos padrões ideais.  A percepção da consistência mediou 

ainda a relação entre a regulação do parceiro e a qualidade no relacionamento.  

 Em estudo mais recente realizado por Casad, Salazar e Macina (2015), a partir de uma 

amostra de 99 mulheres noivas em relacionamentos heterossexuais, faltando até 12 meses 

para se casarem e com idade que variava entre 18 e 33 anos, objetivou-se saber qual a 

influência dos mitos do casamento e do sexismo benevolente sobre a satisfação no 
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relacionamento íntimo e no BES vivenciados pelos parceiros.  Os resultados indicaram que 

em uniões nas quais o endosso é dado aos padrões que se apoiam em mitos do casamento, a 

experiência dos relacionamentos é positiva, predominando maior satisfação com o 

relacionamento e nível mais elevado de BES. Do contrário, quando endossaram sexismo 

benevolente e não os mitos da união, aa experiências se mostraram negativas. 

Apesar da maioria dos estudos abordar o tema dos atributos tratando sempre daqueles 

percebidos e desejáveis no parceiro, estabelecendo comparações entre estes, a presente tese se 

focará nos atributos pessoais do respondente, enfatizando como estes se correlacionam com a 

sua satisfação conjugal e o seu bem-estar subjetivo. Com base na Psicologia Evolucionista, 

homens e mulheres apresentam diferentes padrões de atributos pessoais dentro de um 

contexto de seleção de parceiro íntimo para um relacionamento de longo prazo (Buss & 

Barnes, 1986; Buss, 1989).  Ela sugere que o homem tende a ser aprovado como possível 

parceiro íntimo quando apresenta atributos que dão indicativos de que ele tem possibilidades 

de manter a sua futura prole, com vistas a evolução e manutenção da raça humana. Já a 

mulher poderá ser aprovada como possível parceira íntima, quando dá indicativos de que será 

uma boa mãe, no sentido de conseguir gerar filhos saudáveis e cuidar deles com vistas 

também a evolução e manutenção da raça humana.   

 Acerca da mensuração dos atributos ou características desejáveis em um parceiro 

ideal, o instrumento mais empregado é constituído de 18 características, e foi utilizado 

primeiramente em uma amostra de 1.939 estudantes universitários nos Estados Unidos. Buss 

(1989) o utilizou para avaliar as preferências por parceiros em uma amostra de 10.000 pessoas 

em 37 culturas.  Contudo, Buss e Barnes (1986), Godwin e Tang (1991) e Simpson e 

Gangestad (1992) desenvolveram outras listas de preferências de um parceiro que também se 
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tornaram conhecidas, mas estas não pressupunham qualquer dimensão subjacente ou fator que 

as agrupassem.  

 Simpson e Gangestad (1992) analisaram uma lista de 15 atributos e detectaram duas 

dimensões de preferência por parceiro: qualidades pessoais parentais (qualidades de um bom 

pai, responsabilidade, gentileza e compreensão, senso de humor, personalidade estável, 

valores e crenças similares) e atração status social (atração física, sensualidade, recursos 

financeiros e status social). Considerando o índice de congruência, notou-se que esta estrutura 

fatorial era similar entre homens e mulheres. Em outro momento, Buss e Barnes (1986) 

analisaram uma lista maior com o intuito de configurar uma estrutura básica de atributos 

desejáveis do parceiro. Os pesquisadores submeteram uma lista de mais de 75 atributos a uma 

análise fatorial e identificaram nove fatores, incluindo por exemplo, amável-atencioso, 

socialmente excitante e tranquilo-adaptável. Com esse mesmo conjunto de itens, Fletcher, 

Simpson, Thomas e Giles (1999) encontraram três fatores: calor-confiabilidade, vitalidade-

atração e status-recurso.   

 Ao se considerar diferentes atributos desejáveis de um (a) parceiro (a) ideal, 

encontrou-se também pesquisas que têm em conta características em comum. Portanto, alguns 

estudos comumente têm identificado dimensões como ''bondade, carinho'' (Buss & Barnes, 

1986; Fletcher et al., 1999), ''status social, recursos financeiros'' (Buss & Barnes, 1986; 

Parmer, 1998; Fletcher et al., 1999; Regan, Levin, Sprecher, Christopher & Cate, 2000) e 

“atração física, saúde” (Fletcher et al., 1999; Gangestad & Simpson, 1990; Kenrick et al., 

1990; Parmer, 1998; Regan et al., 2000). Logo, segundo Shackelford et al. (2005), a 

identificação de fatores ou componentes qualitativamente similares indica a possibilidade de 

um conjunto de dimensões universais de preferências por um (a) parceiro (a).  



 

73 

 A fim de conhecer mais sobre o que tem sido pesquisado em estudos anteriores sobre 

os atributos, Shackelford et al. (2005) utilizaram um banco de dados de preferências com 

pontuações dadas por 10.000 participantes originados de seis diferentes continentes e cinco 

ilhas (Buss, 1989).  De acordo com os resultados, quatro dimensões dos atributos do parceiro 

ideal foram reveladas, a saber: amor vs. status, recursos – confiável estável vs. bom visual, 

saúde – educação/ inteligência vs. desejo de casar, constituir família, - e sociável vs. mesma 

religião.  

Tais dimensões indicam que as pessoas firmam um compromisso psicológico entre a 

busca pelo amor mútuo com o seu parceiro e a busca por uma pessoa que se mostre com 

algum status social e recursos;  também indica que elas firmam tal compromisso entre a busca 

por alguém confiável e com estabilidade emocional e a busca por uma pessoa que se mostre 

com uma boa aparência e saudável; sugere, ainda, que as pessoas fazem suas escolhas 

considerando características educacionais e familiares como também preferem alguém que 

seja sociável e da mesma religião. Deste modo, percebe-se que tais dimensões são 

semelhantes às outras reconhecidas nos estudos anteriores (Fletcher et al., 1999; Kenrick et 

al., 1990; Parmer, 1998; Simpson & Gangestad; 1992; Regan et al., 2000).  

 Dentro de um contexto nacional, Gouveia, Fonseca, Gouveia, Diniz, Cavalcanti e 

Medeiros (2010) desenvolveram um instrumento de mensuração dos atributos, a Escala de 

Atributos do Parceiro Ideal – (EAPI). Esta foi composta por 56 itens, atributos descrevendo 

uma pessoa com a qual se pretende firmar um relacionamento íntimo de longo prazo, como o 

casamento. Originaram-se cinco fatores com base numa análise fatorial dos componentes 

principais (atlética, afetuosa, tradicional, sociável e batalhadora). Os quais foram similares 

aos encontrados previamente a partir de outros instrumentos e em contextos diferentes.  
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Em outro momento adiante, Gouveia, Pereira, Gomes, Freires e Coelho (2014), com o 

objetivo de tornar mais parcimonioso o instrumento de medidas de atributos do parceiro ideal, 

realizaram um novo estudo, que comprovou uma estrutura de cinco fatores e 20 itens, 

atributos distribuídos igualmente nesses fator: afetuosa  (carinhosa, bom caráter, amável e 

companheira; α = 0,67); atlética (sarada, boa forma, sexy e bonita; α = 0,76); sociável 

(atenciosa, determinada, tolerante e gentil; α = 0,67); tradicional (sensível, caseira, de boa 

família e solidária; α = 0,49) e realizada (estudiosa, culta, bem sucedida e decidida; α = 0,66).   

Neste sentido, a estrutura fatorial do referido instrumento parece apresentar parâmetros 

psicométricos aceitáveis com o fim de pesquisa (Clark & Watson 1995), justificando seu uso 

na presente tese como ponto de partida para a elaboração de um instrumento de medição dos 

próprios atributos. Em resumo, conforme se pôde perceber, com base nos estudos citados, os 

atributos constituem-se uma variável que influencia tanto na satisfação dos parceiros com o 

relacionamento como no seu bem-estar subjetivo. Confia-se igualmente que os atributos 

pessoais do respondente tenham influencia na sua satisfação com o relacionamento e no seu 

bem-estar.    
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CAPÍTULO 4.  Valores Humanos 
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Comumente se ouve falar que as pessoas estão perdendo os seus valores ou que os 

valores estão mudando. A propósito, firmou Heráclito de Éfeso (470 a. C.), que ninguém toma 

banho no mesmo rio duas vezes (Prazeres, Aquino, & Marques, 2013), o que remete à ideia de 

que nada na experiência de vida será como já foi um dia, tendo em conta que existirão sempre 

interferências de diversas ordens. Entretanto, os valores, na perspectiva adotada nesta tese, 

assumem uma condição perene, ou seja, apresentam-se sempre os mesmos. Todavia, 

considera-se que certamente mudará a ênfase que as pessoas dão alguns valores, tendo em 

vista a sua cultura, momento de vida, contexto sócio-histórico-político-econômico, condição 

pessoal e outros fatores que certamente influenciarão a importância que certa sociedade, 

grupo social ou indivíduo dispensa a cada um dos valores humanos.  

Apesar de o interesse no estudo dos valores humanos não ser algo recente, para a 

psicologia apenas nas décadas de 1960 e 1970 é que este tema ganhou certa visibilidade e se 

tornou alvo de pesquisadores na Psicologia Social (Gouveia, 1998; Albuquerque, Noriega, 

Coelho, Neves & Martins, 2006). Nesse sentido, figuraram as contribuições de Milton 

Rokeach, idealizador do primeiro instrumento de medida próprio para mensurar os valores 

humanos como sendo um construto independente (Rokeach, 1973). Contudo, o tema dos 

valores ainda não havia conquistado um lugar de destaque na psicologia social, pois se 

percebia falta de precisão em sua abordagem, estando fundamentados a partir de implicações 

morais e existenciais (Gouveia, 1998).  

Neste cenário, esta temática só veio a se destacar de fato na psicologia social quando a 

área das atitudes sofreu um declínio por apresentar questões confusas de ordem conceitual e 

metodológica (Gouveia, 1998). Percebeu-se, então, certa carência de se elaborar uma 

abordagem que fosse mais cognitivista acerca da compreensão dos valores humanos, neste 

ínterim, Rokeach (1973) desenvolveu um programa de pesquisa tratando os valores a partir do 
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domínio das crenças, apresentando esclarecimentos teóricos e construindo uma medida 

objetiva de valores que foi a mais utilizada até por volta dos anos 1980 (Gouveia et al., 2011; 

Ros, 2006).     

Os valores humanos estão presentes em diversos setores da vida humana, 

manifestando-se, por exemplo, nas escolhas pessoais, na maneira como as pessoas se 

relacionam entre si e na visão de mundo que elas têm (Almeida & Sobral, 2009).  Deste 

modo, as mais diversas áreas do conhecimento têm se ocupado em estudar os valores a partir 

de uma série de perspectivas, trazendo contribuições para o entendimento deste construto no 

sentido de conhecê-lo mais e perceber suas influências. Gouveia (2003) traz como exemplos 

de áreas do conhecimento que têm se interessado pela temática a Antropologia, Economia, 

Sociologia e Psicologia.  No campo da psicologia social, especialmente, tem-se estudado 

bastante sobre os valores, uma vez que são vistos como importantes na dinâmica de seleção e 

compreensão das atitudes, crenças e comportamentos. 

De modo geral, os valores humanos vêm sendo estudados em psicologia a partir de 

duas perspectivas: a cultural e a individual.  A perspectiva cultural, que se sustenta numa 

natureza sociológica, tem como destaque os padrões de valores mais individualistas e 

coletivistas (Hofstede, 1984), seguindo ainda orientações valorativas de ordem materialista e 

pós-materialistas (Inglehart, 1977). A segunda perspectiva, a individual, compreende os 

valores como sendo um construto psicológico inerente ao indivíduo.  Apesar da importância 

das duas abordagens, a presente tese terá como foco principal a abordagem individual a partir 

da qual se tem elaborado diferentes modelos, dentre os quais os principais são os valores 

instrumentais e terminais de Rokeach (1973), os tipos motivacionais dos valores de Schwartz 

(1992) e a teoria funcionalista dos valores humanos de Gouveia (2003). Contudo, procura-se 
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também resumir as abordagens centradas na cultura, que tem oferecido contribuições para a 

perspectiva individual.  

 Com o objetivo de conhecer como se dá a relação dos valores humanos com a 

satisfação conjugal e o BES na experiência de vida do casal, apresentar-se-á em seguida a 

partir de uma ordem temporal, diferentes perspectivas teóricas sobre este construto, tratando-

se mais pormenorizadamente da teoria funcionalista dos valores humanos (Gouveia, 1998, 

2003; Medeiros, 2011), que se assume como fundamento teórico para os valores nesta tese. 

4.1. MILTON ROKEACH:  Os Valores Instrumentais e Terminais  

Milton Rokeach foi o grande responsável pelos valores se tornarem um construto de 

destaque na psicologia social, o que se deu por intermédio da publicação do seu livro The 

nature of human values (Rokeach, 1973).  Nesta compreensão, os valores podem ser divididos 

em dois tipos principais: instrumentais (valores que servem como meio para alcançar o 

desejável) e terminais (que é o próprio desejável, o fim em si mesmo). Observa-se na Tabela a 

seguir o esquema descritivo dos valores adotados por este autor. 

Tabela 1. Valores Instrumentais e Terminais de Rokeach 

Os valores instrumentais indicam o modo de comportamento das pessoas, que 

podendo estar fundamentados em valores de competência, que têm um foco intrapessoal e 

transgredi-los traz vergonha (e.g.: lógica e inteligência), e valores morais, que têm um foco 

                                            TIPOS DE VALORES 

Instrumentais 

Modo de comportamento 

Terminais 

Estados finais de existência 

De competência 

Transgredi-los gera vergonha, foco intrapessoal 

Exemplos: lógico, inteligente. 

 

Morais 

Transgredi-los gera culpa, foco interpessoal 

Exemplos: honesto, responsável.  

Pessoais 

Centrados na própria pessoa, foco intrapessoal.  

Exemplos: salvação, harmonia interior. 

 

Sociais 

Centrados na sociedade, foco interpessoal  

Exemplos: um mundo de paz, amizade verdadeira. 
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interpessoal e transgredi-los gera o sentimento de culpa (e.g.: honestidade e responsabilidade). 

Já os valores terminais, referem-se a estados finais da existência, sendo de dois tipos: 

centrados na própria pessoa, tendo um foco intrapessoal (e.g.: salvação e harmonia interior) e 

sociais centrados na sociedade, apresentando um foco interpessoal (e.g.: um mundo de paz, 

amizade verdadeira). 

Segundo Rokeach (1973), ao se conhecer os valores que uma pessoa endossa, 

haveria a possibilidade de prever o seu comportamento em situações de interação social. A 

maneira como se organiza a hierarquia dos valores implica em como o indivíduo se relaciona 

com o mundo como sujeito em ação que se envolve e constrói seu contexto social (Tamayo et 

al., 2001). Teoricamente existe certa influência decisiva dos valores sobre o comportamento, 

uma vez que são os princípios-guia para as ações do indivíduo (Tamayo et al., 2001).  

Todavia, Rokeach (1973) já havia proposto que os valores são realmente bons preditores de 

atitudes. Isto posto, os valores parecem servir como padrões de orientação para ações, 

escolhas, julgamentos e atitudes, considerando crenças avaliativas importantes que estão 

numa posição central na cognição dos indivíduos (Pereira, Lima, & Camino, 2001).  

A proposta de Rokeach para o entendimento dos valores predominou nos anos 1970 

e 1980, correspondendo à uma contribuição inicial à perspectiva psicológica e individual dos 

valores. Contudo, críticas podem ser feitas a este modelo, tais como a derivação não 

justificável do conjunto de valores, a utilização de uma medida ipsativa (ordinal) e a restrição 

dos seus estudos apenas ao contexto estadunidense, esquecendo-se de pensar em sua 

adequação a outros contextos culturais. Há, ainda, a falta de evidências empíricas que 

fundamentem a configuração dos valores como sendo instrumentais e terminais (Mangabeira, 

2002). A partir desse cenário teórico, surgem outros modelos, não apenas dentro da 
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perspectiva psicológica, como também na sociológica, conforme seguirá no próximo ponto 

desta tese.  

4.2. RONALD INGLEHART: Os Valores Materialista e Pós-materialistas 

Seguindo numa lógica temporal de descrição histórica e teórica do desenvolvimento 

do construto dos valores, apresenta-se a teoria de Inglehart (1977), que parte de uma 

perspectiva mais sociológica para entender os valores, objetivando analisar as mudanças 

culturais percebidas ao longo de décadas em sociedades industriais avançadas. O mencionado 

autor se baseou na teoria da hierarquia de necessidade de Maslow (1954) a fim de definir a 

origem dos valores, elaborando um modelo teórico que se propôs considerar os aspectos 

sociais e culturais dos valores, identificando nas situações de vida e no processo de 

socialização, a explicação dos padrões de valores das sociedades (Mangabeira, 2002; Pereira 

& Lima, 2001). Segundo Gouveia (2013), esta é a primeira teoria específica elaborada a 

respeito, que claramente conecta os valores à sua ordem motivacional.  

Inglehart (1977) propõe uma classificação para os valores como sendo políticos e 

sociais, diferenciando-os entre materialistas e pós-materialistas. Os primeiros associam-se à 

satisfação de necessidades mais básicas (e.g.: fisiológicas ou de segurança), abarcando valores 

que enfatizam situações materiais concretas do tipo manter a ordem e combater o aumento de 

preços. Os pós-materialistas se mostram por meio das necessidades mais elevadas, ocupam-se 

das preocupações sociais e individuais que se apresentam, tais como autoestima, 

pertencimento e estética. Agrupam valores que enfatizam aspectos não concretos, mas 

subjetivos ou abstratos, como aumentar a participação dos cidadãos em decisões importantes e 

proteger a liberdade de expressão (Gouveia, 2013). Segundo Pereira et al. (2001), a partir da 

perspectiva de Inglehart, considera-se que unicamente as sociedades que tenham atingido 
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certo grau de satisfação de necessidades materiais e de segurança possam dar prioridade aos 

valores considerados pós-materialistas. 

Análogo ao que ocorre com a teoria masloniana, cogita-se que o surgimento dos 

valores pós-materialistas se dá apenas quando as necessidades mais básicas são satisfeitas. 

Isto posto, conforme Oyserman (2001), as afirmações anteriores levam a pensar que tão-

somente em sociedades com certo nível de desenvolvimento industrial e econômico é 

provável o surgimento de um novo conjunto de valores chamados de pós-materialistas. Não 

obstante, Formiga (2002), Gouveia (1998) e Oyserman, (2001) admitem que é possível que 

sociedades consideradas ricas ou indivíduos que desfrutem de estabilidade, permaneçam 

expressando uma orientação materialista. Vale salientar que no tocante aos valores, Inglehart 

destaca nitidamente uma clara relação destes com as necessidades humanas, apesar de 

enfatizar a cultura.  

Inglehart (1977, 1991), sugere que as prioridades valorativas básicas são definidas a 

partir da hipótese da escassez, a qual postula que os indivíduos valorizam mais aquilo que eles 

não têm e o que precisam ter, a fim de garantir sua sobrevivência.  Em segundo plano, sugere 

a hipótese da socialização, segundo a qual as prioridades valorativas espelham as condições 

que predominaram durante os anos de socialização do indivíduo até sua chegada a condição 

de pré-adulto. A partir da combinação destas duas hipóteses, produz-se um padrão geral de 

formação de valores, isto é, as prioridades valorativas de um indivíduo se formam 

precocemente como resposta às condições sociais e econômicas referentes àquele período da 

sua vida; ademais, os valores após formados costumam permanecer mesmo em um contexto 

de mudanças futuras nas condições de vida.  

O referido autor, por meio de uma análise dos componentes principais, verificou que 

os indicadores dos valores se estruturam em uma dimensão bipolar, podendo ser representada 
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por um contínuo com dois polos. Um deles concentram nos valores que representam as 

necessidades mais básicas, tais como segurança e estabilidade econômica (materialismo), no 

polo oposto figuram os valores que representam necessidades de ordem superior, como 

estética e autorrealização (pós-materialismo).   

É certo que este modelo proposto tem se mostrado importante para explicar as 

mudanças dos valores nas sociedades, apesar de terem sido introduzidas alterações para 

ajustá-los aos dados empíricos. Gouveia (1998) afirma que as culturas podem não ser 

exclusivamente materialistas ou pós-materialistas, considerando que é uma visão muito 

limitada de cultura, igualando o seu “desenvolvimento social à riqueza de um país e seu 

processo de industrialização” (Gouveia, 2013, p83), havendo, portanto, a possibilidade de um 

padrão híbrido de orientação.  

Outro aspecto a ser questionado é a redução do sistema de valores a uma única 

dimensão bipolar, admissível considerando o nível cultural, mas se mostra pouco sustentável 

quando se trata de valores individuais das pessoas. E, ainda, considerando revisões de estudos 

realizados por Gouveia (1998), os achados dão conta de que os valores citados em certas 

culturas não se opõem, mas se misturam ou se combinam. Porém, já no final da década de 

1970 e início da década de 1980, Geert Hofstede ganha também o seu espaço na autoria de 

um modelo bastante consistente no campo dos valores.  

4.3. GEERT HOFSTEDE:  Valores Individualistas e Coletivistas 

Ainda dentro de uma abordagem sociológica, convém trazer um pouco das 

contribuições de Hofstede (1984), que têm se mostrado relevantes ao tema dos valores.  Para 

ele os valores são compreendidos como representações das necessidades construídas 

socialmente na realidade e pautadas em normas sociais e institucionais que vigoram nos 

grupos e nas sociedades (Mangabeira, 2002). Foi a partir de uma cultura de inserção que o 
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referido autor se propôs a analisar os valores. Desta forma, pensou na cultura como sendo um 

“software mental”, que está sempre direcionando os indivíduos em suas interações habituais 

(Hofstede, 1991).   

Portanto, enquanto fenômeno coletivo, a cultura “programa” as pessoas, instruindo-

as em padrões de pensamentos, sentimentos e comportamentos que determinam, parcialmente, 

as ações das pessoas socializadas em seu interior. Segundo Gouveia (2013), Hofstede 

apresenta uma perspectiva pancultural em que as prioridades valorativas não levam em conta 

as pontuações das pessoas individualmente, mas aquelas das culturas em que elas estão 

inseridas.  

Foi por meio de Hofstede que se deu a propagação do estudo da dimensão cultural 

individualismo-coletivismo, considerando uma estrutura unidimensional que expressa a “(in) 

dependência emocional de grupos, organizações e outras coletividades” (Hofstede, 1984, 

p157).  Em seu primeiro estudo, contou com respostas de quase 100.000 pessoas, empregadas 

da empresa IBM, situadas em diversas culturas.  Os participantes responderam um 

instrumento que incluía 14 metas do trabalho (Gouveia, Andrade, Jesus, Meira, & Soares, 

2002), identificando-se, além desta dimensão cultural, mais três, fazendo um total de quatro, é 

possível verificar a seguir: 

1. Coletivismo vs individualismo: indica o quanto os membros de uma sociedade são 

responsáveis uns pelos outros, e ainda o grau de independência dos indivíduos com 

relação aos grupos sociais aos quais pertencem.  

2. Distância de Poder: objetiva medir o quanto os subordinados respondem ao poder e à 

autoridade.  Faz referência à distância existente frente a certa hierarquia, ou seja, com 

a aceitação da desigualdade de distribuição do poder na sociedade.  
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3. Evitação de Incerteza: busca compreender a medida de ansiedade e inquietação que as 

pessoas experimentam ao se depararem com situações imprevistas ou incertas.  

4. Masculinidade vs. Feminilidade: indica que os indivíduos podem ser materialistas, 

focados em benefícios (masculinidade), ou mais centrados, voltados para o relacional 

e focados na interação social com os outros (feminilidade).  

Considerando as quatro dimensões, aquela de individualismo-coletivismo foi a que 

derivou uma quantidade maior de estudos. Foi empregada em diversos contextos das Ciências 

Humanas, relacionando-a diversas variáveis como a riqueza dos países, a distribuição de 

justiça, o bes e a sexualidade (Gouveia & Clemente, 2000; Gouveia & Ros, 2000; Hofstede, 

1984).  Tendo em conta a temática da sexualidade, Ubilos, Páez e Gonzállez (2000) sugerem 

que a busca pelo prazer individual no comportamento sexual é um aspecto importante em 

culturas individualistas, bem como uma frequência maior de relações sexuais, inclusive pré-

maritais.  Deste modo, o individualismo se relaciona com valores como felicidade e 

autorrealização, que também se associam à exploração e busca por estimulação sexual.  De 

outro modo, no coletivismo, estão os valores de tradição e conformidade, que são associados 

com comportamentos monogâmicos e a intenção de casar.  Todavia, é certo que existem 

padrões diferentes de comportamentos em contextos e/ou culturas individualistas e 

coletivistas, e não é esta a única dimensão responsável por explicar aspectos que são próprios 

da sexualidade humana.    

Gouveia (2013) afirma que, apenas a priori, o modelo de Hofstede se justifica, tendo 

em vista carecer de uma base teórica, e quando avaliado no contexto de um país como o 

Brasil, não se identificam plenamente suas quatro dimensões (Hofstede et al., 2010). Contudo 

não há como negar o peso que a sua teoria teve na temática dos valores.  As contribuições de 

Hofstede e do seu modelo teórico foram e continuam sendo muito importantes, mais ainda 
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quando se pretende tratar as orientações valorativas das culturas. Um dos autores que foram 

influenciados por seu modelo é o tratado a seguir.    

4.4 SHALON SCHWARTZ – Os tipos motivacionais     

  Os estudos de Schwartz têm sido importantes para a temática dos valores humanos 

(Schwartz, 1992, 1994, 2005; Schwartz & Bilsky, 1987), pois ele realizou pesquisas 

transculturais abordando os valores, tornando-os uma temática legítima no âmbito da 

Psicologia Transcultural (Gouveia, 2013). O seu aporte teórico compõe-se da soma de 

diversas contribuições nos domínios da sociologia, com maior ênfase na psicologia. Ele 

define valores como um conjunto de crenças que fazem referência a resultados desejáveis ou a 

modos de comportamentos que extrapolam determinadas situações; afirma que os valores 

orientam as ações das pessoas e estão dispostos conforme a sua relevância com relação a 

outros valores (Gouveia, 2013). Gouveia (1998) e Molpeceres (1994) questionam se a teoria 

de Schwartz se configura realmente como uma teoria ou se é limitada a recortes conceituais e 

evidências empíricas em torno de certa tipologia dos valores.  

Segundo Gouveia (2013), Schwartz parece não se fundamentar em qualquer teoria ao 

pensar os valores como aquilo que cumpre metas motivacionais, pois apesar de afirmar que 

eles visam a satisfação de necessidades humanas básicas, não respalda sua hipótese em 

qualquer teoria.  A priori Schwartz e Bilsky (1987, 1990) apresentam uma tipologia dos 

valores humanos que se propunha ser universal, objetivando que certo conjunto de valores 

fosse identificado em todas as culturas, sugerindo que os tipos motivacionais se 

apresentassem como universais (Schwartz, 2006). O seu modelo pretende reconhecer 

dimensões valorativas universais que se pautam em três requerimentos: necessidades 

biológicas (organismo), regulação das interações (social) e bem-estar e sobrevivência grupal 

(institucional).  
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Apesar de desenvolver quatro modelos empíricos para os valores, com diferentes 

números de tipos motivacionais, Schwartz se dedicou mais ao modelo com dez fatores ou tipo 

motivacional, o qual se tornou mais conhecido (Gouveia, 2013).  Estes tipos motivacionais 

foram identificados como seguem (Schwartz, 2006; Schwartz & Bilsky, 1987; Schwartz et al., 

2012): 

Hedonismo: diz respeito à busca de prazer e gratificação sexual por parte do indivíduo; 

Realização: faz referência à demonstração de sucesso pessoal e competência de acordo com 

padrões sociais aceitáveis;  

Poder: está ligado à busca de status social e prestígio, além de controle e/ou domínio sobre 

pessoas e recursos;  

Benevolência: relaciona-se à busca e preservação do bem-estar das pessoas com quem se 

mantém relações de intimidade;  

 Autodireção: está ligado à busca de independência de pensamento e ação, envolvendo 

escolhas, criatividade e exploração;  

Estimulação:  refere-se à busca de excitação, novidades e mudanças na vida;   

Segurança: inclui valores relacionados à busca de segurança, harmonia e estabilidade da 

sociedade, dos relacionamentos e de si mesmo;  

Conformidade: trata de valores que se referem a restrições de ações, impulsos e inclinações 

que violam as expectativas e normas sociais vigentes;  

Tradição: trata da busca de respeito, compromisso e aceitação de costumes e ideias impostos 

pela cultura ou religião; e, por fim,  
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Universalismo: que trata da busca da compreensão, tolerância, aceitação e bem-estar de todos, 

além da proteção e preservação dos recursos naturais (Schwartz, 2006; Schwartz & Bilsky, 

1987; Schwartz et al., 2012).  

Cada tipo motivacional é representado por um conjunto de valores, como se 

apresenta: autodireção (criatividade, curiosidade e liberdade), estimulação (ousadia, vida 

variada, vida excitante), hedonismo (prazer, apreciar a vida), realização (bem-sucedido, capaz 

e ambicioso) poder (poder social, autoridade, riqueza), segurança (segurança nacional, ordem 

social, limpeza), conformidade (bons modos, obediência, honra aos pais e os mais velhos), 

tradição (humilde, devoto), benevolência (prestativo, honesto, não rancoroso) e universalismo 

(tolerância, justiça social, igualdade, proteção ao meio ambiente). Estes tipos motivacionais se 

dispõem, ainda, em uma estrutura localizada em espaço bidimensional, formando um círculo, 

como se observa na figura a seguir.  

 

Figura 1. Estrutura Bidimensional dos Tipos Motivacionais 
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 Observando a Figura 1, há que se notar que os tipos motivacionais mais próximos 

(e.g., poder – realização) podem indicar maior compatibilidade entre si, sugerindo o conflito a 

partir do afastamento dos tipos mostrados na oposição do espaço. A primeira dimensão 

situada na linha horizontal é formada pela oposição entre abertura à mudança (que enfatiza a 

independência e o favorecimento da mudança) e a conservação (foca-se na estabilidade 

pessoal e a submissão e manutenção de práticas tradicionais), e a outra dimensão, na linha 

vertical, é formada a partir da oposição entre autotranscedência (considera a superação dos 

próprios interesses em função do bem-estar dos outros e autopromoção (que visa o sucesso e 

o poder). 

 Para Schwartz os valores são objetivos e se propõem a atender interesses específicos, 

sejam estes individualistas (e.g., prazer e independência), coletivistas (e.g., igualdade, 

responsabilidade) ou mistos (e.g., sabedoria, um mundo de beleza) (Schwartz, 1994; Schwartz 

& Bilsky, 1987).  Tanto no plano cultural como individual de análise, estes tipos de interesses 

são tidos como dimensões importantes para a diferenciação de valores. Deste modo, a 

importância que se dá aos valores certamente é influenciada sistematicamente pelo tipo de 

interesse ao qual servem.  

 O referido autor, com o propósito de atestar a adequação ou a condição universal do 

seu modelo teórico, elaborou um instrumento de medição e o aplicou em pessoas nativas de 

países dos cinco continentes (Schwartz, 1992, 1994). De maneira geral, os resultados se 

mostraram dispostos em uma estrutura circular – circumplex (Figura), corroborando a 

hipótese do conteúdo dos valores específicos e, ainda, que estes obedecem a uma estrutura 

determinada. Em estudos realizados no Brasil, especificamente no Distrito Federal, Tamayo e 

Schwartz (1993) encontraram resultados semelhantes.  
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 Para Gouveia (2013) o modelo proposto por Schwartz e colaboradores (Schwartz, 

1992, 2006; Schwartz & Bilsky, 1987, 1990) se mostra bastante relevante, considerando que 

enfatiza os tipos motivacionais em vez de valores específicos, o que minimiza o problema de 

erro de medida, operacionaliza e nitidamente segue diferenciando as hipóteses de conteúdo e 

estrutura de valores.  Deste modo, foi mesmo a partir da ideia de Schwartz que se propôs a 

centralidade dos valores, sendo reconhecido no âmbito da psicologia social. No entanto, o 

referido autor seguiu os passos de Rokeach (1973), considerando intuitivamente sua lista 

derivada de valores, a maior parte deles conformando o seu instrumento, Schwartz Values 

Survey (SVS) do Rokeach Values Survey (Schwartz, 1992); também, inicialmente deu 

continuidade à ideia de separar os valores em instrumentais e terminais.  

 As propostas de Schwartz receberam diversas críticas (Molpeceres, 1994; Waege, 

Billiet, & Pleysier, 2000).  Gouveia (1998, 2003) teceu uma crítica considerada severa à sua 

teoria ao indicar que o seu modelo não possui uma base teórica substancial, o que pode ter 

resultado em: (1) número de tipos motivacionais indefinido; (2) hesitação quanto à 

conceituação da compatibilidade e congruência dos valores; (3) não diferenciação entre 

valores e crenças; (4) – indefinição do que são os valores mistos; e, ainda, (5)  falta do 

elemento axiológico essencial, a exemplo daquele de existência segundo afirmam Gouveia, 

Chaves, Dias Gouveia e Andrade (2003) e Gouveia et al. (2011), que acomoda a dimensão 

materialista, tornando-se importante para distinguir grupos de alta e baixa riqueza em um país 

(Fischer, Milfont, & Gouveia, 2011).  

 De certo modo, buscou-se trazer, até este ponto do capítulo, pressupostos gerais sobre 

as principais teorias que versam acerca dos valores humanos na Psicologia, resgatando um 

pouco do seu histórico. Nesse sentido, tratou-se dos valores humanos em níveis cultural 

(Inglehart e Hofstede) e Individual (Rokeach e Schwartz). Apesar de os valores a nível 
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cultural não serem o foco de estudo desta tese, tem-se em conta o posicionamento de Gouveia 

(2013) ao enfatizar que estes têm relevância teórica, uma vez que fundamentou as propostas 

teóricas subsequentes.  

 A partir de então, tem-se uma base da concepção dos valores que estarão a serviço da 

fundamentação da teoria funcionalista dos valores humanos.  Esta assume que os valores 

apresentam uma origem motivacional, biológica e genética, funcionam como guia para a 

ações humanas e são universais. A presente tese se pautará nesta teoria (Gouveia, 1998, 2003; 

Gouveia, Milfont, Fischer, & Santos, 2008), não por percebê-la como oposta às demais, mas 

por apreciá-la como parcimoniosa e teoricamente fundamentada (Gouveia et al., 2008). A 

seguir são reunidos esforços intuito de resgatá-la de maneira mais detalhada. 

4.5 VALDINEY GOUVEIA – A Teoria Funcionalista dos Valores Humanos 

Esta teoria oferece uma definição para os valores considerando duas das suas funções 

principais: são compreendidos como aspectos psicológicos que guiam o comportamento 

humano e representar cognitivamente suas necessidades (Gouveia, 2013). Neste sentido, 

assume-se que os valores são princípios guias do comportamento humano, indo além de 

situações específicas; são ainda desejáveis e apresentam certa estabilidade. Vale lembrar que 

valores se diferenciam de crenças, atitudes, necessidades, valências, traços de personalidade, 

interesses, ideologias, normas sociais, costumes, estilos de vida, axiomas sociais e 

representações sociais. Gouveia (2013) enfatiza que os valores são princípios guias 

desejáveis, que têm a função de assegurar a sobrevivência, manutenção e evolução da 

sociedade, explicando atitudes e comportamentos de seus membros.  

É interessante notar que os valores se apresentam menos pessoais e estáveis que os 

traços de personalidade, contudo se mostram mais estáveis que as atitudes (Gouveia, 2013). 

Em relação aos interesses, necessidades e valências, são menos específicos. Já quanto às 
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ideologias, os estilos de vida, os axiomas e as representações sociais, os valores são mais 

específicos. Gouveia (2013) enfatiza que os valores não são crenças, conforme defendem 

alguns autores (Rokeach, 1973; Schwartz 1994), pois ao considerá-los como tal, seriam 

exclusivamente direcionados ou restritos a objetos e ideias. 

Gouveia (2013) pensou a teoria dos valores humanos básicos a partir de sua 

concepção sobre a espécie humana. Para ele o homem apresenta uma natureza benevolente e 

positiva; apesar de para alguns apresentar um sentido negativo, este autor defende que os 

valores têm uma essência positiva. No entanto, ao se enfatizar valores da subfunção 

experimentação e realização em detrimento de valores de conteúdo interativos e normativos, 

por exemplo, o indivíduo poderá apresentar um comportamento desviante, denotando certa 

confusão no seu perfil valorativo. Gouveia, Fonseca et al. (2011) trazem certa analogia que 

representa muito bem a condição dos valores enquanto elementos do comportamento humano. 

Confere que eles são positivos e essenciais aos seres humanos, assim como são o carbono (C) 

e o oxigênio (O), todavia, se combinados poderão apresentar um resultado nocivo, caso se 

misturem as substâncias adicionando uma quantidade insuficiente de oxigênio, compondo o 

monóxido de carbono (CO), que poderá levar a náuseas, a confusão mental e, inclusive, a 

morte.  

Gouveia (1998, 2003) considerou como marco principal da sua teoria o conjunto dos 

cinco grandes grupos de necessidades de Maslow (1954), incluindo, ainda, as precondições 

para satisfazê-las, isto é, requisitos que garantem que as necessidades sejam satisfeitas, como 

liberdade, justiça, honestidade e disciplina em grupo. Todavia, o referido autor ressalta que 

não concorda com a ideia da hierarquia das necessidades, ao passo que também não entende 

que os valores funcionem assim. A propósito, este também era o pensamento de Inglehart 
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(1977), pois afirmou que independente de o indivíduo viver em uma situação de abundância, 

este poderá seguir dando ênfase a valores que refletem necessidades mais básicas. 

Gouveia et al. (2008) definem cinco pressupostos fundamentais na concepção dos 

valores, quais sejam (1) natureza humana, assume a natureza benevolente do ser humano, 

assim só podem existir valores positivos; (2) princípios-guias individuais, defende os valores 

como individuais, não admitindo razão para estudá-los sobre o caráter cultural; (3) base 

motivacional, entende os valores como a representação cognitiva das necessidades; (4) 

caráter terminal, admitem-se os  unicamente valores terminais, por ser mais coerente com a 

definição do construto e  (5) condição perene, compreende que os valores são os mesmos ao 

longo do tempo, não existindo novos valores, o que se muda são as prioridades valorativas.  

Tendo em conta tais pressupostos e considerando os estudos acerca dos valores, 

Gouveia (2003) e Gouveia et al. (2008) identificaram duas funções consensuais dos valores: 

guiar as ações humanas (tipo de orientação, Rokeach, 1973; Schwartz, 1994) e expressar 

cognitivamente suas necessidades (tipo de motivador, Inglehart, 1991).   Os valores eram 

percebidos por Rokeach (1973) como terminais, dividindo-se em sociais e pessoais 

cumprindo-lhes um caráter interpessoal e também com um foco intrapessoal, respectivamente. 

No entanto, Gouveia (2003) notou que alguns valores se integram e são congruentes com os 

pessoais e sociais e, a estes, chamou-os de centrais.  

Embora não haja uma correspondência perfeita entre necessidades e valores, segundo 

Gouveia (2003) é possível identificar os valores como expressões das necessidades humanas. 

Deste modo, ele os classifica como materialistas (pragmáticos) ou humanitários (idealistas). 

Os primeiros fazem referência a ideias práticas, assim ao enfatizar esses valores tem lugar 

uma orientação para metas específicas e regras normativas.   Já os segundos, demonstram uma 

orientação universal, firmada em concepções e princípios mais abstratos, valores enfatizados a 
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partir desse direcionamento são conformados com um espírito inovador, apresentando baixa 

dependência de bens materiais.  

 Gouveia (2013) propõe que as duas dimensões formam dois eixos. O horizontal se 

refere ao tipo de orientação, e o vertical que diz do tipo de motivador.  Essas dimensões se 

combinam para formar uma estrutura três por dois (3 x 2), deste modo, dando origem a três 

critérios de orientação (pessoal, central e o social) e dois tipos de motivadores (materialista e 

humanitário), constituindo-se em seis quadrantes: social materialista e social humanitário; 

central materialista e central humanitário, e ainda os pessoal materialista e pessoal 

humanitário.  Partindo da interação desses dois eixos, identificam-se seis subfunções 

dispostas igualitariamente nos critérios de orientação pessoal (experimentação e realização), 

central (existência e suprapessoal) e social (interativa e normativa).   

 

Figura 2. Funções, subfunções e valores 

 

Como pode ser visto, o eixo horizontal representa a função dos valores de guiar as 

ações humanas, demarcando a dimensão funcional tipo de orientação (valores como metas 
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sociais, centrais e pessoais). No eixo vertical se descreve a função dos valores que expressam 

as necessidades humanas, o que compreende sua dimensão funcional tipo de motivador 

(valores materialistas ou humanitários). Neste sentido, os valores têm as funções:  

1- Guiar os comportamentos humanos, havendo três possibilidades considerando 

o foco que está implícito: social, central ou pessoal; e  

2- Expressar as necessidades humanas, ou seja, são representações cognitivas das 

necessidades que podem se apresentar na ênfase dada a valores materialistas 

(pragmáticos) e humanitários (idealistas) Gouveia (2013).  

 Tratando os valores como guias para o comportamento humano, nota-se que pessoas 

ao se pautarem por valores sociais parecem ser mais centradas na sociedade ou se direcionam 

a partir de propósitos interpessoais (metas sociais), já as que são guiadas por valores pessoais 

se mostram mais egocêntricas ou se focam em objetivos intrapessoal (metas pessoais); há 

ainda aquelas pessoas que não se guiam exclusivamente por um ou o outro tipo de valor, 

senão pelos dois, apresentando comportamentos compatíveis com ambas as orientações, 

pessoal e social.  

Neste caso, são pessoas que se orientam por valores centrais, estes se situam entre os 

sociais e pessoais, pois o interesse das pessoas pautadas nesses valores não se restringe ao 

foco intrapessoal ou interpessoal. Gouveia (2013) considera esse terceiro grupo de valores, 

centrais, como sendo a base estruturante, a espinha dorsal da organização valorativa, 

representando cognitivamente o eixo principal das necessidades humanas, ordenadas a partir 

das mais rudimentares (fisiológicas) até as mais elevadas ou elaboradas (autorrealização). 

 Pensando nos valores enquanto tendo base nas necessidades humanas, tem-se os 

materialistas e humanitários. Os materialistas se referem a ideias práticas; pessoas que 

endossam mais firmemente esses valores que outros, pensam a vida em termos de condições 
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de sobrevivência biológica, dando prioridade à própria existência e às condições nas quais ela 

é garantida. Tais pessoas são guiadas por metas específicas e regras normativas.  De modo 

diferente, aquelas que se pautam por valores humanitários não se dirigem primeiramente a 

metas concretas e, quase sempre, não são específicas, mas se expressam a partir de uma 

orientação universal, fundamentada em ideias e elementos abstratos.  

 Gouveia (2013) sugere o conteúdo específico das subfunções, considerando que os 

valores centrais (os de existência e suprapessoais) são a fonte principal e onde estão 

ancorados todos os outros valores. A seguir são apresentadas as subfunções valorativas e seus 

valores específicos.  

1. Experimentação. Apresenta uma orientação pessoal e um motivador humanitário. Os 

valores dessa subfunção denotam uma necessidade fisiológica de satisfação, 

hedonismo (Maslow, 1954). Em relação a busca de status social e garantir a segurança 

e estabilidade sociais, esta subfunção se mostra bem menos pragmática. Segundo 

Vione (2012), os valores constituintes dessa subfunção colaboram para a promoção de 

mudanças e inovações estruturais de organizações sociais, sendo fortemente 

endossados por pessoas na fase da juventude.  Segundo Pimentel (2004; Santos, 

2008), as pessoas que adotam valores dessa subfunção não se adequam tão facilmente 

a regras sociais, e para Gouveia (2013) não se dirigem por metas fixas ou materiais a 

longo prazo.  Os valores que apresentam essa subfunção são: sexualidade, prazer e 

emoção. 

2. Realização. Os valores dessa subfunção figuram as necessidades de autoestima, dentro 

do motivador materialista com uma orientação pessoal. Neste caso, considera um 

princípio pessoal para guiar a vida. Pessoas que costumam se pautar por valores de 

realização tendem a dar importância à hierarquia, estimam uma sociedade organizada 
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e estruturada, apreciando a praticidade em suas decisões e condutas. Segundo Vione 

(2012), valores desta subfunção também são geralmente apreciados por pessoas na 

fase da juventude, em período produtivo. São valores que representam esta subfunção: 

êxito, prestígio e poder.  

3. Existência. Esta subfunção agrupa valores que se propõem a assegurar as condições 

básicas de sobrevivência biológica e psicológica, ou seja, representa cognitivamente as 

necessidades humanas mais básicas, fisiológicas, atividades vegetativas (comer, beber, 

dormir) e a necessidade de segurança. Esta subfunção é congruente com a orientação 

social e pessoal, situando-se no domínio do motivador materialista, uma vez que o 

principal propósito dos valores de existência é assegurar condições básicas de 

sobrevivência biológica e psicológica da pessoa. Indivíduos que endossam os valores 

dessa subfunção são, via de regra, aqueles que convivem em ambiente de escassez 

econômica ou mesmo foram socializados em contexto de restrição. São valores que 

representam essa subfunção: saúde, sobrevivência e estabilidade pessoal;  

4. Suprapessoal. Esta é uma subfunção dos valores que tem uma orientação central com 

um motivador humanitário. Os valores que a constitui representam as necessidades de 

estética, cognição e autorrealização (Maslow, 1954), o que coopera na estruturação e 

categorização do mundo de uma maneira mais coerente, possibilitando que o 

indivíduo alcance maior clareza e nexo em sua organização cognitiva. Os valores desta 

subfunção indicam certa importância dada a ideias abstratas, enfatizando menos os 

elementos concretos e materiais (Inglehart, 1991).  Esta subfunção, no entanto, 

funciona como fonte para outras duas (experimentação e interativa), pois seus valores 

são compatíveis com outros sociais e pessoais integrantes do motivador humanitário.  

Comumente, as pessoas que se guiam por esse tipo de valor, costumam pensar de 

maneira mais geral e abrangente, e tendem a se comportar considerando critérios 
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universais (Schwartz, 1992).  Segundo Vione (2012), pessoas maduras costumam 

apresentar mais os valores dessa subfunção. Os valores a representam são: 

conhecimento, maturidade e beleza.  

5. Interativa.  Localizada no motivador humanitário e de orientação social, esta 

subfunção agrupa os valores que apontam para um destino comum e a prática de 

afetos compartilhadas entres as pessoas, enfatizando a necessidade de pertença, amor e 

afiliação (Maslow, 1954).  Para Gouveia (2013) os valores desta subfunção são 

imprescindíveis para constituir, moderar e preservar as relações interpessoais. 

Segundo Vione (2012), os jovens que endossam mais os valores desta subfunção. 

Ademais, Milfont, Gouveia e Da Costa (2006) consideram que as pessoas orientadas 

para relações íntimas estáveis, quando desejam constituir família, também costumam 

endossá-los mais. São valores que podem representar essa subfunção: afetividade, 

convivência e apoio social.  

6. Normativa. É mais uma subfunção com o motivador materialista, porém com 

orientação social. Apresenta a necessidade de controle e os pré-requisitos 

indispensáveis para alcançar as necessidades. Denota a importância em preservar a 

cultura e as normas convencionais, enfatizando a orientação vertical, sendo 

fundamental à obediência a autoridade. Pessoas em idades mais avançadas tendem a 

pontuar mais alto em valores desta subfunção, o que demonstra um comportamento de 

adequação às regras e normas socialmente constituídas (Rokeach 1973; Vione, 2012; 

Pimentel, 2004). Os valores que a representam são tradição, obediência e 

religiosidade. 

Gouveia (2013) sugere que a presente teoria permite calcular padrões de congruência 

entre as subfunções. Para isso operacionalizou na figura de um hexágono, apresentando em 
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seus seis lados ordenados diferentes graus de congruência, mostrando as funções e as 

subfunções dos valores, apontando três graus de congruência estimados entre as subfunções.  

 

Figura 3. Congruência das subfunções dos valores básicos 

 

De acordo com a figura acima, pode-se perceber que há três graus de congruência 

entre as subfunções: baixa, moderada e alta. As subfunções localizadas em orientadores e 

motivadores diferentes apresentam um baixo nível de congruência. As subfunções em pares  

interativa – realização e normativa – experimentação apresentam baixa congruência, e estão 

posicionadas em lados opostos na figura do hexágono. Vale salientar que apesar das 

subfunções interativa – realização serem relativamente independentes não expressam 

incompatibilidade. As subfunções que formam o par normativa – experimentação tendem a 

focar a segurança e o prazer, respectivamente. 

 Para Gouveia (2013) se trata de princípios independentes, pois pode-se viver aventura 

e prazer em certo ambiente convencional, a exemplo de pessoas que nasceram e se criaram 

em condições consideradas tradicionais, mas que conseguem desfrutar dos prazeres que a vida 

lhes proporciona. Todavia, não se deve esquecer que ao se enfatizar os valores de 

experimentação, comumente vai implicar em quebra de regras sociais que, segundo Santos 
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(2008), em indivíduos mais jovens ocorre com mais frequência, tendo em vista estarem em 

formação do seu sistema de valores. 

As subfunções normativa – realização e interativa – experimentação apresentam uma 

relação de congruência moderada, uma vez que se localizam no mesmo motivador apesar de 

apresentarem diferentes orientações. O primeiro par, normativa – realização direciona o seu 

foco para ideias concretas e com diferentes unidades de sobrevivência, o grupo social e o 

indivíduo, nesta ordem.  Gouveia et al. (2002, 2003) conferem que é possível alcançar metas 

pessoais ainda que seguindo fundamentos convencionais, exemplifica sugerindo que apesar de 

pessoas com orientação vertical – coletivista endossem fortemente valores normativos, essas 

podem ser descritas ainda como orientadas pelo sucesso e trabalho duro.   

O segundo par constituído pelas subfunções interativa – experimentação aponta para 

preceitos não tanto materialistas, nesse sentido, as pessoas que endossam fortemente valores 

dessas subfunções não costumam se guiar pela importância dada a bens materiais e se 

orientam menos para a sobrevivência, estão mais intensamente engajadas a valores que 

priorizam afetos e prazeres da vida, preferindo seus interesses pessoais ou suas relações 

interpessoais.  

Os pares considerados como apresentando alta congruência são aqueles localizados em 

lados vizinhos do hexágono, tais como realização – experimentação e normativa – interativa. 

É importante notar que os indivíduos que se guiam pelo par realização – experimentação 

estarão priorizando suas metas e interesses pessoais em detrimento de tudo que vê a sua 

frente, sendo classificados como individualistas. Por outro lado, os indivíduos que endossam 

fortemente o par normativa – interativa destacam em seu endosso aqueles valores que 

apontam para metas e interesses sociais, tidos como pessoas que apresentam um 
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comportamento coletivista, ou seja, guiam-se por valores e princípios que consideram o bem-

estar coletivo acima do pessoal.    

Quanto às subfunções suprapessoal e existência, localizadas no orientador central, 

ambas são consideradas a referência das outras subfunções e compatíveis com todas elas. 

Assim sendo, valores materialistas e humanitários s podem coexistir em harmonia. Ademais, 

segundo afirma Gouveia et al. (2008), a diferenciação teórica entre os valores sociais e 

pessoais é mais importante que a distinção entre aqueles materialistas e humanitários.  

O modelo teórico desenvolvido por Gouveia (1993, 2008) vem reunindo apoio ao 

passo que segue respaldando estudos no contexto brasileiro e em diversos outros países 

(Gouveia et al. 2011; Medeiros, 2011; Soares, 2015), mostrando-se adequado quando se quer 

explicar diferentes comportamentos e atitudes sociais, a saber:  bullying (Soares, 2013), 

preocupação masculina com aparência (Freires, 2013), prioridades valorativas e fase do 

desenvolvimento (Vione, 2012), escolha do parceiro ideal (Gomes, 2011), comportamentos 

antissociais e delitivos (Santos, 2008),  liberalismo sexual (Guerra, 2005), o uso de drogas 

(Pimentel, 2004) e intenção de constituir família (Milfont, 2001). Considerando a consistência 

teórica e parcimônia deste modelo, a presente tese focar-se-á em seus pressupostos para 

compreender como os valores endossados pelos parceiros influenciam sua satisfação conjugal 

e seu BES.  

Todavia, além dos atributos do parceiro íntimo e dos valores endossados por ele, 

pensa-se em algo que pode ter uma influência preponderante nos construtos de interesse, neste 

caso, a personalidade. Até que ponto a personalidade vai influenciar na sua satisfação 

conjugal e o bem-estar subjetivo. O próximo capítulo versará sobre a personalidade e os seus 

traços a fim de possibilitar uma melhor compreensão sobre este construto.  
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CAPÍTULO 5 – Traços de Personalidade  
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A personalidade parece ser uma dimensão da existência das pessoas que, em parte, é 

percebida por aqueles que as cercam, pois se imprime na maneira de ser, nas atitudes, nos 

comportamentos expressados, nas decisões tomadas, nos valores endossados nas crenças 

assumidas (Allport, 1973; Schultz & Schultz, 2011). Neste sentido, as pessoas nas interações 

sociais se mostram e percebem as outras, portanto, é nesta dinâmica que pode surgir entre elas 

afinidade, atração, compatibilidade, interesse, amizade, cooperação, empatia, encanto, 

intimidade e aproximação; o contrário também pode suceder como a inimizade, hostilidade, 

aversão, ódio, desafeto, desinteresse, indiferença, afronta, ofensa, desdém e desprezo, por 

exemplo. Deste modo, parece ser que em suas interações sociais, as pessoas se deparam com 

outras que, inevitavelmente, são diferentes em múltiplos aspectos de suas vidas, inclusive em 

seus traços de personalidade, ou seja, naquilo que é estável e se externa, o que por vezes 

deverá possibilitar relacionamentos bem ou mal sucedidos.  

Para a Psicologia a personalidade é um tema de extrema importância, tendo em conta 

que esta ciência se ocupa, prioritariamente, em compreender o comportamento humano em 

todas as suas dimensões. Neste contexto, questiona-se por que as pessoas são como são? Por 

que se comportam como se comportam? Estima-se que parte da resposta para esse 

questionamento se encontra nos estudos sobre a personalidade (Pervin & John, 2001). Os 

referidos autores propõem que a personalidade é parte do estudo da psicologia que mais leva 

em conta a pessoa em sua integralidade, percebendo-a individualmente e como ser complexo 

que é. Diz ainda que o domínio da personalidade faz referência ao que é genuíno das pessoas, 

a natureza humana, bem como as diferenças entre os indivíduos.  Tais autores indicam que a 

personalidade diz daquelas características da pessoa que esclarecem modelos estáveis de 

pensamentos, comportamentos e sentimentos.   
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Embora a palavra personalidade suscite certa ideia de ser algo permanente e constante, 

a literatura atual vem apontando que ela pode variar conforme a situação, descartando-se toda 

a ideia de rigidez e imutabilidade. A palavra personalidade tem sua origem no latim persona, 

que se refere a um tipo de máscara teatral usada pelos antigos atores romanos nos dramas 

gregos (Engler, 1991).  Apesar desta definição tratar de algo que está na superficialidade, o 

termo personalidade usado pelos psicólogos propõe algo que está para além da máscara, isto 

é, não se encerra num simples papel desempenhado pelas pessoas, a palavra tem em conta um 

conjunto de características que estão além dos aspectos físicos e sociais que não se 

apresentam tão visíveis assim.    

No entanto, não há uma única definição conclusiva para personalidade. Em termos 

gerais, compreende-se a personalidade como um agrupamento duradouro e peculiar de 

características que possivelmente mudem em razão de diferentes circunstâncias vivenciadas 

pela pessoa (Schultz & Schultz, 2011).  Todavia, pode-se entender como sendo um conjunto 

de traços mais ou menos estáveis e características singulares que dão coerência e 

individualidade à conduta do indivíduo (Feist, Feist, & Roberts, 2013). Porém múltiplas 

abordagens ou perspectivas teóricas tem sido respostas a respeito.    

5.1 A perspectiva psicanalítica da personalidade 

Durante muito tempo se buscou saber o que estava por trás do comportamento 

humano. Pensadores de séculos passados se questionavam acerca da natureza humana, 

contudo, foram diversas tentativas e especulações sem muitos resultados instigadores.  No 

entanto, por volta de 1887, um neurologista chamado Sigmund Freud, a fim de compreender o 

funcionamento da mente humana e a partir de argumentações baseadas na filosofia pautadas 

em um método científico primitivo, dispôs-se a ouvir pacientes numa tentativa de entender o 

que havia causado variados sintomas apresentados por eles (Feist et al., 2013).  
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Portanto, por meio do método que Freud chamou de psicanalítico, desenvolveu-se a 

primeira abordagem para o estudo da personalidade, por volta do final do século XIX.   Tal 

abordagem enfatizava as demandas do inconsciente, os impulsos sexuais e de agressão e os 

conflitos inevitáveis na infância como sendo modeladores da personalidade, influenciando 

prioritariamente a psicologia e a psiquiatria (Schultz & Schultz, 2011).  Segundo Freud, os 

instintos ou pulsões podem ser considerados princípios fundamentais da personalidade que 

incentivam o comportamento e definem o seu sentido.   

Freud dividiu a personalidade em três níveis: o consciente, o inconsciente e o pré-

consciente. O primeiro, o consciente, expressa o significado do próprio nome, isto é, diz de 

todas as sensações e experiências as quais se conhece sobre si mesmo.  Para Freud esta era 

uma dimensão limitada da personalidade, tendo em vista se constituir de apenas uma pequena 

parte de pensamentos, sensações e lembranças conscientes.  Ele assemelhou o consciente à 

parte do iceberg que fica na superfície da água.  No entanto, para Freud, o nível mais 

importante da estrutura da personalidade era o inconsciente, a parte maior, contudo invisível, 

que se encontra abaixo da superfície da água. Freud defendia que na parte mais profunda e 

inacessível residem os instintos, desejos que regem o comportamento humano, detendo a 

força impulsionadora de todos os comportamentos sendo o lugar onde estão as energias que 

não se consegue ter ciência ou controlar, conforme afirmava um dos seus principais 

seguidores, Jaques Lacan, ao dizer “sou onde não penso”.  

Já o pré-consciente é a parte, nesta estrutura, que fica entre o consciente e o 

inconsciente, abrangendo as percepções, lembranças e ideias as quais não se está a par no 

momento, mas que facilmente se pode lançar mão, trazendo-os para a consciência.   Contudo, 

mais tarde, Freud revisou tais conceitos substituindo os níveis por estruturas básicas na 

anatomia da personalidade: id, ego e superego, sendo o id = inconsciente, o ego = consciente 
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e o superego = aquilo que transita entre o consciente e o inconsciente.  Dentro dessa visão 

psicodinâmica, Freud pensava em quatro estágios psicossociais da personalidade (que ele 

chamou de fases) que se apresentavam desde a primeira infância até a adolescência: o oral, o 

anal, o fálico e o genital, nestes a recompensa dos instintos do id depende da estimulação das 

áreas do corpo correspondente (Schultz & Schultz, 2011). 

Neste sentido, conforme afirma Feist et al. (2013), Freud foi um dos primeiros a 

conceber uma teoria considerada moderna que tratava da personalidade tendo como 

fundamento as suas apreciações clínicas.  Contudo, apesar de Freud ter dado o ponta pé inicial 

para tantos outros teóricos surgirem depois e desenvolverem suas teorias sobre personalidade, 

o seu método se tornou um tanto obsoleto, considerando que as teorias já se pautavam muito 

mais em observações científicas que clínicas. Neste contexto surgiram teorias que, 

concordando ou divergindo das afirmações freudianas, destinaram-se a refletir sobre a 

personalidade e a sua estrutura: o Behaviorismo, o Humanismo e a Teoria do Traço. A seguir 

tratar-se-á mais detalhadamente sobre seus pressupostos. 

5.2 A perspectiva comportamental da personalidade  

 B. F. Skinner, principal teórico desta abordagem, publicou seu primeiro livro 

intitulado The behavior of organisms, em 1938. Todavia, não se ocupou especificamente do 

estudo da personalidade, tão pouco elaborou teorias sobre este construto.  O foco dos seus 

estudos era o comportamento concreto apresentado; para ele o importante era ater-se aos fatos 

(Shultz & Shultz, 2011).  

A partir dos seus pressupostos, os psicólogos deveriam observar, manipular e medir 

em laboratório, direcionando toda a atenção às respostas que a pessoa manifestava, sugeria 

que nada havia dentro da pessoa que se pudesse recorrer para explicar o seu comportamento 

dentro do rigor científico. Segundo Skinner, o comportamento poderia ser regulado por seus 
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efeitos, sendo o homem ou o animal passivos de serem treinados para realizar qualquer ação, 

sendo o reforço liberado após a expressão do comportamento o responsável por determiná-lo. 

Para ele a base do comportamento não é a personalidade ou qualquer outro tipo de motivação 

intrínseca, tal como a genética, e sim o sistema de reforçamento seguido a apresentação de 

determinado comportamento (Shultz & Shultz, 2011). 

Nota-se que Skinner destacou a singularidade, o determinismo e a importância do 

ambiente como sendo fundamentais na formação do comportamento, o que, presume-se ser 

também aquilo que se define como personalidade. Para ele é a partir da aprendizagem que a 

pessoa se torna o que é, ou seja, o que lhe constitui se deve mais a influências do meio que 

aos fatores internos.  Apesar de sua visão determinista, as ideias de Skinner trouxeram uma 

enorme contribuição para a ciência psicológica e sua aplicação, originando técnicas 

terapêuticas diferenciadas, que são aplicadas até os dias atuais em escolas, empresas, clínicas, 

instituições, hospitais e negócios. Contudo, surgem divergências na maneira de se pensar a 

personalidade e o seu desenvolvimento, dando lugar a outros pressupostos que trazem um 

novo olhar sobre o construto da personalidade, a exemplo da perspectiva da psicologia 

humanista que se verá a seguir. 

5.3 A perspectiva humanista da personalidade  

 Por volta da década de 1950, o campo da personalidade era dominado por duas 

perspectivas totalmente diferentes: a psicanálise, de Sigmund Freud, e o behaviorismo, de B. 

F. Skinner. Neste cenário, surge para a psicologia uma visão nova acerca da natureza humana 

e que traz significativa influência sobre aquilo que se entende por personalidade, 

diferenciando-se das propostas de Freud e de Skinner, e se propondo ser uma terceira força na 

ciência psicológica: a psicologia humanista.  Esta nova área se caracteriza por enfatizar o 

potencial humano e seus aspectos exclusivos, como o autoconhecimento e o livre arbítrio, 
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buscando estudar o singular, tendo em conta que a subjetividade humana é o centro de 

construção de toda a realidade (Pervin & John, 2001; Schultz & Schultz, 2011). 

 A psicologia humanista se diferencia da psicanálise principalmente por enfatizar a 

natureza benevolente do ser humano e a compreensão da pessoa saudável.  Já em relação ao 

behaviorismo, se diferencia por afirmar que as pessoas têm a necessidade de crescer 

psicologicamente. Os humanistas costumavam afirmar que o fator mais importante na 

personalidade é a percepção consciente e subjetiva que a pessoa tem de si mesma, quando a 

pessoa se torna capaz de olhar para si mesma e refletir sobre a sua existência, se dando conta 

que é um ser em construção e em constante mudança, crescimento e atualização (Pervin & 

John, 2001; Schultz & Schultz, 2011).  

  Apesar de este enfoque reunir outros representantes importantes, como Maslow com 

sua teoria da pirâmide das necessidades e Viktor Frankl com a abordagem da logoterapia 

enfocando o sentido da vida, destaca-se nessa oportunidade as contribuições de Carl Rogers 

na compressão da personalidade dentro da ciência psicológica. Este autor desempenhou um 

papel importante para o estabelecimento da Psicologia Humanista, bem como para o 

desenrolar do conceito de self, além de suscitar colaborações importantes para as mais 

diversas áreas da psicologia. Em suas pesquisas, abarcou questões acerca da psicoterapia, do 

funcionamento das relações interpessoais e daquilo que se refere a dinâmica da personalidade 

(Burton, 1978).  

 Rogers, por volta de 1957, lançou seus pressupostos teóricos fundamentando suas 

afirmações na psicologia humanista, a partir de sua experiência de trabalho enquanto 

psicoterapeuta no atendimento a clientes (Schultz & Schultz, 2011). O mencionado autor não 

se interessou em estudar o inconsciente como propunha Freud, pois defendia que o homem é 

um ser racional conduzido por uma percepção consciente de si mesmo e do seu mundo de 
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experiências. Alegou que as experiências vivenciadas pela pessoa na sua infância não 

exerciam um poder controlador sobre este, não dando muita atenção a conclusões de Freud 

sobre as forças do inconsciente. Contudo, afirmou que as experiências da infância influenciam 

o modo como se percebe o próprio ambiente e a si mesmo; não obstante, assegurou que são as 

emoções e os sentimentos que exercem um impacto maior sobre a personalidade. Neste 

contexto desenvolveu a concepção de self, também chamado de autoconceito ou de noção de 

eu, definindo-se pela percepção da realidade pela própria pessoa (Rogers, 1992; Schultz & 

Schultz, 2011). Após perceber que o ambiente familiar não exercia a influência que ele 

imaginava sobre o comportamento delinquente, senão a conduta posterior de 

autodiscernimento, Rogers focou no estudo do self e como ele se modifica. A partir de então o 

self se tornou o fundamento da teoria de personalidade de Carl Rogers. Neste sentido, propôs 

a teoria centrada na pessoa, defendendo que a personalidade será entendida, tão somente, por 

meio de uma abordagem fenomenológica tendo em conta o ponto de vista do próprio 

indivíduo, com base em suas experiências subjetivas.  

Para ele o self tem grande importância na formação da personalidade, definindo-o 

como uma estrutura, ou seja, um conjunto ordenado e variável de concepções acerca do 

próprio indivíduo (Rogers & Kinget, 1977). Portanto, a sua teoria da personalidade alcançou 

larga aprovação por conta da ênfase dada ao autoconceito. Neste ponto, suas afirmações 

deixaram ofereciam contribuição destacável, além de influenciar a realidade teórico-

acadêmica, instigando estudos e pesquisas científicas.   Contudo, estudar sobre psicologia da 

personalidade hoje em dia implica em não esquecer da perspectiva dos traços de 

personalidade, abordagem que tem servido de fundamento para o estudo deste construto   

5.4. A Perspectiva dos traços de personalidade 
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É sabido que o pensamento acerca da personalidade baseada em traços se localiza 

Grécia antiga por volta de 480 a.C. quando Hipócrates sugeriu que os traços de personalidade 

se sustentavam na constituição biológica das pessoas, desprezando a experiência e a 

aprendizagem. Ele classificava as pessoas em quatro tipos, a saber: felizes, infelizes, 

temperamentais e apáticas. Para este pensador o que causava essas diferenças nos traços 

apresentados pelas pessoas eram fluídos corporais internos, conhecidos também por humores 

(Schultz & Schultz, 2011).    

Em um período mais atual, no ano de 1940, o médico estadunidense William Sheldon 

sugeriu outra tipologia para a personalidade fundamentada também na constituição da pessoa. 

Ele propôs três tipos físicos: endomorfo, mesomorfo e ectomorfo, associando modelos 

diferentes de temperamento a cada um deles.  Dentro deste pensamento sobre a personalidade, 

entendia-se que esta era imutável, independentemente da situação.  Contudo, tal afirmativa 

não se sustentou, pois não se pôde corroborar por meio de estudos, além do que o 

comportamento humano tende mesmo a variar conforme as contingências (Schultz & Schultz, 

2011). 

Neste cenário, a definição de traço sugere algo substancial, indicando certa disposição 

ou predisposição para agir sempre do mesmo modo (Allport, 1973). Para diversos autores, 

como Allport (1973), Cattell (1996), Hall, Lindezy e Cambpel (2000) e Pervin (1978), são os 

traços que estabelecem as diferenças individuais. São características da personalidade que, 

apesar do tempo e das situações, permanecem estáveis, porém não imutáveis, o que levaria à 

predição de que certo comportamento apresentado no momento (e.g., alguém que é calmo) o 

será também no futuro.  Pensam-se traços como sendo inclinações internas amplas para se 

conduzir de determinadas formas (Pervin & John, 2001). 
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Neste sentido, entendendo os traços de personalidade como sendo estáveis, esta 

abordagem se constitui um fundamento essencial para o estudo da personalidade, tendo 

Allport e Cattell como aqueles que iniciaram o estudo da personalidade por meio desta 

perspectiva, o que tem sido essencial no tempo presente. Apesar destes autores 

compartilharem de muitas ideias, cada um desenvolveu o seu estudo de forma diferente, tendo 

em vista que Allport, tido como humanista, centrava-se no ser humano o entendendo como 

um todo, e no seu potencial inato para se desenvolver e realizar o seu self.  

5.4.1 Gordon Allport 

 Em 1922, a dissertação de Allport, intitulada “An experimental study of the traits of 

personality”, foi a primeira pesquisa que se ocupou do estudo dos traços de personalidade 

desenvolvida nos Estados Unidos. Allport enfatizou a singularidade da personalidade, 

afirmando que a pessoa reflete a hereditariedade e o ambiente, destacando uma maior 

influência da herança genética. Ressaltou que se deve analisar um caso individualmente 

quando se pretende estudar a personalidade. 

Para Allport (1973) abordar a personalidade por meio dos traços refletiu uma nova 

maneira de se pensar sobre o construto. Ele compreende que os traços de personalidade 

poderiam ser vistos como uma disposição prévia que levaria o indivíduo a reagir de modo 

semelhante em situações diversas, o que representa uma maneira contínua e permanente de se 

comportar no ambiente evidenciando características de individualidade que regulam o 

comportamento, o que pode ser certificado na prática (Schultz & Schultz, 2002).   

Segundo o referido autor, os traços apresentam as seguintes características: (1) são 

reais e existem em cada pessoa, não sendo apenas frutos de teorização; (2) podem determinar 

ou provocar o comportamento, ou seja, não surgem só como respostas a estímulos, eles 

motivam a busca de estímulos apropriados e interagem com o ambiente a fim de suscitar 
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comportamentos; (3) podem ser demonstrados empiricamente, pois ao observar o 

comportamento no decorrer do tempo, pode-se inferir a existência de traços na uniformidade 

das respostas de certa pessoa a estímulos semelhantes; (4) os traços de personalidade estão 

inter-relacionados, isto é, eles podem sobrepor-se, mesmo apresentando atributos diferentes; e 

(5) os traços podem variar conforme a circunstância, por exemplo uma pessoa poderá 

apresentar um traço de asseio em uma determinada situação e em outra apresentar-se com 

traços de desordem.  

Com base em Allport (1973), os traços evidenciam disposições generalizadas da 

personalidade, manifestando originalidade na forma de ser da pessoa em situações diferentes.  

Ele definiu os traços como sendo cardeais, centrais e secundários (Pervin & John, 2004; 

Schultz & Schultz, 2011).  Os traços cardeais, para este autor, revelam uma disposição intensa 

e acentuada na pessoa, instigando todos os seus comportamentos, descrito também como 

“paixão dominante”, caracterizando-se um impulso dominante que gerencia o 

comportamento. Pode-se ter como exemplos o sadismo e o patriotismo fanático. Já os traços 

centrais vão expressar predisposições que se ocupam de um conjunto mais restrito de 

situações; como exemplos podem ser pensados os traços de bondade, honestidade e 

assertividade. O terceiro tipo de traço, os secundários, considera os hábitos e as atitudes, ou 

seja, são disposições menos manifestas.  

Os traços de personalidade podem também admitir três funções, conforme afirmam 

Pervin e John (2004). Para estes autores a primeira função se refere ao papel de abreviar, 

antecipar e elucidar o comportamento de uma pessoa; a segunda função sugere que os traços 

admitem que o comportamento futuro do indivíduo possa ser antecipado; e, por fim, a terceira 

função indica que é no próprio indivíduo que se encontra a explicação para o comportamento, 

supondo haver certo tipo de processo ou dinâmica interna provocadora do comportamento.  
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Schultz e Schultz (2011) ressaltam que apesar de toda a colaboração das ideias de 

Allport, a sua teoria recebeu bastante críticas, pois havia alguns conceitos que se tornavam 

difíceis de serem avaliados empiricamente; recebeu críticas, ainda, quanto à ênfase dada à 

singularidade, à estabilidade e à consciência dos traços de personalidade nas mais diversas 

situações, e também no que diz respeito à ideia de não continuidade entre as personalidades 

infantil e adulta. Todavia, baseando-se nas ideias de Allport, surgiram outros teóricos que 

objetivaram entender um pouco mais como funcionava a noção de traços de personalidade, 

buscando de conhecê-los, isto é, saber se existem traços que caracterizam as pessoas, quais e 

quantos seriam. Além disso, pretendiam conhecer o quão universais seriam tais traços?  

5.4.2 Cattell e Eysenck 

 Para Cattell o estudo da personalidade deveria se ocupar de predizer como certa 

pessoa se comportaria em resposta a uma situação provocada. Diferentemente dos outros 

teóricos - que se ocupavam em diferenciar uma personalidade normal da anormal ou do 

comportamento desejável para o não desejável – ele buscou avaliar pessoas ditas normais com 

o objetivo de compreender a personalidade delas, e não tratá-las. Para ele não era coerente dar 

início a um processo para mudança da personalidade de alguém sem antes ter em conta o que 

precisaria ser modificado.   

Desenvolveu uma abordagem precisamente científica, fundamentava as suas pesquisas 

em observações de comportamentos e em grande soma de dados.  Por volta de 1950, Cattell 

deu início ao uso da análise fatorial a fim de saber quais seriam as principais dimensões da 

personalidade (Schultz & Schultz, 2011).  Ele mapeou 16 traços de personalidade, a saber: 

desconfiado confiante, imaginativo prático, astuto franco, apreensivo plácido, inovador 

conservador, expansivo reservado, assertivo humilde, despreocupado moderado, 

consciencioso evasivo, ousado tímido, compassivo determinado, autossuficiente dependente 
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do grupo, controlado descontrolado, tenso calmo, mais menos inteligente e estável/ 

sentimental.  

Os traços são definidos como sendo intenções de reação até certo ponto permanentes, 

constituindo-se unidades estruturais fundamentais da personalidade. O referido teórico se 

interessou também por investigar a importância dos fatores hereditários e ambientais.  Os 

resultados dos seus estudos indicaram que a hereditariedade tem uma influência importante 

sobre alguns traços. Ele percebeu que 80% dos traços de inteligência e timidez podem fazer 

referência aos fatores genéticos. Enfim, no que diz respeito as principais influências sobre 

personalidade, o teórico conclui que por volta de um terço se dá por meio da genética e os 

dois terços restantes são influências majoritariamente sociais e ambientais.  

 Segundo este autor, a personalidade segue em desenvolvimento desde o nascimento 

até a velhice, ou seja, abrange toda a duração da vida. Apesar deste teórico não ser um 

discípulo de Freud, segue admitindo a importância da infância, principalmente os primeiros 

anos de vida como sendo fundamentais para a formação da personalidade. Segundo Cattell, a 

convivência com os pais, irmãos e a sociedade em geral desenvolve não apenas o ego e 

superego, como também o sentimento de segurança e insegurança, atitudes frente às 

autoridades e certamente uma possível propensão ao neuroticismo.  

O teórico prossegue, citando a fase que contempla idades entre 6 a 14 anos quando diz 

que não há muito conflito aparente. Contudo, seguida da próxima fase, de 14 a 21 anos, o 

indivíduo, agora adolescente, pode apresentar distúrbios emocionais e delinquência, pois são 

tomados por conflitos que se centram em vontade de independência, autoafirmação e sexo.  

No período de 23 a 50 anos de idade, fase conhecida como maturidade, a representação aqui é 

de um período produtivo e prazeroso nos demais âmbitos da vida familiar, profissional, 
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pessoal e social.  Durante esse período referido, Cattell percebeu não haver muitas mudanças 

de interesses e atitudes.   

A continuação se dá pela fase da maturidade avançada, entre os 50 e 65 anos. Neste 

período a personalidade continua se desenvolvendo e respondendo às mudanças físicas, 

sociais e psicológicas advindas. Por fim, na velhice propriamente dita, a personalidade vai 

batalhando para se adaptar a outros tipos de perdas, tais como morte de um amigo, do 

cônjuge, parentes e a entrada em uma aposentadoria (Schultz & Schultz, 2011).  

 Cattell deu origem a diversos testes que se propunham mensurar a personalidade, o 16 

PF foi o mais conhecido deles, pois se baseava nos 16 originais e mais importantes traços de 

personalidade (Schultz & Schultz, 2011). O teórico utilizou esse teste a fim de saber a relação 

entre traços de personalidade e estabilidade conjugal. Os resultados indicaram que parceiros 

em casamentos estáveis possuíam traços de personalidade semelhantes, já os parceiros em 

relacionamentos instáveis apresentavam traços de personalidade bastante diferentes.  Portanto, 

não obstante as críticas recebidas por conta de seu método de análise fatorial e a grande 

quantidade dos seus dados utilizados, os pressupostos teóricos trazidos por Cattell apresentam 

significativa importância nos estudos sobre a personalidade, porquanto se mostram 

sistematicamente construídos e seguramente fundamentados em dados empíricos.  

Eysenck (1990,1991), propõe uma teoria sugerindo que os fatores biológicos preparam 

a pessoa para se comportar conforme três tipos ou traços de personalidade. Vale salientar que 

era um teórico que apoiava as ideias de Cattell de que a personalidade é composta de traços 

ou mesmo fatores, que podem ser identificados a partir da análise fatorial. Contudo, criticava-

o ao questionar sobre o nível de subjetividade envolvido na técnica a dificuldade em 

reproduzir os seus resultados. Eysenck, apesar de também fazer uso da análise fatorial, 

complementava o método com testes de personalidade que consideravam uma série de outras 
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variáveis. Ele apresenta uma teoria da personalidade ancorada em três dimensões, sendo 

combinações de traços e fatores. Foram elas: extroversão versus introversão, neuroticismo 

versus estabilidade emocional e psicoticismo versus controle dos impulsos. E ainda defendia 

que as dimensões de extroversão e neuroticismo são reconhecidas como componentes da 

personalidade desde a Antiguidade, tratada pelos filósofos da Grécia Antiga, e ainda que a 

concepção delas se encontraria em aproximadamente todos os métodos de avaliação do 

construto da personalidade.  

Segundo Schultz e Schultz (2011), as pesquisas confirmaram que os traços e 

dimensões sugeridos por Eysenck continuam estáveis durante a vida, desde a infância até uma 

fase mais madura, independentemente das diferentes experiências sociais e ambientais que 

ocorrem. Assim, considera que os traços e as dimensões da personalidade são hereditários, 

apesar de considerar o efeito das influências ambientais, sociais e situacionais sobre este 

construto, conferia que tais influências tinham um efeito limitado sobre a personalidade. 

Segundo estes autores comentam, as três dimensões de personalidade de Eysenck vêm sendo 

verificadas em mais de 35 nações.  

5.4.3 Os Big-Five   

 Este foi um modelo proposto originalmente em 1960 por Tupes e Cristal, contudo não 

conquistou um impacto acadêmico relevante.  Mais à frente, Goldberg (1993) aprimora esse 

modelo, o que o torna mais conhecido no meio acadêmico. Está ligado a esse modelo uma 

estrutura básica subjacente a todos os traços de personalidade, o que representa um marco 

conceitual importante que integra os achados das pesquisas, garantindo uma coerência no 

âmbito da psicologia da personalidade. Tiveram também um papel fundamental neste 

contexto Costa e McCrae (1992), pois apresentaram já na metade dos anos 1990 o Inventário 

dos Cinco Grandes Fatores. 
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 O modelo dos cinco grandes fatores proposto por Costa e McCrae admite a existência 

de cinco diferentes dimensões da personalidade, o que surgiu a partir da análise fatorial com 

base em uma grande quantidade de inventários e questionários desenvolvidos com o propósito 

de avaliar a personalidade normal. Estes autores concebem os cinco grandes fatores (CGF) 

como tendências básicas com fundamento biológico, não sendo influenciadas diretamente 

pelo ambiente.  Com base na proposição de Costa e McCrae (1992), existe uma maturação 

intrínseca à personalidade, deste modo, os traços funcionam mais especificamente como 

expressões de caracteres biológicos humanos do que como resultados de experiências de vida 

(Pervin & John, 2004).  

 Costa e McCrae (1995) defendem que as cinco grandes dimensões ou fatores 

concebem a personalidade em nível de abstração irrestrito e cada dimensão pode ser composta 

por um número maior de características distintas e específicas de personalidade. No entanto, 

se faz necessária uma teoria que traga achados empíricos pautados em dimensões que 

descreva a personalidade, tendo em conta as diferenças individuais, e neste sentido a proposta 

dos Cinco Grandes Fatores tem se mostrado como um referencial bastante eficaz ao se tratar 

da sua aplicação com a finalidade de pesquisa científica.  São diversos os estudos acerca dos 

traços de personalidade que têm utilizado o referencial teórico dos cinco grandes fatores. No 

Brasil, alguns estudos realizados utilizaram o referido modelo (Gomes, 2011; Gonçalves, 

2012; Hutz et al., 1998; Moura-de-Andrade, 2008; Nunes & Hutz, 2007; Vasconcelos, 

Gouveia, Pimentel, & Pessoa, 2008; Vasconcelos & Tróccoli, 2005), corroborando a proposta 

da existência de dimensões básicas da personalidade.  

 São quatro as principais direções que dão impulso na construção das evidências dos 

CGF, a saber: (1) estudos longitudinais e de observação cruzada que demonstram os cinco 

grandes fatores como disposições duradouras que se apresentam em padrões de 
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comportamentos; (2) os traços existentes nos fatores são encontrados em diversas teorias de 

personalidade, como também na linguagem usada para a descrição desses traços; (3) os 

fatores podem estar presentes em qualquer idade, sexo, raça ou mesmo nacionalidade, apesar 

de variar, de alguma forma, em diferentes culturas; e (4) pesquisas em torno do fator da 

hereditariedade sugerem que os fatores possuem um fundamento biológico (Costa & McCrae, 

1992). 

 De acordo com John e Srivastava (1999), as cinco grandes dimensões da 

personalidade não representam uma perspectiva teórica particular, mas deriva de apreciações 

dos termos da linguagem que indivíduos usam em seus ambientes naturais para descreverem a 

si próprios e aos demais. Efetivamente, o referido modelo desponta empiricamente 

fundamentado em análises de instrumentos clássicos em personalidade, a exemplo do 16PF, o 

MMPI e as escalas de Comrey, considerando que suas soluções fatoriais apontavam sempre 

para semelhantes cinco fatores, independente da teoria que fundamentava. Vasconcelos et al. 

(2008), sugerem que o PEN (Psicoticismo, Extroversão e Neuroticismo), criado por Eysenck 

(1990b, 1991), também possui certa correspondência com o modelo dos Big Five, 

compartilhando os fatores de extroversão e neuroticismo.  

 Após evidências e legitimidade de uma solução apresentada em cinco fatores na 

descrição da personalidade, surgem instrumentos especialmente construídos para a avaliação 

deste construto a partir do modelo dos cinco grandes fatores. O NEO-PI-R, proposto por 

Costa e McCrae (1992), é considerado um dos instrumentos mais citados no mundo, surgindo 

da ideia de que cinco grandes fatores podem ser identificados, sendo por múltiplas facetas.  

Hutz et al. (1998) realizaram estudo no Brasil e se dedicaram a mapear as referidas dimensões 

da personalidade, encontrando 64 marcadores de traços com resultados satisfatórios naquilo 

que se refere às evidências de validade fatorial e consistência interna.  
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 Costa e McCrae (1992), ao realizar seus estudos, fundamentaram o seu embasamento 

teórico na díade genética/ambiente e na hipótese léxica, o que indica que diferenças salientes 

e socialmente relevantes na personalidade podem ser decodificadas na linguagem cotidiana, 

ou seja, tal hipótese sugere que ao considerar a linguagem empregada para descrever as 

pessoas, é possível derivar uma taxionomia compreensiva de seus traços de personalidade 

(Costa & McCrae, 1992).  Segundo McAdams (1992), as dimensões se referem às 

informações básicas que se pretende obter das pessoas em um contexto de interação.  

 Pensando na estrutura da personalidade em cinco grandes dimensões, e tendo por base 

a classificação adotada por Benet-Martinez e John (1998), apresentam-se as respectivas 

iniciais que as representam: O-C-E-A-N (Openess to experience, Conscientiousness, 

Extraversion, Agreeableness e Neuroticism).  Existem diversas traduções verificadas na 

literatura, contudo na presente tese será adotada a indicada a seguir: 

 Abertura (Openess to experience, Intellect). Também chamada de “cultura”, 

“imaginação” ou “intelecto”.  Pontuações altas em abertura para novas experiências são 

obtidas por indivíduos curiosos, imaginativos e criativos, que se divertem em novas ideias e 

valores não-convencionais, enquanto que pontuações baixas descrevem aqueles que tendem a 

ser convencionais em suas crenças e atitudes, conservadores em suas preferências e menos 

responsivos emocionalmente.  

 Conscienciosidade (Conscientiousness).  Algumas vezes é denominado como “falta de 

impulsividade” ou “vontade”. Pontuações altas nesta dimensão indicam comportamentos que 

acentuam o sentido da organização, persistência, controle e motivação para alcançar objetivos 

altruísticos.  Por outro lado, pontuações baixas revelam pessoas que tendem a não ter 

objetivos claros, não serem confiáveis e serem preguiçosas, negligentes e hedonistas.  
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 Extroversão (Extroversion). É comum denominá-lo também de “expansão”.  

Pontuações altas em extroversão revelam pessoas sociáveis, ativas, falantes, otimistas e 

afetuosas; contrariamente, pontuações baixas são sinônimos de pessoas que tendem a ser 

reservadas, sóbrias, indiferentes, independentes e quietas.  

 Agradabilidade (Agreeableness). Encontra-se na literatura termos correspondentes, 

como “amabilidade” e “sociabilidade”.  Este fator descreve, por um lado, pessoas que tendem 

a ser generosas, bondosas, afáveis, prestativas, altruístas, no caso de pontuações altas, e, 

ainda, aquelas que tendem a ser cínicas, não cooperativas e irritáveis, podendo chegar a ser 

manipuladoras, vingativas e implacáveis, no caso de pontuações baixas.  

 Neuroticismo (Neuroticism).  Nomeado também de “instabilidade emocional”. 

Pontuações altas caracterizam pessoas que são propensas a sofrimentos psicológicos, podendo 

apresentar ideias irreais, baixa tolerância à frustração e respostas de enfretamento (coping) 

não adaptativas; de modo contrário, aqueles mais equilibrados emocionalmente pontuam 

baixo neste fator.  

 Conta-se com diversos estudos realizados em contextos diferentes que objetivaram 

conhecer mais apuradamente a relação entre traços de personalidade e outros construtos, tais 

como condutas antissociais (Monteiro, 2014), compreensão da escolha do parceiro íntimo 

(Gomes, 2011) e bases genéticas e psicopatia (Araújo, 2013; Vasconcelos, 2004). Na presente 

tese se considera o modelo dos cinco grandes fatores a fim de avaliar a personalidade dos 

parceiros de um relacionamento íntimo.  
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PARTE II – ESTUDOS EMPÍRICOS 
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CAPÍTULO 6.  ESTUDO 1 – Elaboração da Escala de Atributos Pessoais em 

Relacionamento Íntimo – EAPRI  
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6.1. Método 

6.1.2.  Delineamento 

 Tratou-se de delineamento correlacional ex post facto, com ênfase psicométrica. 

Objetivou-se aqui desenvolver duas medidas de tipo lápis e papel a fim de verificar os 

atributos do parceiro e os próprios atributos considerando um relacionamento íntimo. Neste 

caso, buscou-se elaborar, a partir da Escala de Atributos Desejáveis do Parceiro Ideal – 

(Gouveia, Gonçalves, Gomes, Freires, & Coelho, 2014), a Escala de Atributos Pessoais em 

Relacionamento Íntimos (EAPRI). Esta trata dos atributos reais, ou seja, aqueles atributos 

relatados pela própria pessoa sobre ela mesmo.  Pretende-se encontrar dimensões semelhantes 

às da escala original, tendo em conta estarem medindo construto parecidos. 

6.1.3.  Amostra 

 Neste estudo, contou-se com uma amostra não probabilística de conveniência de 218 

estudantes universitários de uma instituição pública da cidade de João Pessoa.  A maioria dos 

respondentes foi do sexo feminino (51,4%) estes tinham idade média de 26,1 (DP = 7,8), 

sendo o percentual maior dos respondentes (66,3 %) tomaram por base um relacionamento de 

namoro para responder ao instrumento; indicaram ter ensino superior incompleto (83%), e 

maior parte de religião católica (49,1%).  

6.1.4. Instrumentos 

Escala de Atributos Pessoais em Relacionamento Íntimo (EAPRI), indica os atributos 

que o indivíduo atribui a si mesmo considerando o seu papel como parceiro em um 

relacionamento íntimo. Organizou-se uma medida com estrutura similar a aquela proposta por 

Gouveia et al. (2014), composta por 20 itens, compreendendo uma estrutura de cinco fatores 

constituídos por quatro itens cada um, a saber: afetuosa (α = 0,67); carinhosa, bom caráter, 
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amável, companheira), atlética (α = 0,76); sarada, boa forma, sexy e bonita, sociável  (α = 

0,67); atenciosa, determinada, tolerante e gentil, tradicional (α = 0,46); sensível, caseira, de 

boa família e solidária, e realizada (α = 0,66); estudiosa, culta, bem sucedida e decidida.  

Todavia, na elaboração da EAPRI, substituiu-se dez itens da escala original (bom 

caráter, companheira, boa forma, tolerante, gentil, sensível, solidária, culta, estudiosa e 

decidida) por outros (acolhedora, religiosa, poderosa, decente, inteligente, amiga, 

trabalhadora, gostosa e fiel). O direcionamento das afirmativas foi voltado para o próprio 

respondente; no caso, “eu sou” (bem sucedido, sexy, acolhedor, religioso, sensual, poderoso, 

atencioso, decente, carinhoso, inteligente, de boa família, sarado, amigo, trabalhador, bonito, 

caseiro, gostoso, fiel, determinado e amável), utilizando a escala de resposta de cinco pontos, 

variando de 1 = Discordo totalmente a 5 = Concordo totalmente. (Anexo 5).  

Questionário sociodemográfico.  Os participantes responderam também questões de 

caráter sociodemográficas: idade, sexo, religião e nível de instrução.  

6.1.5 Procedimento 

Incialmente, assegurou-se que todo o estudo fosse desenvolvido fundamentado nas 

recomendações éticas relacionadas a pesquisa com seres humanos, como é disposto na 

resolução 466/2012, do Conselho Nacional de Saúde. O projeto foi aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa sob o parecer n. 722.053, CAAE: 30654214.4.0000.5188.  Posteriormente, 

procedeu-se a coleta de dados. Os dados foram obtidos de maneira coletiva no ambiente de 

sala de aula, onde todos responderam individualmente ao instrumento de pesquisa.  

Colaboraram com a coleta de dados dez pesquisadores previamente treinados, sendo o tempo 

médio de aplicação 15 minutos.  Aos participantes foi assegurado o anonimato, explicando 

que os dados seriam tratados em conjunto, e que a participação era voluntária, podendo 

desistir da pesquisa em qualquer momento.  Foi e entregue e assinado o Termo de 
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Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo 2) destacando os objetivos e a importância da 

pesquisa. 

6.1.6 Análises de dados 

 Seguindo o objetivo deste estudo, procedeu-se, por meio do pacote estatístico PASW 

versão 21, ao cálculo das estatísticas descritivas (medidas de tendência central, dispersão e 

frequência) no intuito de caracterizar a amostra. Foi realizada também a Análise Fatorial 

Exploratória por meio do método dos eixos principais (Principal Axis Factoring), que 

objetivou conhecer a estrutura fatorial da escala. Calculou-se o alfa de Cronbach a fim de se 

verificar o índice de consistência interna (precisão) dos fatores (Pasquali, 2003).  

6.2 Resultados 

 Escala de Atributos Pessoais em Relacionamento Íntimo – (EAPRI) 

Realizou-se uma análise do poder discriminativo dos itens a fim de conhecer aqueles 

que apresentavam maior capacidade de diferenciar os respondentes com magnitudes 

próximas.  Nesta direção, estabeleceram-se grupos critério internos tendo em conta os 

participantes com as pontuações totais abaixo (grupo inferior) e acima (grupo superior) da 

mediana deste instrumento (Pasquali, 2003).  Seguidamente, aplicou-se o teste t de Student, 

no qual foram comparadas as médias do grupo inferior e superior para cada item do 

instrumento, conforme se descreve na Tabela 2.  
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Tabela 2. Poder discriminativo dos itens (EAPRI) 

Item 
Grupo Inferior Grupo Superior   

m dp m dp t 

Fator I (α = 0,84)           

3 3,65 0,84 4,55 0,64 8,38** 

4 3,17 1,26 4,08 1,00 5,56** 

7 3,70 0,81 4,51 0,78 7,04** 

8 4,06 0,70 4,78 0,49 8,19** 

9 3,70 0,81 4,74 0,50 10,72** 

13 3,96 0,89 4,73 0,53 7,39** 

18 3,99 1,03 4,72 0,55 6,19** 

20 3,86 0,78 4,78 0,49 9,74** 

Fator II (α = 0,86) 

 

  

  

  

5 2,44 0,90 3,56 0,93 8,51** 

2 2,44 0,93 3,48 0,92 7,79** 

17 2,45 1,15 3,63 0,97 7,74** 

6 2,19 0,79 3,13 0,96 7,39** 

12 2,21 1,04 3,07 1,13 5,47** 

15 3,13 1,10 4,14 0,70 7,65** 

Fator III (α = 0,50)   

  

  

10 3,62 0,84 4,32 0,67 6,38** 

19 4,00 0,84 4,66 0,64 6,15** 

1 2,94 0,83 3,48 0,86 4,45** 

Fator IV (α = 47) 

 

  

  

  

16 3,46 1,05 4,08 1,04 4,13** 

11 4,31 0,75 4,68 0,71 3,56** 

14 4,01 0,73 4,66 0,59 6,84** 
Notas: ** p < 0,001 Fator I = Afetuosa; Fator II = Atlética; Fator III = Realizada 

e Fator IV  = Tradicional 

 

Nota-se que os resultados dos testes t indicaram que todos os itens apresentaram poder 

discriminativo satisfatório (p < 0,001).  Portanto, parece diferenciar os participantes dos dois 

grupos-critério (inferior e superior) com magnitude e direção esperadas. Nesse sentido, 

afirma-se a qualidade psicométrica dos itens do referido instrumento, diferenciando pessoas 

com pontuações próximas. Após esta etapa da análise, passa-se para a averiguação da 

estrutura fatorial deste instrumento de medida. 

 Em seguida, deu-se continuidade passando aos resultados que indicaram a adequação 

da realização da análise fatorial exploratória, [KMO = 0,88 e Teste de Esfericidade de 
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Bartlett, χ² (19) = 1588,08; p < 0,001]. Com base nestes resultados realizou-se a análise 

fatorial com método PAF principal Axis Factoring, adotando a rotação varimax, mas sem 

especificar o número de fatores. Partindo do critério de Kaiser, que tem em conta os valores 

próprios Eingenvalues, acima de um, percebeu-se a viabilidade de extrair até quatro 

componentes (6,27, 2,8, 1,27 e 1,04), explicando conjuntamente 56,80% da variância total. 

Todavia, ao considerar o Critério de Cattell, observou-se a extração de apenas três fatores, 

conforme a distribuição gráfica (scree plot) dos valores próprios apresentados na Figura 4. 

 
Figura 4. Distribuição gráfica dos valores próprios da EAPRI 

Por ser o critério de Cattell considerado mais subjetivo, considerar-se-ão os resultados 

apresentados pela distribuição dos fatores segundo o critério de Kaiser. Adotou-se mais uma 

vez como critério que a saturação mínima dos itens deveria ser igual ou superior a |0,40|. A 

seguir esses resultados serão apresentados na Tabela 3.  
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Tabela 3. Estrutura Fatorial da Escala de Atributos Pessoais em Relacionamento Íntimo – 

EAPRI 

 

Conteúdo dos Itens Componentes/ Cargas Fatoriais 

  I II III IV 

Amigo 0,78 0,10 0,04 0,00 

Amável 0,75 0,14 0,34 -0,01 

Atencioso 0,74 0,18 -0,07 0,21 

Acolhedor 0,73 0,22 0,01 0,11 

Carinhoso 0,71 0,33 0,12 0,09 

Decente 0,62 0,07 0,21 0,37 

Fiel 0,53 -0,10 0,31 0,20 

Religioso 0,51 0,08 0,07 0,13 

Sensual 0,09 0,86 -0,02 0,08 

Sexy 0,26 0,82 -0,04 -0,03 

Gostoso 0,05 0,76 0,15 0,02 

Poderoso 0,09 0,71 0,21 0,17 

Sarado 0,08 0,68 0,07 -0,13 

Bonito 0,34 0,59 0,28 -0,13 

Inteligente 0,27 0,29 0,64 0,00 

Determinado 0,44 0,00 0,62 0,00 

Bem sucedido -0,22 0,32 0,57 0,27 

Caseiro 0,10 -0,06 0,12 0,73 

Boa Família 0,30 0,04 -0,07 0,62 

Trabalhador 0,41 0,01 0,30 0,41 

N. de Itens 9 6 3 3 

% da Variância 

Explicada 31,54 2,78 1,27 1,04 

Alfa de Cronbach 0,84 0,86 0,50 0,47 

 

 

De acordo com a Tabela 3, os 20 itens distribuídos em quatro fatores foram 

responsáveis por explicar 66,58% da variância total. Abaixo será detalhado a situação de cada 

componente e de seus indicadores de consistência interna. 

 O Fator I foi constituído por oito itens, tendo valor próprio igual a 6,27, 

representando 31,35% da variância total. As saturações foram satisfatórias dentro do critério 

estabelecido, com amplitude de 0,51 (Religioso) a 0,78 (Amigo). Este fator foi composto pelos 

itens amigo, amável, atencioso, acolhedor, carinhoso, decente, fiel e religioso. Considerando 
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que a maior parte destes itens faz referência a características de uma pessoa afetuosa, decidiu-

se nomeá-lo como afetuosa. O valor do alfa de Cronbach (0,84) indica consistência adequada.  

 O Fator II foi constituído por seis itens, tendo valor próprio de 2,78 representando 

13,917% da variância total. As saturações variam de 0,59 a (Bonito) 0,86 (Sensual). Percebe-

se que os itens desse componente (sensual, sexy, gostoso, poderoso, sarado e bonito) fazem 

referência a aspectos que caracterizam atributos físicos de uma pessoa, nomeando-se esse 

fator como atlética. O valor do alfa de Cronbach que se obteve para o foi de 0,86. 

 O Fator III foi formado por três itens, apresentando valor próprio de 1,27 explicando 

6,34% da variância total. As saturações se situam entre 0,57 (Bem sucedido) a 0,63 

(Inteligente). Percebe-se que os itens desse componente (inteligente, determinado e bem 

sucedido) fazem referência a aspectos que caracterizam uma pessoa com atributos de 

realização, neste sentido nomeou-se este fator como realizada. O valor do alfa de Cronbach 

que se obteve para este fator foi de 0,50.  

 O Fator IV foi composto por quatro itens, possuindo valor próprio de 1,04, 

correspondendo à explicação de 5,20% da variância total. Os itens que fazem parte deste fator 

apresentam saturações dentro do critério previamente esperado, variando de 0,41 

(Trabalhador) a 0,73 (Caseiro). Percebe-se que os itens (caseiro, boa família e trabalhador) 

fazem referência a aspectos que caracterizam uma pessoa tradicional, nesse sentido adotou-se 

o nome tradicional. Seu alfa de alfa de Cronbach foi 0,47. 

6.3 Discussão Parcial 

 O presente estudo teve como objetivo geral a elaboração da Escala de Atributos 

Pessoais em Relacionamento Íntimo Íntimo Íntimo dos Atributos em Relacionamento Íntimo, 

a qual foi idealizada a partir da Escala de Atributos Desejáveis do Parceiro Ideal (Gouveia et 
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al., 2014).  Considera-se que esforços no sentido de conhecer a estrutura fatorial da medida, 

como também seus indicadores de consistência interna, foram exitosos. Pondera-se limitações 

do estudo como a natureza da amostra, que foi de conveniência (não probabilística), e não ser 

constituída por casais, mas pessoas que poderiam estar ou não envolvidas em relacionamentos 

íntimos. Todavia, como não foi a intenção do estudo presente generalizar resultados, tão 

pouco avaliar respostas de casais, parecem ser relevantes os resultados ora descritos.  

Apesar de estarem medindo construtos parecidos (atributos reais e os atributos do 

parceiro ideal), nota-se que a estrutura da escala elaborada se mostrou um pouco diferente da 

original, com relação ao surgimento de fatores e a distribuição de itens por fator. Todavia há 

que se registrar a alteração feita em nove itens. O único componente em que a distribuição de 

itens se mostrou quase idêntica foi atlética. Os outros fatores apresentaram algumas 

diferenças em relação à quantidade e à distribuição por fator, o que poderá ser averiguado em 

um estudo posterior.  

No entanto, os resultados aqui descritos parecem indicar evidências de validade 

fatorial e consistência interna da medida, sugerindo que pode ser empregada no futuro.  

Entretanto, há que se reconhecer o caráter essencialmente exploratório das técnicas 

estatísticas empregadas (Pasquali, 2003).  Assim posto, procurou-se realizar um novo estudo, 

a fim de comprovar a estrutura fatorial da medida, bem como buscar uma forma mais 

parcimoniosa para mensurar os atributos visando o propósito da presente tese. 
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CAPÍTULO 7. Estudo 2 – Comprovação da Estrutura Fatorial da Escala de  

Atributos Pessoais em Relacionamento Íntimo  
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 O estudo a seguir tem como objetivo comprovar a estrutura fatorial da Escala de 

Atributos Pessoais em Relacionamento Íntimo, testando a sua estrutura reduzida composta por 

dois fatores.  Para tanto, foram considerados apenas os itens dos fatores realizada e atlética, 

apresentando focando no objeto de estudo da tese.  

7.1 Método 

7.1.1 Delineamento 

Considerando que os resultados obtidos no Estudo I tiveram um caráter exploratório, o 

presente estudo pretende comprovar a estrutura fatorial da Escala de Atributos Pessoais em 

Relacionamento Íntimo (EAPRI). Tratou-se de um desenho correlacional ex post facto, com 

ênfase psicométrica, buscando reunir evidências de uma estrutura fatorial reduzida e adequada 

para a medida de atributos.   

7.1.2 Amostras 

Fizeram parte deste estudo 213 estudantes universitários de uma instituição pública da 

cidade de João Pessoa (PB). Tratou-se de uma amostra por conveniência, não probabilística.  

Composta por pessoas com idade média de (M=23,39; DP = 6,99) e a maior parte do sexo 

feminino (51%), a maioria dos respondentes 61,2 % tomaram por base um relacionamento de 

namoro para responder ao instrumento; ensino superior incompleto (85,9%) e de religião 

católica (43,7%). 

7.1.3 Instrumentos 

 Os participantes responderam a Escala de Atributos Pessoais em Relacionamento 

Íntimo (EAPRI), desenvolvida no estudo anterior, composta por 20 itens em que o 

respondente se autodescreve enquanto parceiro de um relacionamento íntimo.  Estes itens são 
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distribuídos em quatro fatores: afetuosa, tradicional, realizada e atlética, sendo respondidos 

em escala de cinco pontos, variando de 1 = Nada importante a 5 = Totalmente importante.   

Questionário sociodemográfico.  Os participantes responderam também questões de 

caráter sociodemográfica: idade, sexo, religião e nível de instrução.  

7.1.4 Procedimento 

De maneira similar ao Estudo 1, a coleta de dados deste estudo se deu incialmente 

tratando de assegurar quer fosse fundamentada nas recomendações éticas relacionadas a 

pesquisa com seres humanos, conforme resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob o parecer n. 722.053, CAAE N. 

30654214.4.0000.5188.  Os dados foram obtidos de maneira coletiva no ambiente de sala de 

aula, onde todos responderam individualmente ao questionário que continha as escalas do 

estudo.  Colaboraram com a coleta de dados dez pesquisadores previamente treinados, sendo 

o tempo médio de aplicação 15 minutos.  Aos participantes foi assegurado o anonimato, 

explicando que os dados seriam tratados em conjunto e que a participação era voluntária, 

podendo desistir da pesquisa em qualquer momento. Todos leram e assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo 2) que resumia os objetivos do estudo e sua 

importância. 

7.1.5 Análise dos Dados 

Com o objetivo de realizar a análise fatorial confirmatória utilizou-se o software 

AMOS versão 21. Para a realização da análise foi tida em conta a matriz de covariância, 

aplicando o método de estimação Maximum Likelihood (ML).  O ajuste do modelo foi 

analisado em função dos seguintes indicadores.  
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χ² (Qui-quadrado). Este índice possibilita um teste de significância do grau em que o 

modelo se ajusta aos dados; valores altos representam um ajuste ruim, devendo-se 

reconhecer que este indicador sofre bastante influência do tamanho da amostra, 

podendo não funcionar adequadamente com amostras grandes (n > 200).  Razão  χ²/gl 

(graus de liberdade) pode ser considerada uma bondade de ajuste subjetiva.  Mesmo 

não existindo um valor crítico exato para decidir sobre a adequação ou não ao modelo, 

objetivamente, são recomendáveis valores entre dois e três, aceitando-se até cinco 

(Byrne, 2010). 

Goodness-of-Fit Index (GFI) e Adjusted Goodness-of-Fit Index (AGFI), que é 

ponderado em razão dos graus de liberdade presentes no modelo, tendo em conta o 

número de variáveis consideradas. Representa uma medida de variabilidade explicada 

pelo modelo, e neste os valores podem variar entre zero (ajuste ruim) e um (ajuste 

perfeito), considerando-se aceitáveis valores próximos ou superiores a 0,90 (Marsh, 

Hau & Wen, 2004). 

Comparative Fit Index (CFI). Este é um índice comparativo, adicional e de ajuste ao 

modelo, com valores próximos a um (1) expressando melhor ajuste.  Admitem-se 

geralmente, valores próximos a 0,90 como referência de um modelo ajustado. 

Root-Mean-Square Error of Approximation (RMSEA). Considera o intervalo de 

confiança de 90% (IC90%), sugerindo que valores próximos a zero indicam um ajuste 

melhor do modelo. Contudo, são recomendados valores iguais ou inferiores a 0,08, 

embora se aceite até 0,10 como expressando um ajuste pertinente (Joreskõg & 

Sõrbom, 1989). 

7.2 Resultados   
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A fim de dispor os resultados de maneira a facilitar a compreensão do leitor, resolveu-

se apresentar separadamente os principais resultados da medida empregada nesse estudo.  

7.2.2 Escala de Atributos Pessoais em Relacionamento Íntimo  

Testou-se também nesse momento um modelo considerando apenas dois fatores, 

priorizando a parcimônia e a especificidade dentro do objetivo desta pesquisa. Realizou-se 

uma Análise Fatorial Confirmatória (AFC), obtendo-se indicadores de ajuste satisfatórios: χ² 

(19) = 48,35, p < 0,001; χ²/gl = 2,54, GFI = 0,94, AGFI = 0,89; CFI = 0,933 e RMSEA = 

0,085 (IC 90% = 0,06 – 0,12). Estes resultados estão sintetizados na Figura 5 a seguir.    

 

 

Figura 5. Estrutura Fatorial da versão reduzida da Escala de Atributos Pessoais em 

Relacionamento Íntimo 
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O λ do modelo foram superiores a 0,30, sendo estatisticamente diferentes de zero (λ ≠ 

0; z > 1,96, p < 0,001). Os fatores apresentaram correlação positiva entre si (Φ) de 0,59 (valor 

Phi padronizado). Foram calculados também os alfas de Cronbach (α) para cada fator 

observando-se os valores seguintes: realizada α = 0,56 (determinado, trabalhador, inteligente e 

bem sucedido) e fator atlética α = 0,77 (sarado, bonito, gostoso e sensual). 

7.3 Discussão Parcial 

 De maneira geral, a finalidade deste estudo foi confirmar e reduzir a estrutura fatorial 

da Escala de Atributos Pessoais em Relacionamento Íntimo – EAPRI testando dois fatores.   

Confia-se seguramente que esse objetivo tenha sido alcançado uma vez que os índices 

alcançados se mostraram dentro do esperado.   

 No estudo anterior, elaborou-se a Escala de Atributos Pessoais em Relacionamento 

Íntimo que figurou no estudo atual, sendo testada em sua estrutura fatorial considerando 

apenas dois dos quatro fatores originados, cada um com quatro itens. A redução dos fatores se 

deu tendo em conta o objeto da presente tese que se propunha a focar nos fatores atlética, 

realizada. Segundo estudos (Buss, 1985; Gomes, 2011; Gonçalves, 2012; Gouveia et al., 

2010;), esses são os fatores que reúnem atributos em que mais se diferenciam homens e 

mulheres ao serem comparados.  Deste modo, no que diz respeito aos atributos de realizada, 

as mulheres pontuam mais alto do que os homens; e aos atributos de atlética, os homens 

pontuam mais alto do que as mulheres. Considerou-se, ao mesmo tempo, a parcimônia da 

medida, atendendo a especificidade e grau de dificuldade da coleta de uma amostra 

essencialmente de pares (casais). De maneira geral, a estrutura foi confirmada e mostrou 

parâmetros psicométricos adequados.  

 Por fim, o estudo presente traz uma escala de medida que permite verificar uma 

importante variável no contexto dos relacionamentos íntimos, mostrando-se pertinente para 
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ser utilizado em pesquisas que versem sobre esse tema.  Todavia, enfatiza-se que essa versão 

está reduzida e traz apenas dois fatores dos atributos, apropriada para pesquisas que 

pretendem trabalhar com base em investigações e comparações destes atributos reais. 
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CAPÍTULO 8 - Estudo 3. Correlatos da Satisfação Conjugal e do Bem-estar Subjetivo 
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Conforme se tratou no referencial teórico, a satisfação conjugal e o bem-estar 

subjetivo são variáveis que assumem um lugar de destaque na história de vida das pessoas, 

registrando importância no desempenho dos multipapeis sociais assumidos no dia a dia. 

Percebeu-se ainda que, no decorrer do tempo, essas variáveis recebem influência de diversos 

fatores, o que demanda a necessidade de investigação e compreensão deste fenômeno.  Deste 

modo, autores (Barelds, 2005; Donaldson, Dollwet e Rao 2014; Ferraz et. al 2007; Gattis et 

al. 2004; Gaunt, 2006; Giacomoni, 2009; Meltzer, McNulty, Jackson e Karney; 2014 e Nunes 

et al 2009)   realizaram estudos que fundamentam a relação de valores, personalidade e 

atributos pessoais com satisfação conjugal e bem-estar subjetivo. Portanto, seguem abaixo 

hipóteses que procuraram contemplar proposições de relação entre as referidas variáveis. 

8.1. Método 

8.1.1. Delineamento e Hipóteses 

Nesta oportunidade, levando em conta os propósitos principais desta tese, buscou-se 

conhecer os correlatos da satisfação conjugal e do bem-estar subjetivo com os atributos 

pessoais, os traços de personalidade e os valores humanos. Deste modo, este é um estudo 

correlacional, sendo utilizadas medidas de natureza ex post facto.  

As variáveis avaliadas serão tratadas separadamente para homens e mulheres, visando 

conhecer de forma mais pormenorizada o padrão de correlação. Para o propósito foram 

elaboradas as seguintes hipóteses:  

Satisfação Conjugal 

Valores Humanos 

Hipótese 1. A satisfação conjugal se correlacionará com os valores humanos 
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Hipótese 1.1. A satisfação conjugal se correlacionará negativamente com a subfunção 

experimentação para homens.  

Hipótese 1.2. A satisfação conjugal se correlacionará positivamente com a subfunção 

realização para homens e mulheres.   

Hipótese 1.3. A satisfação conjugal se correlacionará positivamente com a subfunção 

existência para mulheres.  

Hipótese 1.4. A satisfação conjugal se correlacionará positivamente com a subfunção 

suprapessoal para homens.  

Hipótese 1.5 A satisfação conjugal se correlacionará positivamente com a subfunção 

interativa para homens e mulheres.  

Hipótese 1.6. A satisfação conjugal se correlacionará positivamente com a subfunção 

normativa para mulheres.  

Personalidade 

Hipótese 2. A satisfação conjugal se correlacionará com a personalidade 

Hipótese 2.1. A satisfação conjugal se correlacionará positivamente com o traço de 

personalidade abertura para homens e mulheres.  

Hipótese 2.2. A satisfação conjugal se correlacionará positivamente com o traço de 

personalidade conscienciosidade para homens e mulheres. 

Hipótese 2.3. A satisfação conjugal se correlacionará positivamente com o traço de 

personalidade amabilidade para homens e mulheres. 
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Hipótese 2.4. A satisfação conjugal se correlacionará negativamente com o traço de 

personalidade neuroticismo para homens e mulheres. 

Atributos Reais 

Hipótese 3.  A satisfação conjugal se correlacionará com os atributos reais 

Hipótese 3.1. A satisfação conjugal se correlacionará positivamente com o a atributo realizada 

para homens e mulheres.  

Hipótese 3.2. A satisfação conjugal se correlacionará positivamente com o atributo atlética 

para as mulheres. 

Bem-estar Subjetivo   

Valores Humanos 

Hipótese 4. O bem-estar subjetivo se correlacionará positivamente com os valores humanos 

Hipótese 4.1. O bem-estar subjetivo se correlacionará positivamente com a subfunção 

experimentação para homens e mulheres. 

Hipótese 4.2. O bem-estar subjetivo se correlacionará positivamente com a subfunção 

realização para homens e mulheres.   

Hipótese 4.3. O bem-estar subjetivo se correlacionará positivamente com a subfunção 

existência para mulheres.  

Hipótese 4.4. O bem-estar subjetivo se correlacionará positivamente com a subfunção 

suprapessoal para homens e mulheres.  
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Hipótese 4.5 O bem-estar subjetivo se correlacionará positivamente com a subfunção 

interativa para homens e mulheres.  

Hipótese 4.6. O bem-estar subjetivo se correlacionará positivamente com a subfunção 

normativa para mulheres. 

Personalidade 

Hipótese 5.  O bem-estar subjetivo se correlacionará com a personalidade 

Hipótese 5.1. O bem-estar subjetivo se correlacionará positivamente com o traço de 

personalidade abertura para homens e mulheres.  

Hipótese 5.2. O bem-estar subjetivo se correlacionará positivamente com o traço de 

personalidade conscienciosidade para homens e mulheres. 

Hipótese 5.3. O bem-estar subjetivo se correlacionará positivamente como traço de 

personalidade extroversão para homens e mulheres. 

Hipótese 5.4. O bem-estar subjetivo se correlacionará positivamente com o traço de 

personalidade amabilidade para homens e mulheres. 

Hipótese 5.5.O bem-estar subjetivo se correlacionará negativamente com o traço de 

personalidade neuroticismo para homens e mulheres. 

Atributos Reais 

Hipótese 6. O bem-estar subjetivo se correlacionará com os atributos reais 

Hipótese 6.1. O bem-estar subjetivo se correlacionará positivamente com o a atributo 

realizada para homens e mulheres.  
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Hipótese 6.2. O bem-estar subjetivo se correlacionará positivamente com o atributo atlética 

para homens e mulheres. 

8.1.2. Amostra 

Participaram deste estudo 208 casais heterossexuais, sobretudo de João Pessoa, (PB) 

(96,6%). A maioria estava namorando (66,7%) ou era noiva (33,3%), estando no presente 

relacionamento, em média, por cerca de 3 anos (DP = 2,54). No caso das mulheres, sua idade 

média foi de 23,9 anos (DP = 5,04), majoritariamente católicas (68%), sem emprego fixo 

(50,5%), sendo estudantes universitários (47,6%) ou tendo curso superior completo (22,8%). 

Aproximadamente ¾ delas declararam que tiveram relacionamento prévio (74,6%), sendo que 

92,6% indicaram não possuir filho. Em se tratando dos homens, sua média de idade foi de 26 

anos (DP = 6,30), a maioria deles se declarou católica (67,7%), tendo emprego fixo (65,9%), 

declarando-se, ainda, como estudante universitário (39,4%) ou graduado (26%). 

Predominaram os que indicaram que já tiveram relacionamento prévio (73,2%), a maioria sem 

filho (90,2%). 

8.1.3. Instrumentos 

 Os participantes receberam um caderno contendo os seguintes instrumentos:  

Escala Fatorial de Satisfação em Relacionamento de Casal (EFS-RC). Este 

instrumento foi elaborado por Wachelke, Andrade, Cruz, Faggiani e Natividade (2004), 

compondo-se de nove itens que cobrem dois componentes: SAFS (Satisfação com a atração 

física e sexualidade; e.g., As situações de contato físico entre minha companheira e eu são 

muito prazerosas; Minha companheira é fisicamente atraente para mim) e SAIC (Satisfação 

com afinidades de interesses e comportamentos; e.g., Minha companheira e eu temos muitas 

ideias e interesses em comum; Minha companheira e eu gostamos de participar de atividades 
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similares). Tais itens são respondidos em escala do tipo Likert, possuindo os extremos 1 

(Discordo Totalmente) e 5 (Concordo Totalmente). 

 Escala de Atributos Pessoais em Relacionamento Íntimo (EAPRI). Este instrumento 

foi desenvolvido no Estudo 1 da presente tese, tendo sido sua estrutura fatorial confirmada no 

Estudo 2. Utilizou-se aqui uma versão reduzida, considerando a parcimônia e a especificidade 

do estudo. Concretamente, embora sua versão original cubra cinco componentes (atlética, 

realizada, tradicional, sociável e afetuosa), sendo cada um constituído por quatro itens, 

tiveram-se em conta nesta ocasião apenas seus dois primeiros componentes (atributos entre 

parênteses): atlética (sensual, bonita, gostosa e sarada) e realizada (inteligente, trabalhadora, 

determinada e bem sucedida). Seus itens foram respondidos em escala do tipo Likert, 

composta por cinco pontos, variando de 1 (Discordo Totalmente) a 5 (Concordo Totalmente). 

 Escala de Felicidade Subjetiva (EFS). Este instrumento foi desenvolvido por 

Lyubomirsky e Lepper (1999), tendo sido adaptado ao contexto brasileiro por Rodrigues e 

Silva (2010). Compreende um único fator que reúne quatro itens [e.g., Uma pessoa (não) 

muito feliz; (Menos) mais feliz que eles (amigos)]. As respostas foram dadas em escala de 

sete pontos, variando de 1 (Mínima felicidade) a 7 (Máxima felicidade). 

 Escala de Afetos Positivos e Negativos. Trata-se de um instrumento elaborado por 

Diener e Emmons (1984), objetivando avaliar os estados afetivos experimentados pelas 

pessoas. Esta escala é originalmente composta por nove itens distribuídos entre afetos 

negativos (deprimido, preocupado, frustrado, raivoso, e infeliz) e afetos positivos (feliz, 

alegre, satisfeito e divertido). Porém, Chaves (2003), em sua adaptação brasileira, visando 

balancear o número de itens por fator, inseriu um adjetivo para o afeto positivo (otimista). 

Estes afetos foram respondidos em escala de sete pontos, tipo Likert, variando de 1 (Nada) a 7 
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(Extremamente), que correspondem a quanto o respondente tinha experimentado cada um 

deles. 

 Escala de Positividade. Proposta por Caprara et al. (2012), esta escala objetiva medir a 

tendência que as pessoas têm de encarar a vida sob uma perspectiva positiva, focando 

aspectos positivos da vida. Reúne oito itens (e.g., Eu tenho muita fé no futuro; No geral, estou 

satisfeito comigo mesmo), que são respondidos em escala do tipo Likert, de cinco pontos, 

variando de 1 (Discordo Totalmente) a 5 (Concordo Totalmente). Ela foi adaptada ao 

contexto brasileiro por Souza, Araújo, Gouveia, Coelho e Gouveia (2014), reunindo 

evidências de validade fatorial e consistência interna.  

 Escala de Satisfação com a Vida (ESV). Este instrumento foi elaborado por Dienner 

Emmons, Larsen e Griffin (1985), tendo sido adaptado para a realidade brasileira por 

Gouveia, Barbosa, Andrade e Carneiro (2005). Compõe-se de uma única dimensão que reúne 

seus cinco itens [e.g., As condições da minha vida são excelentes; estou satisfeito (a) com a 

minha vida]. Tais itens são respondidos em escala de sete pontos, tipo Likert, variando de 1 

(Discordo Totalmente) a 7 (Concordo Totalmente).  

 Questionário dos Valores Básicos (QVB). Este instrumento foi proposto por Gouveia 

(1998, 2003), sendo composto por 18 itens que fazem referência a valores específicos que 

guiam a vida das pessoas, cobrindo seis subfunções ou valores básicos: experimentação, 

realização, existência, suprapessoal, interativa e normativa (Gouveia et al., 2008). No caso, o 

respondente deve indicar o grau de importância que cada um dos valores tem como princípio-

guia em sua vida, utilizando escala de resposta de sete pontos, variando de 1 (Totalmente não 

Importante) a 7 (Totalmente Importante).  

 Inventário dos Cinco Grades Fatores de Personalidade (ICGFP). Elaborado com 

John, Donahue e Kentle (1991), este foi posteriormente adaptado ao contexto espanhol por 
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Binet-Martinez e John (1998), compondo-se de 44 itens. Moura-de-Andrade (2008) adaptou 

esta medida, reunindo seus parâmetros psicométricos na realidade brasileira, encontrando uma 

estrutura composta por 34 itens, cujos fatores apresentaram evidências de consistência interna 

(alfas de Cronbach) entre 0,68 (abertura e conscienciosidade) e 0,76 (extroversão). 

Entretanto, neste estudo se optou por sua versão reduzida, formada por 20 itens (e.g., 

Conversador, comunicativo; Cheio de energia) (Araújo, 2013; Monteiro, 2014), que foram 

respondidos em escala de cinco pontos, tipo Likert, variando de 1 (Discordo Totalmente) a 5 

(Concordo Totalmente), indicando o quanto cada um descrevia o respondente.    

 Questionário Sociodemográfico. Os participantes responderam a onze perguntas de 

caráter sociodemográfico (sexo, idade, estado civil, escolaridade, religião, religiosidade, se 

tem emprego fixo, renda, nível socioeconômico autopercebido, tempo de relacionamento e 

número de filhos). Pretendeu-se, além de conhecer os participantes do estudo, traçam seu 

perfil correspondente.  

8.1.4. Procedimento 

Para esta coleta foram utilizadas medidas de tipo lápis e papel e questionários on line. 

Os casais que responderam ao questionário do tipo lápis e papel foram abordados em lugares 

públicos (e.g., praças, lanchonetes, residências e reuniões de casais), tendo sido convidados a 

participar do estudo; os que responderam a versão online foram contatados previamente, 

enviando-se o link separadamente para cada parceiro a fim de que pudesse acessar o 

questionário. Após as pessoas aceitarem o convite, foram informadas sobre os princípios 

éticos da pesquisa com seres humanos, indicando-se que poderiam deixar o estudo a qualquer 

momento sem penalização, e que sua participação seria voluntária e anônima. Suas respostas 

foram dadas individualmente, devendo antecipadamente assinar Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido. Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 
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Humanos (Parecer nº 722.053, CAAE: 30654214.4.0000.5188). Em média, os participantes 

concluíram a tarefa em 20 minutos.  

8.1.5. Análise de Dados 

Os dados foram analisados por meio do software PASW (versão 21). Foram realizadas 

estatísticas descritivas (e.g.: média, desvio padrão, correlações de Pearson, análise fatorial 

exploratória, congruência das estruturas fatoriais e teste t.  

8.2. Resultados 

De modo a facilitar a compreensão do leitor, procurou-se apresentar os resultados em 

duas partes. Na primeira são apresentadas evidências que permitem compreender a satisfação 

conjugal e o bem-estar subjetivo como unifatoriais. Em seguida, descreveram-se as 

correlações de personalidade, valores e atributos pessoais com a satisfação conjugal e o bem-

estar subjetivo.  

8.2.1. Estrutura Fatorial das Medidas de Satisfação Conjugal e Bem-estar Subjetivo  

Visando conhecer a estrutura fatorial da Escala Fatorial de Satisfação em 

Relacionamento de Casal (EFS-RC), realizaram-se análises de componentes principais (CP) 

separadamente para mulheres [KMO = 0,78 e Teste de Esfericidade de Bartlett, χ²(36) = 

420,90, p < 0,001] e homens [KMO = 0,74 e Teste de Esfericidade de Bartlett, χ²(36) = 

283,68, p < 0,001], fixando a extração de um único fator. Comprovada a adequação das 

matrizes de correlações inter-itens, descrevem-se os resultados correspondentes na Tabela 4 a 

seguir.  
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Tabela 4. Estrutura fatorial da EFS-RC em amostras de homens e mulheres 

 

Visando saber se é possível admitir a equivalência das estruturas fatoriais desta 

medida nos grupos de homens e mulheres, checou-se a congruência das cargas fatoriais e dos 

alfas de Cronbach (α) correspondentes, conforme descritos previamente. No caso da 

congruência fatorial, partindo-se da equação rcongruência = (∑ab) / [(∑a²). (∑b²)]½, observou-se 

um coeficiente de 0,98, indicando a similaridade das estruturas fatoriais. Por outro lado, 

considerando o índice de invariância de alfas de Cronbach independentes, observou-se 

similaridade (MH-W = 2,81, p > 0,05). 

No que diz respeito às medidas Escala de Felicidade Subjetiva, Escala de Afetos 

Positivos e Negativos, Escala de Positividade e Escala de Satisfação com a Vida, considerou-

se que suas pontuações avaliavam um mesmo construto: bem-estar subjetivo. Portanto, 

 

 

Itens                               Conteúdo 

    Cargas fatoriais 

Homens Mulheres 

01. Minha companheira e eu temos muitas ideias e 

interesses em comum. 

 0,61 0,69 

02. Considero minha companheira bonita  0,50   0,74 

03. Minha companheira e eu temos interesses e 

expectativas compatíveis em relação ao nosso futuro 

profissional. 

 0,66   0,57 

04. Minha companheira é fisicamente atraente para mim.  0,53 0,69 

05. Reprovo muitas atitudes da minha companheira. -0,45   -0,38 

06. Minha companheira e eu gostamos de participar de 

atividades similares 

 0,51  0,47 

07. A aparência da minha companheira NÃO é a ideal 

para mim. 

        -0,41     -0,56 

 08. Sinto muita vontade de envolver-me em situações de 

contato físico com minha companheira. 

  0,50   0,49 

09. As situações de contato físico entre minha 

companheira e eu são muito prazerosas. 

   0,56        0,60 

Número de itens        9         9 

Valor próprio   2,57  3,15 

% de variância explicada        28,6        35,2 

Alfa de Cronbach  0,67 0,74 
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realizaram-se análises de componentes principais para mulheres [KMO = 0,73 e Teste de 

Esfericidade de Bartlett, χ²(10) = 306,36, p < 0,001] e homens [KMO = 0,77 e Teste de 

Esfericidade de Bartlett, χ²(10) = 252,57, p < 0,001], fixando a extração de um único fator. Os 

resultados destas análises são resumidos na Tabela 5.   

Tabela 5.  Estrutura fatorial do bem-estar subjetivo nos grupos de homens e mulheres 

 

 

Indicadores de Bem-estar 

    Cargas fatoriais 

Homens Mulheres 

Afetos positivos   0,79   0,82 

Positividade   0,75   0,78 

Satisfação com a vida   0,74   0,78 

Felicidade Subjetiva   0,65   0,64 

Afetos negativos  -0,67  -0,62 

Número de itens           5          5 

Valores próprios  2,62    2,72 

% de variância explicada   52,5        54,4 

Alfa de Cronbach   0,75   0,76 

 

Adotando o mesmo procedimento quando da avaliação da medida de satisfação 

conjugal, procurou-se conhecer se as saturações do fator geral de bem-estar subjetivo eram 

similar para mulheres e homens. No caso, comprovou-se que sua congruência (rcongruência) 

suporta essa conclusão (0,99), o mesmo ocorrendo para o cálculo da similaridade dos alfas de 

Cronbach nestes grupos (MH-W = 0,07, p > 0,05).  

Em suma, as medidas de satisfação conjugal e bem-estar afetivo apresentaram 

parâmetros psicométricos aceitáveis, isto é, validade fatorial e consistência interna, indicando 

que podem ser tratadas como unidimensionais. Portanto, desta forma serão consideradas em 

análises posteriores. 
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8.2.2. Correlatos da Satisfação Conjugal e do Bem-estar Subjetivo 

Primeiramente, calcularam-se as pontuações médias das medidas sob apreciação: 

satisfação conjugal, bem-estar subjetivo, valores humanos, traços de personalidade e atributos 

pessoais. Posteriormente, procedeu-se à comparação destas pontuações entre homens e 

mulheres, sendo os resultados mostrados na Tabela 6 a seguir. 

Tabela 6. Estatísticas descritivas e diferenças entre homens e mulheres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notas: * p < 0,001; † p marginalmente significativo. 

No geral, homens e mulheres deste estudo que mantêm um relacionamento estável 

(e.g., namoro, noivado) diferenciaram apenas em algumas variáveis específicas. 

Concretamente, as mulheres, comparadas com os homens, apresentaram menor satisfação 

conjugal (satisfação no relacionamento), maior pontuação na subfunção existência, menor em 

abertura à mudança e maior em neuroticismo. Posteriormente, buscou-se conhecer as 

correlações de satisfação conjugal e bem-estar subjetivo com valores, traços de personalidade 

atributos pessoais, considerando separadamente homens e mulheres. Os resultados são 

descritos na Tabela 7.  

 

  
        HOMENS MULHERES 

 

                                               M 

             

DP 

      

M                

 

DP 

 t 

 Satisfação conjugal 4,28 0,38 4,17 0,48   -3,38* 

Bem-estar subjetivo  3,23 0,60 3,18 0,63 -0,86 

V
A

L
O

R
E

S
 

Experimentação 5,29 1,95 5,02 0,92   -1,83† 

Realização 4,98 1,04 4,91 0,91 -0,84 

Existência 6,15 0,74 6,31 0,63    2,65* 

Suprapessoal  5,65 0,73 5,71 0,74  0,79 

Interativa 5,68 0,84 5,77 0,73  1,27 

Normativa 5,33 1,28 5,38 1,15  0,57 

T
R

A
Ç

O
S

 Abertura 3,96 0,65 3,78 0,69   -2,66* 

Conscienciosidade  4,16 0,54 4,15 0,61 -0,28 

Extroversão 3,72 0,63 3,73 0,69  0,18 

Amabilidade 1,02 0,61 4,14 1,08  1,49 

Neuroticismo  3,42 0,78 3,65 0,70    3,43* 

A
T

 

Atlética 3,07 0,82 3,11 0,86  0,48 

Realizada 3,89 0,61 3,92 0,61  0,51 
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Tabela 7. Correlação de valores, personalidade e atributos com satisfação e bem-estar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: * p < 0,05; ** p < 0,001; AT = Atributos reais; † p marginalmente significativo. 

 

Valores humanos. Excetuando realização que não se correlacionou com satisfação 

conjugal, os demais valores o fizeram com respeito ao menos a um dos grupos, o que 

corrobora a hipótese 1. Especificamente, experimentação se correlacionou diretamente com a 

satisfação conjugal para as mulheres (r = 0,15; p < 0,05) e não para os homens, isso é 

basicamente o contrário do que sugeriu a hipótese 1.4, pois não se havia considerado uma 

correlação para as mulheres, e para os homens se previa uma correlação negativa com a 

satisfação conjugal. Os demais valores o fizeram nos grupos de homens e mulheres: 

suprapessoal (r = 0,27 e 0,25, respectivamente; p < 0,001 para ambos), existência (r = 0,23, p 

< 0,001 e r = 0,15, p < 0,05, respectivamente), interativa (r = 0,30 e 0,20, respectivamente; p 

< 0,001 para ambos) e normativa (r = 0,11, p < 0,10 e r = 0,13, p < 0,05, respectivamente), 

confirmando a hipótese 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5, esta última, parcialmente.  Em se tratando do 

bem-estar, a maioria dos valores se correlacionou com sua pontuação total nesses dois grupos 

(homens e mulheres), confirmando a hipótese 4. Especificamente como segue: 

 

  
SATISFAÇÃO 

CONJUGAL 

BEM – ESTAR 

SUBJETIVO 

 

  
Homens Mulheres 

 

Homens 

 

Mulheres 

V
A

L
O

R
E

S
 

                                    r     r r    r 

Experimentação 0,08  0,15*    0,13*  0,22** 

Realização 0,10 -0,03    0,25**  0,07 

Existência     0,23**  0,15*    0,14*  0,14* 

Suprapessoal      0,27**  0,25**    0,22**  0,10 

Interativa     0,30**  0,20**    0,17*  0,34** 

Normativa    0,11†  0,13*    0,10  0,22** 

T
R

A
Ç

O
S

 

Abertura 0,22**  0,13*    0,34**  0,23** 

Conscienciosidade  0,17**  0,10    0,26**  0,15* 

Extroversão  0,05  0,02    0,21**  0,21** 

Amabilidade 0,21**  0,06    0,15*  0,14* 

Neuroticismo  0,08  0,02  -0,18** -0,07 

A
T

 Atlética    0,11†  0,06    0,28**  0,32** 

Realizada 0,25**  0,10    0,50**  0,44** 
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experimentação (r = 0,13, p < 0,05 e r = 0,22, p < 0,001, respectivamente), confirmando e 

incrementando a hipótese 4.1 que previa uma correlação direta e positiva entre a referida 

subfunção e o bem-estar apenas do homem.  Para a subfunção realização (r = 0,25, p < 0,001 

para homens) e suprapessoal (r = 0,22, p < 0,001 para homens) confirmam-se parcialmente as 

hipóteses 4.2 e 4.4, pois não se notou correlação para esses e o bem-estar da mulher; quanto 

as subfunções, existência (r = 0,14, p < 0,05 para ambos), interativa (r = 0,17, p < 0,05 e r = 

0,34, p < 0,001, respectivamente) e normativa (r = 0,22, p < 0,001 para mulheres), os 

resultados confirmaram as hipóteses 4.3, 4.5 e 4.6. 

Traços de personalidade. No grupo de homens, a satisfação conjugal se correlacionou 

com três traços (p < 0,001 para todos): abertura à mudança (r = 0,22), conscienciosidade (r = 

0,17) e amabilidade (r = 0,21), porém apenas o fator abertura à mudança se correlacionou 

entre as mulheres (r = 0,13, p < 0,05). Contudo, no caso do bem-estar subjetivo unicamente 

um fator não se correlacionou entre as mulheres (neuroticismo); os demais  se 

correlacionaram nos grupos de homens e mulheres, como seguem: abertura à mudança (r = 

0,34 e 0,23, respectivamente; p < 0,001 para ambos), conscienciosidade (r = 0,26, p < 0,001 e 

r = 0,15, p < 0,05, respectivamente), extroversão (r = 0,21, p < 0,001 para ambos), 

amabilidade (r = 0,15 e 0,14, respectivamente; p < 0,05 para ambos) e neuroticismo (r = -

0,18, p < 0,001 para homens). 

Atributos pessoais. Estes apenas se correlacionaram com a satisfação conjugal no 

grupo dos homens, como segue: atlética (r = 0,11, p = 0,10) e realizada (r = 0,25, p < 0,001). 

Por outro lado, sua correlação foi mais forte com o bem-estar subjetivo em ambos os grupos, 

conforme se observa: atlética amabilidade (r = 0,28 e 0,32, respectivamente; p < 0,001 para 

ambos) e realizada (r = 0,50 e 0,44, respectivamente; p < 0,001 para ambos). 

 



 

152 

8.3. Discussão parcial  

 O objetivo deste estudo foi avaliar o padrão de correlação da satisfação conjugal e do 

bem-estar subjetivo com os valores humanos, os atributos reais e os traços de personalidade, 

considerando uma amostra de casais de namorados e noivos. Para conhecer de forma mais 

pormenorizada, examinaram-se as correlações separadamente para homens e mulheres, 

visando identificar possíveis diferenças.  

 Inicialmente, constatou-se que existe diferença na satisfação conjugal para homens e 

mulheres, sendo que aqueles possuem média superior, confirmando os estudos de Ribeiro et. 

al. (2011), que indicam que homens demonstram maior nível de satisfação conjugal que as 

mulheres, pois se admite que para elas o relacionamento representa uma parte maior dos 

aspectos de realização pessoal e de sua autoestima.  E ainda, segundo Arriaga (2001), em uma 

avaliação individual do quão positivo é o relacionamento, os homens apresentam maior 

contentamento e fatores positivos.  Já em relação ao bem-estar subjetivo, não houve diferença 

quanto a pontuação, para eles e elas.  

 De forma mais específica, quanto aos valores humanos, a subfunção existência foi a 

única que apresentou diferença, com a mulheres mostrando média superior. É interessante 

notar que essa subfunção se constitui por valores que se propõem assegurar condições básicas 

de sobrevivência biológica e psicológica, representando cognitivamente as necessidades 

humanas mais básicas, atividades vegetativas (comer, beber, dormir, segurança).  Demonstra, 

no entanto, que elas se preocupam mais com a sobrevivência do que os seus parceiros, 

corroborando os achados da Psicologia Evolucionista ao inferir que as mulheres, dentro do 

seu padrão de comportamento evolutivo, quando selecionam seus parceiros priorizam neles, 

atributos que se refiram a sobrevivência e manutenção da prole (Buss, 1989,1999), o que 
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talvez leve a endossar mais fortemente o valor de sobrevivência que os homens, seus 

parceiros.   

 Os valores centrais e interativos se correlacionaram com a satisfação conjugal e o 

bem-estar subjetivo para homens, confirmando as hipóteses 1.4, e 1.5, 4.4, e 4.5 e para 

mulheres, confirmando as hipóteses 1.3, 1.4, 1.5, 4.3, 4.4 e 4.5. Assim, indica que o foco nos 

relacionamentos interpessoais, na garantia da sobrevivência e na maturidade, podem 

promover tais variáveis. Baseado em Pedro et al. (2012), o endosso nos valores interativos 

pode estar correlacionado com a satisfação conjugal, uma vez que está associada a 

contribuições do marido ou da esposa dentro de seu papel de coparentalidade e as práticas 

parentais dos parceiros. Além disso, seguir as normas sociais, tais como preservar a cultura e 

as normas convencionais, obedecer a certa tradição e religiosidade está relacionada com os 

dois construtos para as mulheres, corroborando as hipóteses 1.6 e 4.6.  Segundo Ferraz et al. 

(2007), pessoas que vivenciam a fé por meio da religiosidade tendem a ser mais felizes; 

contrariamente, experimentar novas emoções e desfrutar a vida se correlaciona com o bem-

estar subjetivo para homens, como indica a hipótese 4.3. Porém, não interfere na sua 

satisfação conjugal, não confirmando a hipótese 1.1. Contudo, é curioso que, apesar de não 

haver sido hipotetizada, a satisfação conjugal e o bem-estar subjetivo das mulheres 

mostrarem-se influenciados pelo endosso dessas nos valores de experimentação, o que pode 

ser devido ao contexto do mundo moderno onde as mulheres têm conquistado, cada vez mais, 

o seu ideal de igualdade e liberdade, expressando-se com maior autonomia nas diversas áreas 

da sua vida, inclusive na sexualidade (Silva et al., 2005). Refletindo ainda uma nova dinâmica 

pretendida pelos casais, onde nota-se presente um tom mais igualitário na interação do casal, 

que procura prever direitos e deveres semelhantes para o homem e a mulher no 

relacionamento íntimo.  
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  Já na personalidade, de maneira geral, os homens se mostraram mais abertos à 

mudança que as mulheres, e estas mais pontuam mais em neuroticismo que eles, o que 

certamente influencia tanto na satisfação conjugal quanto no bem-estar subjetivo de ambos. 

Na influência da personalidade sobre a satisfação conjugal e bem-estar subjetivo, o traço de 

personalidade abertura à mudança foi o que mais se mostrou influente para ambos os sexos 

confirmando as hipóteses 2.1 e 5.1, ou seja, quanto mais forem abertos a novas experiências, 

imaginativos, criativos, mais serão satisfeitos em seu relacionamento, como também se 

mostrarão mais felizes; os traços de amabilidade e conscienciosidade influenciaram na 

satisfação e no bem-estar  confirmando as hipóteses 2.2, 2.3, 5.2 e 5.4 apenas para os homens, 

e 5.2 e 5.4 para elas.  Deste modo, os homens serão mais satisfeitos em seus relacionamentos 

e mais felizes quanto mais se mostrarem organizados, persistentes, controlados e motivados 

para alcançar objetivos altruísticos, além de serem generosos, bondosos, prestativos e 

altruístas.  

Já as mulheres serão mais felizes ao passo que forem mais organizadas, controladas e 

persistentes; O traço de extroversão demonstrou influencia semelhante sobre o bem-estar 

subjetivo dos homens e das mulheres, corroborando a hipótese 5.3.  Por fim, o traço de 

personalidade neuroticismo manteve influência negativa apenas sobre o bem-estar subjetivo 

dos homens, confirmando a hipótese 5.5; no entanto, não se confirmou a hipótese 2.4 para 

nenhum dos sexos. Contudo, notou-se que ao menos para os homens, de maneira geral, a 

personalidade se mostrou como preditora da satisfação conjugal reforçando os estudos de 

Barelds (2005) e Gattis et al. (2004), que afirmam ter a personalidade do respondente, 

influência sobre sua satisfação conjugal.  

Em relação aos atributos reais, realizada e atlética, homens e mulheres não se 

diferenciaram quanto à pontuação.  Em se tratando de sua correlação com a satisfação 
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conjugal e o bem-estar subjetivo, percebeu-se que os atributos de realizada se associaram com 

a satisfação conjugal apenas dos homens (hipótese 3.1), já no bem-estar subjetivo eles e elas 

quando se sentirem inteligentes, trabalhadores, determinados e bem-sucedidos foram mais 

felizes, (hipótese 6.1). A respeito do atributo atlética, não houve relação com a satisfação 

conjugal da mulher, não se confirmando a hipótese 3.2. Isso talvez se deva ao fato de a 

satisfação conjugal da mulher está ligada à opinião que o seu parceiro tem sobre atratividade 

dela, e não da sua própria percepção (Meltzer et al., 2014). Já no bem-estar subjetivo, os 

atributos de atlética se correlacionaram tanto para eles quanto elas, confirmando a hipótese 

6.2, ou seja, homens e mulheres se preocupam com a sua aparência física e isso implica em 

sua felicidade. 

 Em resumo, confia-se que o presente estudo atendeu seu propósito, mas cabe algumas 

ressalvas. A primeira é que os participantes responderam apenas medidas de auto relato, 

podendo apresentar indícios de desejabilidade social; a segunda se trata da amostra que foi de 

conveniência, limitando o poder de generalização dos resultados, além do que é composta 

apenas por namorados e noivos. Neste sentido, realizou-se outro estudo contando com uma 

amostra de casais que vivenciam um relacionamento de longo prazo, que se desenvolve a 

seguir. 
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CAPÍTULO 9.  Estudo 4. Replicação dos correlatos da satisfação conjugal e do bem-

estar subjetivo 

 

9.1 Método 

9.1.1 – Delineamento e Hipóteses  

O objetivo deste estudo foi replicar os achados encontrados no estudo anterior, no 

entanto, nesta oportunidade contou-se com uma amostra de casais civilmente casados e 

conviventes. Tendo em vista os propósitos principais desta tese, buscou-se conhecer os 

correlatos da satisfação conjugal e do bem-estar subjetivo com os atributos pessoais, os traços 

de personalidade e os valores humanos, portanto este é um estudo correlacional, sendo 

utilizadas medidas de natureza ex post facto.  

As variáveis avaliadas serão tratadas separadamente para homens e mulheres, visando 

conhecer de forma mais pormenorizada o padrão de correlação. Para o propósito foram 

elaboradas as seguintes hipóteses:  

Satisfação Conjugal 

Valores Humanos 

Hipótese 1. A satisfação conjugal se correlacionará com os valores humanos 

Hipótese 1.1. A satisfação conjugal se correlacionará negativamente com a subfunção 

experimentação para homens.  

Hipótese 1.2. A satisfação conjugal se correlacionará positivamente com a subfunção 

realização para homens e mulheres.   
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Hipótese 1.3. A satisfação conjugal se correlacionará positivamente com a subfunção 

existência para mulheres.  

Hipótese 1.4. A satisfação conjugal se correlacionará positivamente com a subfunção 

suprapessoal para homens.  

Hipótese 1.5 A satisfação conjugal se correlacionará positivamente com a subfunção 

interativa para homens e mulheres.  

Hipótese 1.6. A satisfação conjugal se correlacionará positivamente com a subfunção 

normativa para mulheres.  

Personalidade 

Hipótese 2. A satisfação conjugal se correlacionará com a personalidade 

Hipótese 2.1. A satisfação conjugal se correlacionará positivamente com o traço de 

personalidade abertura para homens e mulheres.  

Hipótese 2.2. A satisfação conjugal se correlacionará positivamente com o traço de 

personalidade conscienciosidade para homens e mulheres. 

Hipótese 2.3. A satisfação conjugal se correlacionará positivamente com o traço de 

personalidade amabilidade para homens e mulheres. 

Hipótese 2.4. A satisfação conjugal se correlacionará negativamente com o traço de 

personalidade neuroticismo para homens e mulheres. 

Atributos Reais 

Hipótese 3.  A satisfação conjugal se correlacionará com os atributos reais 
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Hipótese 3.1. A satisfação conjugal se correlacionará positivamente com o a atributo realizada 

para homens e mulheres.  

Hipótese 3.2. A satisfação conjugal se correlacionará positivamente com o atributo atlética 

para as mulheres. 

Bem-estar Subjetivo   

Valores Humanos 

Hipótese 4. O bem-estar subjetivo se correlacionará positivamente com os valores humanos 

Hipótese 4.1. O bem-estar subjetivo se correlacionará positivamente com a subfunção 

experimentação para homens e mulheres. 

Hipótese 4.2. O bem-estar subjetivo se correlacionará positivamente com a subfunção 

realização para homens e mulheres.   

Hipótese 4.3. O bem-estar subjetivo se correlacionará positivamente com a subfunção 

existência para mulheres.  

Hipótese 4.4. O bem-estar subjetivo se correlacionará positivamente com a subfunção 

suprapessoal para homens e mulheres.  

Hipótese 4.5 O bem-estar subjetivo se correlacionará positivamente com a subfunção 

interativa para homens e mulheres.  

Hipótese 4.6. O bem-estar subjetivo se correlacionará positivamente com a subfunção 

normativa para mulheres. 

Personalidade 
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Hipótese 5.  O bem-estar subjetivo se correlacionará com a personalidade 

Hipótese 5.1. O bem-estar subjetivo se correlacionará positivamente com o traço de 

personalidade abertura para homens e mulheres.  

Hipótese 5.2. O bem-estar subjetivo se correlacionará positivamente com o traço de 

personalidade conscienciosidade para homens e mulheres. 

Hipótese 5.3. O bem-estar subjetivo se correlacionará positivamente como traço de 

personalidade extroversão para homens e mulheres. 

Hipótese 5.4. O bem-estar subjetivo se correlacionará positivamente com o traço de 

personalidade amabilidade para homens e mulheres. 

Hipótese 5.5.O bem-estar subjetivo se correlacionará negativamente com o traço de 

personalidade neuroticismo para homens e mulheres. 

Atributos Reais 

Hipótese 6. O bem-estar subjetivo se correlacionará com os atributos reais 

Hipótese 6.1. O bem-estar subjetivo se correlacionará positivamente com o a atributo 

realizada para homens e mulheres.  

Hipótese 6.2. O bem-estar subjetivo se correlacionará positivamente com o atributo atlética 

para homens e mulheres. 

9.1.2 - Amostra 

Participaram deste estudo 240 casais heterossexuais, sobretudo de João Pessoa (PB) 

(89,6%). A maioria estava civilmente casada (85,7%) ou era convivente (14,3%), estando no 

presente relacionamento, em média, por cerca de 11 anos (DP = 9,77). No caso das mulheres, 
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sua idade média foi de 35 anos (DP = 10,26), majoritariamente católicas (63%), com emprego 

fixo (74,9%), com curso superior completo (27,4 %) ou pós-graduadas (30,5%). Declararam 

estar no primeiro relacionamento (67,4%), sendo que 64,1% indicaram possuir filhos. Em se 

tratando dos homens, sua média de idade foi de 38 anos (DP = 10,66), a maioria deles se 

declarou católica (53,57%), tendo emprego fixo (76,8%), declarando-se com ensino superior 

completo (26,04%) ou pós-graduados (25,5%). Predominaram os que indicaram estar no 

primeiro relacionamento (54,9%) e a maioria tem filhos (68,2%). 

9.1.3 Instrumentos 

 Os instrumentos utilizados nesse estudo foram os mesmos do estudo anterior.  Os 

participantes receberam os seguintes:  

Escala Fatorial de Satisfação em Relacionamento de Casal (EFS-RC). Este 

instrumento foi elaborado por Wachelke, Andrade, Cruz, Faggiani e Natividade (2004), 

compondo-se de nove itens que cobrem dois componentes: SAFS (Satisfação com a atração 

física e sexualidade; e.g., As situações de contato físico entre minha companheira e eu são 

muito prazerosas; Minha companheira é fisicamente atraente para mim) e SAIC (Satisfação 

com afinidades de interesses e comportamentos; e.g., Minha companheira e eu temos muitas 

ideias e interesses em comum; Minha companheira e eu gostamos de participar de atividades 

similares). Tais itens são respondidos em escala do tipo Likert, possuindo os extremos 1 

(Discordo Totalmente) e 5 (Concordo Totalmente). 

 Escala de Atributos Pessoais em Relacionamento Íntimo (EAPRI). Este instrumento 

foi desenvolvido no Estudo 1 da presente tese, tendo siso sua estrutura fatorial confirmada no 

Estudo 2. Utilizou-se aqui uma versão reduzida, considerando a parcimônia e a especificidade 

do estudo. Concretamente, embora sua versão original cubra quatro componentes (atlética, 

realizada, tradicional e afetuosa), sendo cada um constituído por cinco itens, tiveram-se em 
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conta nesta ocasião apenas seus dois primeiros componentes (atributos entre parênteses): 

atlética (sensual, bonita, gostosa e sarada) e realizada (inteligente, trabalhadora, determinada 

e bem sucedida). Seus itens foram respondidos em escala do tipo Likert, composta por cinco 

pontos, variando de 1 (Discordo Totalmente) a 5 (Concordo Totalmente). 

 Escala de Felicidade Subjetiva (EFS). Este instrumento foi desenvolvido por 

Lyubomirsky e Lepper (1999), tendo sido adaptado ao contexto brasileiro por Rodrigues e 

Silva (2010). Compreende um único fator que reúne seus quatro itens [e.g., Uma pessoa (não) 

muito feliz; (Menos) mais feliz que eles (amigos)]. As respostas foram dadas em escala de 

sete pontos, variando de 1 (mínima felicidade) a 7 (máxima felicidade). 

 Escala de Afetos Positivos e Negativos. Trata-se de um instrumento elaborado por 

Diener e Emmons (1984), objetivando avaliar os estados afetivos experimentados pelas 

pessoas. Esta escala é originalmente composta por nove itens distribuídos entre afetos 

negativos (deprimido, preocupado, frustrado, raivoso e infeliz) e afetos positivos (feliz, alegre, 

satisfeito e divertido). Porém, Chaves (2003), em sua adaptação brasileira, visando balancear 

o número de itens por fator, inseriu um adjetivo para o afeto positivo (otimista). Estes afetos 

foram respondidos em escala de sete pontos, tipo Likert, variando de 1 (Nada) a 7 

(Extremamente), que o respondente precisava indicar o quanto tinha experimentado cada um 

deles. 

 Escala de Positividade. Proposta por Caprara et al. (2012), esta escala objetiva medir a 

tendência que as pessoas têm de encarar a vida sob uma perspectiva positiva. Focando 

aspectos positivos da vida. Reúne oito itens (e.g., Eu tenho muita fé no futuro; No geral, estou 

satisfeito comigo mesmo), que são respondidos em escala do tipo Likert de cinco pontos, 

variando de 1 (Discordo Totalmente) a 5 (Concordo Totalmente). Ela foi adaptada ao 
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contexto brasileiro por Souza, Araújo, Gouveia, Coelho e Gouveia (2014), reunindo 

evidências de validade fatorial e consistência interna.  

 Escala de Satisfação com a Vida (ESV). Este instrumento foi elaborado por Dienner 

Emmons, Larsen e Griffin (1985), tendo sido adaptado para a realidade brasileira por 

Gouveia, Barbosa, Andrade e Carneiro (2005). Compõe-se de uma única dimensão que reúne 

seus cinco itens [e.g., As condições da minha vida são excelentes; estou satisfeito (a) com a 

minha vida] Tais itens são respondidos em escala de sete pontos, tipo Likert, variando de 1 

(Discordo Totalmente) a 7 (Concordo Totalmente).  

 Questionário dos Valores Básicos (QVB). Este instrumento foi proposto por Gouveia 

(1998, 2003), sendo composto por 18 itens que fazem referência a valores específicos que 

guiam a vida das pessoas, cobrindo seis subfunções ou valores básicos: experimentação, 

realização, existência, suprapessoal, interativa e normativa (Gouveia, et al., 2008). No caso, 

o respondente deve indicar o grau de importância que cada um dos valores tem como 

princípio-guia em sua vida, utilizando escala de resposta de sete pontos, variando de 1 

(Totalmente não Importante) a 7 (Totalmente Importante).  

 Inventário dos Cinco Grades Fatores de Personalidade (ICGFP). Elaborado com 

John, Donahue e Kentle (1991), este foi posteriormente adaptado ao contexto espanhol por 

Binet-Martinez e John (1998), compondo-se de 44 itens. Moura-de-Andrade (2008) mostrou 

análises de adaptação desta medida, reunindo seus parâmetros psicométricos na realidade 

brasileira, encontrando uma estrutura composta por 34 itens, cujos fatores apresentaram 

evidências de consistência interna (alfas de Cronbach) entre 0,68 (abertura e 

conscienciosidade) e 0,76 (extroversão). Entretanto, neste estudo se optou por sua versão 

reduzida, formada por 20 itens (e.g., Conversador, comunicativo; Cheio de energia) (Araújo, 

2013; Monteiro, 2014), que foram respondidos em escala de cinco pontos, tipo Likert, 
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variando de 1 (Discordo Totalmente) a 5 (Concordo Totalmente), indicando o quanto cada um 

descrevia o respondente.    

 Questionário Sociodemográfico. Os participantes responderam a onze perguntas de 

caráter sociodemográfico (sexo, idade, estado civil, escolaridade, religião, religiosidade, se 

tem emprego fixo, renda, nível socioeconômico auto percebido, tempo de relacionamento e 

número de filhos). Pretendeu-se, além de conhecer os participantes do estudo, traçando seu 

perfil correspondente.  

9.1.4 Procedimento 

 O procedimento deste estudo se deu semelhante ao anterior. Foram utilizadas medidas 

de tipo lápis e papel e questionários on line. Os casais que responderam ao questionário do 

tipo lápis e papel foram abordados em lugares públicos (e.g., praças, lanchonetes, residências 

e reuniões de casais), tendo sido convidados a participar do estudo; os que responderam a 

versão online foram contatados previamente, enviando-se o link separadamente para cada 

parceiro a fim de que pudesse acessar o questionário. Após as pessoas aceitarem o convite, 

foram informadas sobre os princípios éticos da pesquisa com seres humanos, indicando-se que 

poderiam deixar o estudo a qualquer momento sem penalização, e que sua participação seria 

voluntária e anônima. Suas respostas foram dadas individualmente, devendo antecipadamente 

assinar termo de consentimento livre e esclarecido. Este projeto foi aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa com Seres Humanos (Parecer nº 722.053, CAAE: 30654214.4.0000.5188). 

Em média, os participantes concluíram a tarefa em 15 minutos.  
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9.1.5 Análise de dados 

Os dados foram analisados por meio do software PASW (versão 21). Foram realizadas 

estatísticas descritivas (e.g.: média e desvio padrão, correlações de Pearson, análise fatorial 

exploratória, congruência das estruturas fatoriais e teste t. 

9.2 Resultados 

 Buscou-se identificar as pontuações médias das subfunções valorativas, dos cinco 

grandes fatores de personalidade, dos atributos, da satisfação conjugal e do bem-estar 

subjetivo. Ademais, realizou-se um teste t para verificar as diferenças entre homens e 

mulheres nos construtos em estudo. 

Tabela 8. Estatísticas descritivas e diferenças entre homens e mulheres 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

         

             

Notas: ** p < 0,001; † p marginalmente significativo 

 

De maneira geral, neste estudo homens e mulheres se diferenciaram em apenas três 

variáveis e em outras duas ficaram em um nível marginalmente significativo de diferenciação.  

Mais especificamente, semelhante ao estudo anterior, os homens pontuaram mais em 

 

  
HOMENS MULHERES 

                                       M            DP        M            DP          t 

 Satisfação Conjugal 

Bem-estar Subjetivo 
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3,68 
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0,69 

     4,59** 
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Experimentação 5,15 1,01 4,90 1,03    2,97† 

Realização 5,01 1,08 4,66 1,03      3,88** 

Existência 6,12 0,79 6,30 0,71   -2,87† 

Suprapessoal  5,71 0,78 5,67 0,80  0,59 

Interativa 5,71 0,94 5,85 0,83 -2,00 

Normativa 5,74 1,07 5,85 0,99  -1,63 
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Abertura 3,99 0,65 3,73 0,66       4,33** 

Conscienciosidade  4,28 0,52 4,21 0,51        1,67 

Extroversão 3,94 0,64 3,79 0,67        2,40 

Amabilidade 4,07 0,55 4,11 0,51       -0,77 

Neuroticismo  3,32 0,74 3,35 0,70       -0,63 
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Atlética 

   

   3,2 

 

0,88 3,24 0,77 

   

-0,36 

Realizada 4,11 0,58 3,95 0,57     3,30† 
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satisfação no relacionamento que as mulheres ((M = 3,81; DP = 0,34; p < 0,001) mas no bem-

estar subjetivo não se diferenciaram. Nas outras variáveis, eles pontuaram mais alto na 

subfunção valorativa realização, e nos traços de abertura.  Para eles ainda, na subfunção 

valorativa experimentação e na de atributos realizada, notou-se uma pontuação 

marginalmente maior. Já para elas, na subfunção valorativa existência a pontuação foi 

marginalmente maior que a deles, segue mais detalhadamente a descrição deste resultado. 

No que diz respeito às subfunções valorativas, pode-se observar que as mulheres 

apresentaram maior média em existência (M = 6,30; DP = 0,71), interativa (M = 5,85; DP = 

0,83) e normativa (M = 5,85; DP = 0,99), entretanto, a única diferença significativa com 

relação aos homens foi na subfunção existência (p marginalmente significativo). Ademais, 

percebeu-se que os homens alcançaram maiores médias que as mulheres nas subfunções 

experimentação (M = 5,15; DP = 1,01) e realização (M = 5,01; DP = 1,08), tais diferenças 

foram ambas significativas. 

No tocante aos traços de personalidade, os homens apresentaram maiores médias que 

as mulheres em conscienciosidade (M = 4,28; DP = 0,52), extroversão (M = 3,94; DP = 0,64) 

e abertura (M = 3,99; DP = 0,65), sendo esta última significativa (p < 0,001). Para os 

atributos os homens apresentam maior média em realizada (M = 4,11; DP = 0,58) com 

diferença marginalmente significativa.  

Em seguida, buscou-se conhecer as correlações dos valores humanos, dos traços de 

personalidade e dos atributos com a satisfação conjugal e o bem-estar subjetivo. Para tanto, 

realizaram-se correlações bivariadas unicaudais, como se pode observar na Tabela 9. 
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Tabela 9. Correlação de valores, personalidade e atributos com satisfação conjugal e  

bem-estar subjetivo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Nota: * p < 0,05; ** p < 0,001; AT = Atributos reais. 

Referente aos valores humanos, todas subfunções tiveram correlação com satisfação 

conjugal e bem-estar para os homens e mulheres, exceto normativa em que apenas as 

mulheres apresentaram correlação com satisfação conjugal (r = 0,22; p < 0,001). Já com 

relação ao bem-estar, ambos os sexos apresentaram correlações, porém em experimentação 

com bem-estar os homens exibem maior magnitude (r = 0,27; p < 0,001);  com satisfação 

conjugal as correlações de homens (r = 0,19; p < 0,001) e mulheres (r = 0,20; p < 0,001) 

foram próximas; realização se correlacionou com satisfação conjugal para ambos os sexos, 

com magnitude mais elevada para mulheres (r = 0,14; p < 0,05), e com bem-estar homens (r = 

0,22; p < 0,001) e mulheres (r = 0,22; p < 0,001) apresentaram correlações. 

 Suprapessoal teve correlação para os  sexos nos dois construtos analisados, com força 

mais elevada em bem-estar para mulheres (r = 0,30; p < 0,001); interativa também mostrou 

correlações significativas para os sexos nos construtos avaliados, com a maior magnitude é 

para mulheres em bem-estar (r = 0,34; p < 0,001); Em existência ambos os sexos 
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Experimentação 0,19** 0,20**  0,27**   0,24** 

Realização 0,13* 0,14*  0,22**   0,22** 

Existência 0,10* 0,23**  0,26**   0,26** 

Suprapessoal  0,20** 0,22**  0,21**   0,30** 

Interativa 0,14* 0,21**  0,31**   0,37** 

Normativa 0,06 0,22**  0,25**   0,21** 
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Abertura 0,21** 0,22**  0,14*   0,31** 

Conscienciosidade  0,24** 0,29**  0,27**   0,20** 

Extroversão 0,21** 0,29**  0,38**   0,39** 

Amabilidade 0,16** 0,29**  0,15**   0,18** 

Neuroticismo 0,07 0,12* -0,32 - 0,13* 

A
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 Atlética 0,21** 0,17** 

  

 0,40** 

   

  0,27** 

Realizada 0,35** 0,22**  0,54**   0,47** 
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apresentaram correlações com satisfação conjugal e bem-estar, embora a maior magnitude 

tenha sido das mulheres no primeiro construto (r = 0,23; p < 0,001); interativa apresentou 

correlação para ambos os sexos para os dois construtos, e a correlação para as mulheres teve 

maior magnitude em bem-estar (r = 0,37; p < 0,001). 

Quanto aos traços de personalidade, abertura à mudança obteve correlação 

significativa com ambos os sexos para os dois construtos, sendo os maiores índices das 

mulheres tanto em bem-estar (r = 0,31; p < 0,001) quanto em satisfação conjugal (r = 0,22; p 

< 0,001); conscienciosidade mostra significância tanto em bem-estar para mulheres (r = 0,20; 

p < 0,001) e homens (r = 0,27; p < 0,001), quanto em satisfação conjugal, no qual o sexo 

feminino aparece em maior magnitude (r = 0,29; p < 0,001); extroversão também tem 

correlação significativa para ambos os sexos nos dois construtos, com a maior magnitude para 

as mulheres em satisfação conjugal (r = 0,39; p < 0,001); amabilidade apresentou correlação 

para homens e mulheres em satisfação conjugal e bem-estar, entretanto o maior grau de 

relação é encontrado para o sexo feminino em satisfação-conjugal (r = 0,29; p < 0,001); 

neuroticismo só apresenta correlações significativas para as mulheres em bem-estar (r = 0,12; 

p < 0,05) e satisfação conjugal (r = -0,13; p < 0,05).  

Para os atributos, atlética e realizada indicam correlação com o bem-estar nos dois 

sexos, com magnitude mais elevada para homens em realizada (r = 0,54; p < 0,001). 

Semelhante, satisfação conjugal também apresenta correlações significativas com ambos os 

atributos, e os homens têm índices mais elevados em realizada (r = 0,35; p < 0,001).  

9.3 Discussão Parcial 

 A finalidade deste estudo foi a replicação do estudo anterior, principalmente contando 

com uma amostra específica, de pessoas casadas e conviventes, oferecendo maiores 

informações quanto à relação da satisfação conjugal e do bem-estar subjetivo com os valores 
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humanos, a personalidade e os atributos reais. De maneira geral, para a satisfação conjugal e o 

bem-estar subjetivo os resultados das médias foram semelhantes ao do Estudo 3. Os homens 

se mostraram mais satisfeitos com o seu relacionamento conjugal que as mulheres e numa 

magnitude maior que no estudo anterior, corroborando estudos de Ribeiro et al. (2011), e para 

o bem-estar subjetivo não se notou diferenciação. Em relação aos valores, os homens 

apresentaram uma diferença marginal em relação as mulheres assim como no Estudo 3, 

pontuando mais alto que elas nos valores de experimentação; já nos valores de realização esse 

estudo traz um dado novo, onde os homens pontuaram alto diferenciando-se das mulheres; e 

estas, por sua vez, diferenciam-se deles pontuando mais alto nos valores de existência. Nos 

atributos reais, percebeu-se também uma diferença quanto ao estudo anterior, em que se 

observou que nos atributos de realizada os homens pontuaram mais que as mulheres, o que já 

era esperado considerando os pressupostos da psicologia evolucionista que sugere como 

atributos desejáveis no homem, aspectos de uma dimensão que pressuponha um desempenho 

eficaz quanto ao seu papel de provedor dentro de um padrão de comportamento evolutivo 

(Buss, 1989; 1999).  

 Quanto às correlações entre os construtos investigados para este estudo, os resultados 

se apresentaram bem mais consistentes.  Pensa-se que isso tenha se dado por conta da amostra 

tratar de casais que já convivem em uma relação de longo prazo. A respeito dos valores 

humanos, aqueles pessoais, de experimentação e realização, tanto nos homens quanto nas 

mulheres se associaram à satisfação conjugal e o bem-estar subjetivo. No caso, quanto mais 

forem guiados por metas pessoais, priorizando valores de experimentação e realização, 

endossando valores do tipo sexualidade, prazer, emoção, êxito, prestígio e poder, mais serão 

satisfeitos em seu relacionamento íntimo e também mais felizes estarão. Neste caso, não se 

confirmou a hipótese 1.1, pois sugerira uma correlação negativa; neste tipo de associação 

pode-se supor que para os homens, talvez o fato da variável experimentação se associar com o 
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bes, isso também influencie a sua satisfação no relacionamento, isto é, ao se sentir mais feliz 

sentirá também maior satisfação conjugal. Deste modo, confirmaram-se as hipóteses 1.2, 4.1 e 

4.2. Todavia, ocorreu uma correlação não esperada, a subfunção experimentação apresentou 

correlação com a satisfação conjugal para elas, este resultado repetiu o do Estudo 3 que 

também trouxe essa relação.  Para os valores centrais, as hipóteses 1.3 e 1.4 foram 

corroboradas, pois no grupo de homens e mulheres a satisfação conjugal se associa com o 

endosso de valores suprapessoais e de existência, quer dizer, quando dão importância a ideias 

abstratas, enfatizando elementos menos concretos, e se guiam por valores que se propõem a 

assegurar condições básicas de sobrevivência biológica e psicológica, tendem a pontuar alto 

naquele construto.  

Para os valores fundamentados em metas sociais, aqueles interativos e normativos, os 

resultados pareceram um tanto diferente do estudo anterior. De maneira geral, percebeu-se a 

associação de ambos com a satisfação e o bem-estar de homens e mulheres, corroborando as 

hipóteses 1.5, 4.5 e as 1.6 e 4.6.  Contudo, os valores normativos mostraram-se 

correlacionados com o bem-estar dos homens, o que não foi esperado; talvez isso se deva a 

um reconhecimento da necessidade de equilíbrio em relação a preservação da cultura e das 

normas convencionais dentro de um contexto social inovador em diversos sentidos, inclusive 

no desempenho do papel das mulheres. Para eles os valores suprapessoais e de 

experimentação pareceram se correlacionar mais com a satisfação conjugal; no bem-estar 

subjetivo, destacaram-se os valores da subfunção interativa.  Para as mulheres, os valores de 

existência, suprapessoais e normativos pareceram mais associados com a satisfação conjugal, 

porém para o bem-estar subjetivo foram mais preponderantes os valores interativos.  

Acerca da associação da personalidade com a satisfação conjugal e o bem-estar 

subjetivo os resultados se mostraram um tanto diferentes daqueles do Estudo 3, pois para as 
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mulheres houve relação de todos os traços com a satisfação conjugal.  Neste sentido, para 

homens e mulheres se configurou a associação de quase todos os traços de personalidade 

tanto sua satisfação conjugal quanto com o bem-estar, ficando de fora apenas o neuroticismo 

que não surgiu como relevante em nenhum dos construtos para homens. Deste modo, 

confirmaram-se as hipóteses 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 unicamente para as mulheres, e as hipóteses 

5.1, 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5 apenas para as mulheres.  Aparecendo como mais relevante para eles a 

relação com o traço de conscienciosidade para a satisfação e com o traço de extroversão para 

o bem-estar.  Já para elas, a relação com os traços de conscienciosidade, extroversão e 

amabilidade para a satisfação e o traço de extroversão para o bem-estar subjetivo.  

Por fim, os atributos reais, de atlética e realizada se mostraram correlacionados tanto 

com a satisfação quanto com o bem-estar. Neste caso, para os atributos de realizada as 

hipóteses 3.1 e 6.1 foram confirmadas tanto para eles quanto para elas, sugerindo que quanto 

mais sentirem inteligentes, trabalhadores, determinados e bem-sucedidos, mas tendem a ser 

satisfeitos em seus relacionamentos, bem como a sentirem maior bem-estar subjetivo.  Quanto 

aos atributos de atlética, a hipótese 3.2 foi corroborada, indicando que as mulheres ao se 

sentirem sexys, saradas e em boa forma, se sentirão também mais satisfeitas conjugalmente e 

mais felizes corroborando os achados de Meltzer et al. (2014). Confirmando-se, ainda, a 

hipótese 6.2 que atribui maior bem-estar subjetivo aos homens e mulheres quando pontuarem 

nos atributos de atlética.  Apesar de não haver sido esperado, os homens também 

demonstraram ter sua satisfação conjugal associada com a pontuação nos atributos de atlética. 

Tanto para os homens quanto para as mulheres pareceu mais expressiva a influência dos 

atributos de realizada que atlética, tanto na satisfação conjugal quanto no bem-estar subjetivo, 

o que talvez retrate uma ênfase na espera, busca e conquista da autoafirmação e de bons 

resultados no seu desempenho profissional.    
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Em suma, neste estudo os correlatos se mostraram mais consistentes quando 

comparado com o estudo anterior. Todos os valores humanos apresentaram algum grau de 

correlação com a satisfação conjugal e o bem-estar subjetivo, todavia, as magnitudes mais 

elevadas foram para a subfunção interativa e os valores centrais. Na personalidade, 

extroversão e conscienciosidade foram os traços com maior magnitude de correlação. Por fim, 

no caso dos atributos, realizada foi o que mostrou mais correlação para os homens e mulheres, 

principalmente com o bem-estar subjetivo. 
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PARTE III – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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CAPÍTULO 10. Discussão Geral 
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10.1 Limitações dos Estudos 

Esta tese teve como principal objetivo compreender o papel dos atributos pessoais, 

valores humanos e traços de personalidade na satisfação conjugal no bem-estar subjetivo dos 

parceiros íntimos, considerando relacionamentos de curto e longo prazo.  Certamente não se 

pretendeu aqui dar conta de todo o conhecimento em torno da satisfação conjugal e do bem-

estar subjetivo, mas trazer contribuição acerca de alguns de seus correlatos.  Embora tenham 

sido alcançados resultados esperados, possíveis limitações podem ser apontadas. Em primeiro 

lugar, destaca-se a amostra, pois apesar de fazer parte da população geral, não pode ser 

considerada como probabilística; embora tenha contado com um número substancial de 

pessoas (casais), não se buscou seguir regras de randomização para uma amostragem 

representativa.  Diferentemente, obteve-se uma amostra por conveniência, não probabilística, 

procurando, nesse caso, contar com a participação de um número de participantes 

recomendado a fim de se proceder análises estatísticas específicas.  

Outra limitação que a presente tese traz é que, com base nas análises de correlação 

realizadas a fim de se conhecer os correlatos das variáveis, não se pode atribuir causalidade 

ou poder preditivo às variáveis independentes sobre as variáveis dependentes, sequer 

generalizar os resultados encontrados para além das amostras em questão (Campbell & 

Stanley, 1979).  Todavia, as limitações das pesquisas não desmerecem seus resultados, que, 

no mínimo, indicarão o caminho para as pesquisas futuras. 

10.2 Resultados Principais  

 A tese primou por fornecer à literatura um instrumento com evidencias de validade 

para mensurar os atributos pessoais em relacionamento íntimo, especificamente para o 

contexto brasileiro. Comumente as pesquisas que tratam de relacionamento íntimos estão 

focadas na compreensão dos atributos do parceiro, todavia, não costumam considerar a 



 

176 

relação dos próprios atributos como variável (Bettina et al., 2014; Buss, 1989; Eastwick et al., 

2011; Gomes 2011; Gonçalves, 2012; Overall et al., 2006; Ruvolo & Veroff, 1997; Silva et 

al., 2005). Neste ponto de vista, os dois primeiros estudos reuniram achados que permitem 

confiar na Escala de Atributos Pessoais em Relacionamentos Intimo - EAPRI como adequada.  

O Estudo 1 objetivou elaborar a medida e, em seguida, apresentar os parâmetros 

psicométricos, que se mostraram satisfatórios; após este momento de caráter exploratório, 

seguiu-se com o Estudo 2. Portanto, a etapa seguinte se propôs a efetuar análises mais 

robustas que permitisse confiar na medida, realizando a análise confirmatória por meio de 

equações estruturais para este propósito, corroborando os resultados anteriormente 

encontrados.  

 Antes de discutir sobre as variáveis e suas correlações, é interessante notar que para 

ambos os grupos de casais - relacionamento de curto prazo e relacionamento de longo prazo - 

os homens apresentaram maior satisfação com o relacionamento que as mulheres. Pode-se 

pensar que tal resultado seja atribuído a uma menor expectativa dos homens em relação ao 

relacionamento e ainda a uma situação de maior ganho que perda para eles, conforme assinala 

Rusbult (1983) ao propor um modelo comparativo para a satisfação conjugal sugerindo que a 

satisfação se dá por meio das recompensas percebidas no relacionamento e subtraindo dos 

custos.   

A respeito da menor satisfação no relacionamento apresentada pelas mulheres em 

relação aos homens, Ribeiro et. al. (2011) tentam explicar conforme dados dos seus estudos, 

que as mulheres apresentam maiores reação a raiva, o que pode ser ainda vinculado a dupla 

jornada de trabalho que ela assume e a nova divisão das tarefas domésticas, considerando a 

relutância dos parceiros em participar dos afazeres domésticos.  Questiona-se então: será que 

é mais custoso para as mulheres que para os homens a manutenção do relacionamento íntimo? 
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Considerando afirmações de Bradbury et. al. (2000) quanto mais custoso é um 

relacionamento, menos o parceiro é satisfeito com esse relacionamento e com o seu parceiro.  

O contrário também é fato segundo tais autores, pois quanto maior for o benefício percebido, 

maior é a satisfação, corroborando proposição de Rusbult acima, levando a crer que os 

homens podem estar se sentindo mais beneficiados que prejudicados com o relacionamento, 

comparando com as mulheres.  

 A respeito do bem-estar subjetivo, não se notou diferença para homens e mulheres nas 

duas situações de relacionamento. De modo que, apesar de os homens sentirem-se mais 

satisfeitos que as mulheres em seu relacionamento, tal resultado parece não ter implicado 

diretamente na sua felicidade, ou seja, um não se mostrou mais ou menos feliz que o outro. 

Contudo, vale salientar que não foi feita correlação entre bem-estar subjetivo e satisfação 

conjugal, ficando isso para um estudo futuro, o resultado acima, baseou-se apenas em 

pontuações médias comparativas. 

 Além disso, buscou-se conhecer como a satisfação conjugal e o bem-estar subjetivo se 

correlacionam com os valores humanos, os traços de personalidade e os atributos pessoais dos 

respondentes, diferenciando os participantes que estavam em relacionamento de curto prazo 

(namorados e noivos) daqueles que estavam em relacionamento de longo prazo (casados e 

conviventes).  De modo geral, considerando os relacionamentos de curto e longo prazo, são os 

valores centrais e interativos que estão mais intensamente relacionados com os dois 

construtos. No entanto, tendo em conta os casados e conviventes, os resultados se mostraram 

mais consistentes, um fator explicativo para isso certamente é o tipo de relacionamento de 

longo prazo e o tempo estendido de convivência, pois que segundo Perlin e Diniz (2005d) é 

uma variável que afeta a satisfação conjugal é o tempo de união.    



 

178 

 Tratando especificamente dos casais que estão em relacionamento de longo prazo, os 

homens se mostraram mais satisfeitos ao endossarem valores suprapessoais e de 

experimentação.  Percebe-se que ao priorizar tais valores, eles tendem a pensar de maneira 

mais geral e abrangente, propensos a se comportarem considerando critérios universais 

(Schwartz, 1992); contudo, ao mesmo tempo, não se adequam facilmente a regras sociais e 

não se dirigem por metas fixas ou materiais de longo prazo.  Deste modo, manifestaram 

pautar-se por valores que demostram um tipo de pensamento mais focado no abstrato 

(Inglehart, 1991) e também por aqueles que apresentam necessidade fisiológica de satisfação 

(Maslow, 1954). Chega a ser curioso esse resultado, considerando que os valores de 

experimentação apontam para metas pessoais, onde o foco é o indivíduo por si mesmo, e o 

relacionamento íntimo, neste caso, baseia-se na convivência dinâmica de interação entre duas 

pessoas. Já a correlação com os valores suprapessoais parece se configurar mais pertinente, 

tendo em conta que o indivíduo, ao se guiar por tais valores apresentarão comportamentos 

com um foco mais central que se expressa tanto através de valores com metas sociais quanto 

pessoais.  Isso contudo, deve ser comum dentro de um contexto de relacionamento íntimo, 

pois ao passo que vão compartilhar planos, sonhos, projetos e propósitos seguirão também 

com suas metas e objetivos pessoais. 

 No entanto, para as mulheres, a ênfase foi dada nos valores de existência, 

suprapessoais e normativos.  Dito de outro modo, assegurar as condições básicas de 

sobrevivência biológica e psicológica, dar certa importância a ideias abstratas, a preservação 

da cultura e as normas convencionais, parece possibilitar às mulheres uma maior satisfação 

em seu relacionamento íntimo.  É interessante notar que, sobre a pontuação das mulheres nos 

valores humanos, a sua média para os de existência foi significativamente maior que a dos 

homens, e ainda o endosso nesse valor demonstrou correlação com a sua satisfação conjugal.  
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Tal achado corrobora os da psicologia evolucionista quando trata dos atributos do 

parceiro ideal, afirmando que é importante para mulher perceber no seu futuro parceiro os 

atributos que apontam para características de orientação familiar, priorizando o sustento e 

manutenção da prole.  Isto posto, admite-se que se ela endossa certo valor, certamente terá 

alguma expressão quando da seleção do seu parceiro de longo termo.  Torna-se também 

interessante perceber que a satisfação conjugal da mulher está correlacionada ao endosso de 

valores normativos, que expressam comportamentos pautados em necessidades materialistas 

ou pragmáticas e com foco em metas sociais, deste modo percebe-se certa harmonia quando 

se compara ao endosso nos valores de existência, pois ambos expressam necessidades 

materialistas, que parece se referirem também a manutenção da vida, a sobrevivência 

(Gouveia, 2013).    

Priorizar os valores suprapessoais também se mostrou estar relacionado a satisfação 

conjugal da mulher, de forma que quando se pauta por aqueles que representam necessidade 

de estética, cognição, autorrealização e valorizam ideias abstratas pensarão de maneira mais 

geral e abrangente.  A relação entre a satisfação conjugal e o endosso nos valores 

suprapessoais, talvez retrate a condição que a mulher conquistou a partir dos efeitos do evento 

da revolução sexual. Pois passou a se ver e ser vista de maneira mais independente, 

emancipada, ocupando uma posição mais igualitária em relação ao homem, adentrando um 

espaço antes negado.  Deste modo, ao se guiar por valores tais como beleza, conhecimento e 

maturidade se mostrará também mais satisfeita em seu relacionamento conjugal. 

Para o bem-estar subjetivo, todos os valores se mostraram como possíveis preditores 

tanto para homens quanto para mulheres. Os valores interativos se destacaram conferindo que 

quanto mais endossam valores relacionados a afetividade, apoio social e convivência, mais 

serão felizes.  Tais valores tem uma conotação social e fazem referência aos relacionamentos 
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interpessoais, deste modo, demonstraram que ao endossarem esses valores mais serão felizes. 

É relevante destacar, pois os resultados sugerem, que o bem-estar subjetivo experiênciado 

pelas pessoas está atrelado a ênfase dada aos valores interativos, o que remonta a ideia de que 

o homem é um ser social e a sua sobrevivência e bem-estar depende também do outro, o que 

corrobora o que indica Graziano (2005), ao afirmar que a felicidade parece está localizada 

fora da pessoa, ou seja, no outro, no relacionamento social.  

Considerando os homens e a influência dos valores no seu bem-estar subjetivo, se 

destacaram, após os interativos, os valores de experimentação, existência e normativos, nesta 

sequência hierárquica.  Deste modo, após a ênfase naqueles valores que enfatizam as relações 

interpessoais, os homens serão mais felizes à medida que satisfizerem suas necessidades 

fisiológicas de satisfação, hedonismo (Maslow, 1954).  Contudo, a correlação com os valores 

de existência e normativos, vão possibilitar certo equilíbrio entre esses valores, o que 

certamente tornará mais possível e crescente o bem-estar subjetivo deles.  

Em se falando das mulheres, o seu bem-estar subjetivo e a influência dos valores, se 

destacaram seguindo os interativos, os suprapessoais, os de existência, e experimentação 

respectivamente.  Ao que parece, não só a satisfação conjugal como também a felicidade da 

mulher está também atrelada aos valores suprapessoais, que alude a condição mais igualitária 

da mulher; Já a importância dos valores de existência na felicidade não se mostrou tão 

destacada quanto para a satisfação conjugal, pode-se pensar, em tal caso, que a sua 

sobrevivência se liga a questões mais práticas que ela, de algum modo, compartilha com o seu 

cônjuge. Por fim, a influência dos valores de experimentação para sua felicidade tem um 

destaque relativamente semelhante à satisfação conjugal, denotando ênfase também na busca 

do prazer, emoção e sexualidade como relevante para ser feliz. 
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 Acerca da personalidade, o mesmo padrão se repetiu para ambos os estudos, pois os 

homens pontuaram mais que as mulheres no traço de abertura, o que pode ser compreendido a 

partir da leitura que se faz do papel e da função assumidos pelo sexo masculino no contexto 

social estando mais presente no espaço público e também por apresentarem uma média maior 

nos valores de experimentação que também indicam promoção de mudanças e (Vione, 2012) 

abertura ao novo.   

Agora tratando das correlações, todos os traços de personalidade, excetuando-se o de 

neuroticismo para os homens, se mostraram correlacionados à satisfação conjugal e ao bem-

estar subjetivo de homens e mulheres, corroborando o estudo de Gattis et. al. (2004), e de 

Woyciekoski et. al. (2012) pois conferem que a personalidade do respondente influencia nos 

níveis da própria satisfação conjugal e do bem-estar subjetivo.   

Notadamente, para os homens os traços mais associados a satisfação foram os 

seguintes: conscienciosidade, abertura e extroversão, logo aqueles que tem um sentido de 

organização acentuado, são mais persistentes abertos a novas experiências, criativos, curiosos, 

sociáveis, otimistas, ativos e falantes vão sentir mais satisfação conjugal. Possivelmente, 

baseado em tais traços, os referidos homens demonstrem mais senso de responsabilidade em 

seus relacionamentos e isso possibilite menos conflitos conjugal, além do que presume-se que 

os traços de extroversão e abertura colaboram, de certa forma, para ocasiões de maior 

descontração e lazer, possibilitando uma convivência mais agradável para o casal. 

As mulheres se mostraram mais satisfeitas à medida que também eram mais sociáveis, 

ativas e falantes, bondosas, afáveis, prestativas, persistentes, que tem o sentido de 

organização, que são imaginativas, criativas, curiosas e que costumam se divertir com novas 

ideias.  O resultado mostrou-se bem parecido ao dos homens, corroborando que a 

personalidade influencia na satisfação conjugal.  Todavia, nota-se que para as mulheres, 
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apresentar o traço de personalidade neuroticismo, que refere-se a predisposição a sofrimentos 

psicológicos, com baixa tolerância à frustração, com respostas de enfretamento não 

adaptativas, poderá significar também a presença da satisfação conjugal crescente.  Presume-

se que talvez isso indique uma dinâmica de vida agitada da mulher, mas até certo ponto 

desejada, no sentido de assumir papeis fundamentais dentro e fora de casa, ficando 

responsável por cada vez mais afazeres, contudo, tal status parece ser buscado pela mulher e, 

até certo ponto a faz feliz. Ressalta-se ainda que o referido traço de personalidade não 

apresentou nenhuma relação com satisfação ou bem-estar para os homens.  

Quanto ao bem-estar subjetivo dos homens, destacaram-se o traço de extroversão e 

conscienciosidade entre os outros, deste modo, mostraram-se mais felizes à medida que são 

mais falantes, ativos, sociáveis, otimistas, persistentes, organizados e motivados para alcançar 

objetivos altruísticos. Quanto ao traço de neuroticismo não houve correlação.  

No caso das mulheres, destacaram-se os traços de extroversão e abertura entre os 

cinco. De forma que ao serem sociáveis, ativas, falantes, afetuosas, otimistas, criativas, 

curiosas e se divertem com novas ideias, serão também mais felizes. Quanto ao traço de 

neuroticismo, a relação se mostrou contrária, ou seja, a presença do neuroticismo para mulher 

não contribui para o seu bem-estar, isto é, não será feliz se estiver propensa a sofrimentos 

psicológicos, com baixa tolerância a frustração e com respostas de enfrentamento não 

adaptativas.   Apesar disso, é curioso ver que o traço de neuroticismo correlaciona-se 

positivamente com a satisfação conjugal, mesmo sendo baixa e fraca correlação, e com o 

bem-estar correlaciona-se negativamente, o que já se esperava. Levando a crer, mais ainda, 

que no contexto da satisfação conjugal da mulher, parece ser necessário um pouco de 

neuroticismo seja para dar conta da demanda que buscou ou até mesmo o resultado dela, mas 

carrega um significado atrelado ao seu posicionamento na relação com o parceiro. 
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Acerca dos atributos pessoais notou-se que os homens se diferenciaram das mulheres 

apenas para os atributos de realizada, apresentando uma média maior. O que talvez possa ser 

explicado pela atribuição que segue desempenhando enquanto marido, na maioria das vezes, 

responsável maior pela manutenção da casa, considerando que os atributos dessa função 

referem-se à uma pessoa estudiosa, culta, bem-sucedida e decidida, o que pode refletir, de 

certo modo, o desempenho profissional e resultado socioeconômico dele. Sobre a correlação 

com a satisfação conjugal e o bem-estar subjetivo, para ambos os sexos foi presente. Relativo 

aos homens os atributos de realizada se mostraram preponderantes em relação aos de atlética, 

ou seja, quanto mais se perceber como bem sucedido, decidido e inteligente maior 

probabilidade terá de sentir mais satisfação conjugal e bem- estar crescente, corroborando os 

achados de Buss (1989; 1999).  Pois considerando os atributos mais buscados no homem por 

uma potencial parceira, são os que indicam garantir a sobrevivência e manutenção da prole, 

deste modo os de realizada dão conta disso e supõe-se que, para o homem, contribua para a 

sua satisfação conjugal e bem estar, uma vez que estará atendendo ao esperado.  De modo 

curioso, mas não estranho, as mulheres também vão se sentir mais satisfeitas conjugalmente e 

felizes, ao passo que apresentarem também os mesmos já referidos atributos de uma pessoa 

realizada, o que talvez interprete o funcionamento da nova mulher do século XXI que tem 

experimentado períodos de mudanças estruturais no desempenho dos seus papeis assumidos. 

10.3 Aplicabilidade 

A princípio seria interessante pensar nas contribuições da presente tese às temáticas 

das quais se ocupa, ao estudo da satisfação conjugal e do bem-estar subjetivo dos parceiros. 

Há que se considerar, no entanto, que tratam-se de temáticas carentes de mais estudos na 

realidade brasileira (Scorsolini-Comim & Santos, 2009), fato que confere maior relevância 

aos resultados apresentados.  Não se poderá esquecer ainda a importância de se refletir sobre 
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o papel dos atributos pessoais, valores humanos e traços de personalidade como variáveis que 

podem influenciar aqueles construtos.  

 Neste entendimento, percebe-se que as temáticas da satisfação conjugal e do bem-estar 

subjetivo são recorrentes no senso comum e nas suas diversas interações sociais (Gomes, 

2011; Pereira, 2012). De maneira geral, as pessoas desejam manter um relacionamento íntimo 

satisfatório bem como ser felizes (Falke, Diehl, & Wagner, 2002; Féres-Carneiro, 2003), isso 

se imprime em quase tudo que se vê na mídia, revistas, filmes, novelas e literaturas.  Todavia, 

são conteúdos que geralmente costumam ser tratados a partir de uma abordagem não 

especializada e que vai se estabelecendo no pensamento comum, desde conversas que surgem 

em mesas de bar, passando por programas de auditório e encontrados em literatura de 

autoajuda.  

Especificamente sobre os relacionamentos íntimos, tem-se a satisfação no 

relacionamento como sendo uma variável de forte peso na dinâmica conjugal que pode dar o 

tom qualitativo à história de vida do casal e dos parceiros nas diversas dimensões da sua vida 

(Ribeiro, Pinho e Falcone, 2011). Acerca do bem-estar subjetivo, este se configura como de 

influência na experiência de vida das pessoas, mais ainda ao se considerar situações de 

relacionamento íntimo e relações de parentalidade (Pedro & Ribeiro, 2012). 

Nesse ponto, torna-se proeminente a pesquisa voltada para esses temas, uma vez que 

se trata de conteúdos estimados como significativos e, por isso, necessários ao saber 

psicológico (Perlin, 2006).  Portanto, é vital o embasamento científico adequado para o trato 

funcional e eficiente no que diz respeito à prática psicológica ligada ao ensino/educação e a 

clínica, e nesta última, são bastante comuns queixas relativas a conflitos amorosos e satisfação 

com o relacionamento (Barbosa, 2008; Féres-Carneiro, 199; Perlin, 2006). Em se tratando do 

bem-estar subjetivo, ou a falta deste que é a infelicidade marcada pela depressão, ansiedade e 
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stress percebe-se um interesse enfático da Psicologia por meio de um grande número de 

publicações (Souza et al., 2014), ficando em débito a ênfase nos aspectos positivos da 

existência humana, o que se propôs a presente tese. 

Pensando na temática desta tese, a satisfação conjugal e o bem-estar subjetivo, é 

preciso refletir sobre a sua aplicabilidade considerando seu impacto sobre a dinâmica do casal 

e da família, que é estrutura primária da sociedade, conforme afirma o artigo 226 

(Constituição Federal, 1988). Não se pretende discutir aqui conceitos, formatos ou 

configurações familiares, mas destacar pontos de vista que poderão ser importantes para 

indicação de estudos futuros, como também aplicação do saber em uma prática clínica nos 

diversos contextos quando se tratar de casais, seu relacionamento, o bem-estar subjetivo dos 

parceiros, e por que não dizer dos filhos também?  Concretamente, os resultados dessa tese 

poderá contribuir na clínica psicológica com casais,  enriquecendo a escuta e fundamentando 

as intervenções, uma vez que traz indicativos da associação dos valores humanos, traços de 

personalidade e atributos pessoais do próprio respondente, ou seja, como tais características 

pessoais podem estar associadas à satisfação no relacionamento e ao bem-estar subjetivo do 

respondente. Compreende-se que essa pode ser uma contribuição relevante, considerando que 

a maioria das pesquisas se direciona mais às características do parceiro e não as próprias 

(Buss, 1989; Gomes, 2011; Gonçalves, 2012; Gouveia, 2010).  

10.4 Possibilidades de Pesquisas Futuras  

 Partindo desta tese é possível levantar novos questionamentos sobre a satisfação 

conjugal e o bem-estar subjetivo dos parceiros, tendo em conta que consideraram variáveis de 

natureza pessoal e social, como os valores humanos, os traços de personalidade e os atributos 

reais. Contudo, não se pode perder de vista que estas não seriam as únicas variáveis 

importantes para compreensão da satisfação conjugal e do bem-estar subjetivo dos parceiros.  
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Deste modo, há que se considerar em estudos futuros outras que certamente também se 

destacam na compreensão dos construtos em questão, tais como o tempo de relacionamento, a 

presença e o número de filhos, a idade dos parceiros, a diferença de idade entre os parceiros, a 

religião, a religiosidade, o grau de instrução e a classe econômica, no caso de variáveis 

demográficas.  Porém, cabem também aquelas mais psicossociológicas, como atitudes frente 

aos pais, atitudes frente aos sogros, comunicação entre o casal, filho com necessidades 

especiais, estilo de vida dos parceiros e jornada de trabalho dos parceiros, por exemplo. 

 Ademais, pondera-se também como pertinente verificar a influência do contexto 

cultural, recasamentos, estilo de relacionamento se poligâmico ou monogâmico.  Seria 

interessante, ainda, compreender as variáveis em questão estabelecendo comparações entre o 

contexto cultural ocidental e oriental dos relacionamentos íntimos, tendo em vista a 

globalização das informações e as influências constituídas neste cenário sobre a dinâmica dos 

relacionamentos íntimos em geral. Propõe-se por fim, como foco de pesquisas futuras, a 

compreensão da influência da similaridade/ dissimilaridade dos parceiros em atributos, 

valores e traços de personalidade sobre a satisfação conjugal e o bem-estar subjetivo do casal.  
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Anexo 1: Certidão de Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisas com Seres Humanos 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA 
PARAÍBA – CENTRO DE  
CIENCIAS DA SAÚDE 
 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

 
DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

 
Título da Pesquisa: SATISFAÇÃO CONJUGAL E BEM-ESTAR SUBJETIVO: A CONGRUÊNCIA 
ENTREPARCEIROS COMO UMA EXPLICAÇÃO 
 
Pesquisador:  Ana Isabel Araújo Silva de Brito Gomes 
 
Área Temática: 

Versão: 1 

CAAE: 30654214.4.0000.5188 
 
Instituição Proponente: Centro de Ciências Humanas,Letras e Artes 
 
Patrocinador Principal:  Financiamento Próprio 

 
DADOS DO PARECER 

Número do Parecer:  722.053 
 
Data da Relatoria: 22/05/2014 

 
Apresentação do Projeto: 
 
Trata-se de um Projeto de pesquisa de doutorado, executado pela doutoranda Ana Isabel Araújo 

Silva de Brito Gomes e orientado pelo Prof. Dr. Valdiney Veloso Gouveia. 

 
tendo como proponente o 
 
Prof. Dr. Carlos Eduardo Pimentel do Departamento de Psicologia da Universidade Federal da 
Paraíba. 
 
Objetivo da Pesquisa: 
 
Tem como objetivo conhecer em que medida a satisfação conjugal e o bem estar subjetivo se 

correlacionam com a congruência dos parceiros nos atributos, valores e traços de personalidade. 

Para tanto, pretende a construção de duas medidas de mensuração e sua comprovação fatorial. 
 
Avaliação dos Riscos e Benefícios: 
 
Não há riscos aparentes. 
 
Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 
 
A pesquisa será dividida em quatro estudos. Nos Estudos I e II serão realizadas construção e 
 

Endereço: UNIVERSITARIO S/N  
Bairro:  CASTELO BRANCO CEP: 58.051-900 
UF: PB Município: JOAO PESSOA  

Telefone: (83)3216-7791 Fax:  (83)3216-7791 E-mail:  eticaccs@ccs.ufpb.br; elianemduarte@hotmail.com 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA 
PARAÍBA – CENTRO DE  
CIENCIAS DA SAÚDE 
 
Continuação do Parecer: 722.053 
 
 
validação e comprovação fatorial de instrumentos,no qual participarão 400 sujeitos. No Estudo III 

serão conhecidos os correlatos da satisfação conjugal e do bem estar subjetivo com a congruência 

dos parceiros nos valores, nos traços de personalidade e nos seus atributos. Serão, ainda 

elaborados dois modelos explicativos, um para a satisfação conjugal e outro para o bem estar 

subjetivo, se contará com a participação de 400 sujeitos (200 casais/noivos). No Estudo IV será 

realizada a replicação dos modelos explicativos com o objetivo de comprovar tais modelos, o da 

Satisfação Conjugal e o do Bem Estar Subjetivo, contando com a participação de 400 sujeitos (200 

casais). 

 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 
 
Constam todos os termos de apresentação obrigatória. 
 
Recomendações: 
 
Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 
 
Não existem pendências ou inadequações éticas. 
 
Situação do Parecer: 
 
Aprovado 
 
Necessita Apreciação da CONEP: 
 
Não 
 
Considerações Finais a critério do CEP: 
 
 
 
 

JOAO PESSOA, 18 de Julho de 2014 
 

 

                                            Assinado por: Eliane Marques Duarte de Sousa  
                                                                          (Coordenador) 
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Anexo 2 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE 

 

 

Prezado (a) colaborador (a), 

Estamos realizando uma pesquisa no estado da Paraíba com o propósito de conhecer 

fatores explicativos das relações interpessoais. Para efetivação do estudo, gostaríamos de 

contar com sua colaboração respondendo este questionário. 

Por favor, leia atentamente as instruções deste caderno e marque a resposta que mais 

se aproxima com o que você pensa e/ou faz, sem deixar quaisquer das questões em branco. 

Para que você possa respondê-lo com a máxima sinceridade e liberdade, queremos lhe 

garantir o caráter anônimo e confidencial de todas as suas respostas. Contudo, antes de 

prosseguir, de acordo com o disposto nas resoluções 196/96 e 251/97 do Conselho Nacional 

de Saúde, faz-se necessário documentar seu consentimento.  

Por fim, estamos à sua inteira disposição no endereço acima para esclarecer qualquer 

dúvida que necessite.  

 

Desde já, agradecemos sua colaboração. 

 

 

 

Termo de Consentimento 

Assinando este termo, estou concordando em participar do estudo acima mencionado, sob a 

coordenação do Prof. Dr. Valdiney V. Gouveia, do Programa de Pós-graduação em Psicologia 

Social. Declaro, ainda, que estou ciente de que poderei deixar o estudo a qualquer momento, 

sem penalização. 

João Pessoa, ____de ____________ de ______. 

 

____________________________________________ 

Assinatura do participante 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

CCHLA – DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA 

SOCIAL 

CEP 58.051-900 – João Pessoa - PB 

Tel.: 83 3216 7856 / Fax: 83 3216 7064 

Página web: http://vvgouveia.net 
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Anexo 3 – Escala Fatorial de Satisfação em Relacionamento de Casal (EFS-RC) 

(Homens) 

 

INSTRUÇÕES. Leia com atenção cada uma das afirmações abaixo. Depois, tendo em conta 

a escala de resposta a seguir, escreva um número ao lado de cada afirmação de modo a indicar 

seu grau de concordância ou discordância com o que é dito. 

1 2 3 4 5 

Discordo 

totalmente 
Discordo Mais ou menos Concordo 

Concordo 

totalmente 

 
1. ____ Minha companheira e eu temos muitas ideias e interesses em comum.  
2. ____ Considero minha companheira bonita. 
3. ____ Minha companheira e eu temos interesses e expectativas compatíveis em relação a 

nosso futuro profissional. 
4. ____ Minha companheira é fisicamente atraente para mim. 
5. ____ Reprovo muitas atitudes de minha companheira. 
6. ____ Minha companheira e eu gostamos de participar de atividades similares. 
7. ____ A aparência de minha companheira NÃO é a ideal para mim. 
8. ____ Sinto muita vontade de envolver-me em situações de contato físico com minha 

companheira. 
9. ____ As situações de contato físico entre minha companheira e eu são muito prazerosas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

221 

Anexo 4 – Escala Fatorial de Satisfação em Relacionamento de Casal (EFS-RC) 

(Mulheres) 

 

INSTRUÇÕES. Leia com atenção cada uma das afirmações abaixo. Depois, tendo em conta 

a escala de resposta a seguir, escreva um número ao lado de cada afirmação de modo a indicar 

seu grau de concordância ou discordância com o que é dito. 

1 2 3 4 5 

Discordo 

totalmente 
Discordo Mais ou menos Concordo 

Concordo 

totalmente 
 

1. ____ Meu companheiro e eu temos muitas ideias e interesses em comum.  
2. ____ Considero meu companheiro bonito. 
3. ____ Meu companheiro e eu temos interesses e expectativas compatíveis em relação a 

nosso futuro profissional. 
4. ____ Meu companheiro é fisicamente atraente para mim. 
5. ____ Reprovo muitas atitudes de meu companheiro. 
6. ____ Meu companheiro e eu gostamos de participar de atividades similares. 
7. ____ A aparência de meu companheiro NÃO é a ideal para mim. 
8. ____ Sinto muita vontade de envolver-me em situações de contato físico com meu 

companheiro. 
9. ____ As situações de contato físico entre meu companheiro e eu são muito prazerosas. 
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Anexo 5 – Escala de Atributos Pessoais em Relacionamento Íntimo (EAPRI) 

INSTRUÇÕES. A seguir são apresentados atributos que descrevem as pessoas em maior ou 

menor medida. Por favor, gostaríamos que considerasse esses atributos e indicasse na escala 

de resposta ao lado, o quanto você acha que apresenta cada um deles. Não existem 

respostas certas ou erradas, interessando apenas conhecer sua opinião sincera. Não deixe de 

responder qualquer atributo. 
 

1 2 3 4 5 

Discordo 

Totalmente 
Discordo Mais ou menos Concordo 

Concordo 

Totalmente 

 

 

 

 

 

Eu sou uma pessoa... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01. Bem sucedida 1 2 3 4 5 

02. Sexy 1 2 3 4 5 

03. Acolhedora 1 2 3 4 5 

04. Religiosa 1 2 3 4 5 

05. Sensual 1 2 3 4 5 

06. Poderosa 1 2 3 4 5 

07. Atenciosa 1 2 3 4 5 

08.  Decente 1 2 3 4 5 

09.  Carinhosa 1 2 3 4 5 

10.  Inteligente 1 2 3 4 5 

11. De boa família 1 2 3 4 5 

12. Sarada 1 2 3 4 5 

13. Amiga 1 2 3 4 5 

14. Trabalhadora 1 2 3 4 5 

15. Bonita 1 2 3 4 5 

16. Caseira 1 2 3 4 5 

17. Gostosa 1 2 3 4 5 

18. Fiel 1 2 3 4 5 

19. Determinada 1 2 3 4 5 

20. Amável 1 2 3 4 5 
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Anexo 6 – Escala de Atributos Pessoais em Relacionamento Íntimo (EAPRI_reduzida) 

INSTRUÇÕES. A seguir são apresentados atributos que descrevem as pessoas em maior ou 

menor medida. Por favor, gostaríamos que considerasse esses atributos e indicasse na escala 

de resposta ao lado, o quanto você acha que apresenta cada um deles. Não existem 

respostas certas ou erradas, interessando apenas conhecer sua opinião sincera. Não deixe de 

responder qualquer atributo. 

 

Eu sou  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01. Gostosa 1 2 3 4 5 

02. Determinado 1 2 3 4 5 

03. Bonito 1 2 3 4 5 

04. Bem sucedido 1 2 3 4 5 

05. Sensual 1 2 3 4 5 

06. Poderosa 1 2 3 4 5 

07.  Inteligente 1 2 3 4 5 

08. Trabalhadora 1 2 3 4 5 

09.Sensual  1 2 3 4 5 

10. Sarado  1 2 3 4 5 
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Anexo 7 - Escala de Felicidade Subjetiva (EFS) 

 

INSTRUÇÕES. Leia com atenção cada uma das afirmações e/ ou questões abaixo. Depois, 

tendo em conta a escala de resposta apresentada, circule o número que seja mais adequado 

para descrever você. Não existem respostas certas ou erradas, é importante apenas conhecer a 

sua opinião sincera. 

1. Em geral, me considero 

Uma pessoa não muito feliz                                                                        Uma pessoa muito 

feliz 

1 2 3 4 5 6 7 

 

2. Comparando com a maioria dos meus amigos, eu me considero 

Menos feliz que eles                                                                                           Mais feliz que 

eles 

1 2 3 4 5 6 7 

 

3. Algumas pessoas são geralmente muito felizes. Elas aproveitam a vida, aconteça e 

o que acontecer, procurando obter o máximo. Em que grau essa descrição se 

aplica a você? 

Em nada se aplica a mim                                                                          Aplica-se muito a 

mim 

1 2 3 4 5 6 7 

 

4. Algumas pessoas, geralmente, não são muito felizes. Embora elas não estejam 

deprimidas, nunca parecem ser tão felizes quanto poderiam ser. Em que grau 

essa descrição se aplica a você? 

Em quase nada se aplica a mim                                                               Aplica-se muito a 

mim 

1 2 3 4 5 6 7 
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Anexo 8 – Escala de Afetos Positivos e Negativos 

 

INSTRUÇÕES. A seguir você encontrará uma lista com dez estados emocionais. Para cada 

um deles, pedimos-lhe que indique o quanto você o tem experimentado ultimamente. Faça 

isso marcando o número correspondente à sua resposta para cada estado emocional, segundo a 

escala de resposta abaixo. Por favor, seja o mais sincero e honesto possível nas suas respostas. 

     1 

Nada 

2 

Muito Pouco 

3 

Pouco 

4 

Mais ou 

menos 

5 

Bastante 

6 

Muito 

7 

Extremame

nte 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Feliz 1 2 3 4 5 6 7 

2. Deprimido 1 2 3 4 5 6 7 

3. Satisfeito 1 2 3 4 5 6 7 

4. Frustrado 1 2 3 4 5 6 7 

5. Raivoso 1 2 3 4 5 6 7 

6. Divertido 1 2 3 4 5 6 7 

7. Preocupado 1 2 3 4 5 6 7 

8. Otimista 1 2 3 4 5 6 7 

9. Infeliz 1 2 3 4 5 6 7 

10. Alegre 1 2 3 4 5 6 7 
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Anexo 9 – Escala de Positividade 

 

INSTRUÇÕES. A seguir são apresentadas oito afirmações que tratam de características 

pessoais. Leia cada uma com atenção e, utilizando a escala de resposta abaixo, indique o 

quanto concorda ou discorda com o fato de cada característica descrevê-lo.  

 

1 2 3 4 5 

Discordo 

totalmente 

Discordo em 

parte 

Nem concordo 

nem discordo 

Concordo em 

parte 

Concordo 

totalmente 

 

01.____Eu tenho muita fé no futuro.    

02.____Estou satisfeito com a minha vida. 

03.____Geralmente os outros estão disponíveis para mim quando eu preciso deles.  

04.____Tenho expectativas acerca do futuro com esperança e entusiasmo.   

05.____No geral, estou satisfeito comigo mesmo.  

06.____Às vezes, o futuro não parece claro para mim. 

07.____Sinto que tenho muitas coisas para me orgulhar.     

08.____Geralmente me sinto confiante comigo mesmo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

227 

 

Anexo 10 – Escala de Satisfação Com a Vida 

 

 

INSTRUÇÕES. Abaixo você encontrará cinco afirmações com as quais pode ou não 

concordar. Usando a escala de resposta a seguir, que vai de 1 a 7, indique o quanto concorda 

ou discorda com cada uma; escreva um número no espaço ao lado da afirmação, segundo sua 

opinião. Por favor, seja o mais sincero e honesto possível nas suas respostas. 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Discordo 

totalmente  
Discordo  

Discordo 

ligeiramente 

Nem concordo 

nem discordo 

Concordo 

ligeiramente  
Concordo 

Concordo 

totalmente 

 

01._____Na maioria dos aspectos, minha vida é próxima ao meu ideal.  

02._____As condições da minha vida são excelentes.  

03._____Estou satisfeito (a) com minha vida.  

04._____Dentro do possível, tenho conseguido as coisas importantes que quero na vida.  

05._____Se pudesse viver uma segunda vez, não mudaria quase nada na minha vida. 
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Anexo 11 – Questionário de Valores Humanos Básicos – QVB 

 

INSTRUÇÕES. Por favor, leia atentamente a lista de valores descritos a seguir, considerando 

seu conteúdo. Utilizando a escala de resposta abaixo, indique com um número no espaço ao 

lado de cada valor o grau de importância que este tem como um princípio que guia sua vida.  

1 2 3 4 5 6 7 

Totalmente 

não importante 

Não 

importante 

Pouco 

importante 

Mais ou menos 

importante 
Importante 

Muito 

importante 

Totalmente 

importante 

 

01.____APOIO SOCIAL. Obter ajuda quando a necessite; sentir que não está só no mundo. 

02.____ÊXITO. Obter o que se propõe; ser eficiente em tudo que faz. 

03.____SEXUALIDADE. Ter relações sexuais; obter prazer sexual. 

04.____CONHECIMENTO. Procurar notícias atualizadas sobre assuntos pouco conhecidos; tentar descobrir 

coisas novas sobre o mundo. 

05.____EMOÇÃO. Desfrutar desafiando o perigo; buscar aventuras. 

06.____PODER. Ter poder para influenciar os outros e controlar decisões; ser o chefe de uma equipe. 

07.____AFETIVIDADE. Ter uma relação de afeto profunda e duradoura; ter alguém para compartilhar seus 

êxitos e fracassos. 

08.____RELIGIOSIDADE. Crer em Deus como o salvador da humanidade; cumprir a vontade de Deus. 

09.____SAÚDE. Preocupar-se com sua saúde antes de ficar doente; não estar enfermo física ou mentalmente. 

10.____PRAZER. Desfrutar da vida; satisfazer todos os seus desejos. 

11.____PRESTÍGIO. Saber que muita gente lhe conhece e admira; quando velho receber uma homenagem por 

suas contribuições. 

12.____OBEDIÊNCIA. Cumprir seus deveres e obrigações do dia a dia; respeitar aos seus pais e aos mais 

velhos. 

13.____ESTABILIDADE PESSOAL. Ter certeza de que amanhã terá tudo o que tem hoje; ter uma vida 

organizada e planificada. 

14.____CONVIVÊNCIA. Conviver diariamente com os vizinhos; fazer parte de algum grupo, como social ou 

esportivo, por exemplo. 

15.____BELEZA. Ser capaz de apreciar o melhor da arte, música e literatura; ir a museus ou exposições onde 

possa ver coisas belas. 

16.____TRADIÇÃO. Seguir as normas sociais do seu país; respeitar as tradições da sua sociedade. 

17.____SOBREVIVÊNCIA. Ter água, comida e poder dormir bem todos os dias; viver em um lugar com 

abundância de alimentos.  

18.____MATURIDADE. Sentir que conseguiu alcançar seus objetivos na vida; desenvolver todas as suas 

capacidades. 
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Anexo 12 -  Inventário dos Cinco Grandes Fatores de Personalidade 

 

INSTRUÇÕES. A seguir são apresentadas 20 afirmações que tratam de características 

pessoais. Leia cada uma com atenção e, utilizando a escala de resposta abaixo, indique o 

quanto concorda ou discorda com o fato de cada característica descrevê-lo.  

1 2 3 4 5 

Discordo 

totalmente 
Discordo Mais ou menos Concordo 

Concordo 

totalmente 

 

Eu me vejo como alguém que... 

 

01.____É conversador, comunicativo. 

02.____É minucioso, detalhista no trabalho. 

03.____Insiste até concluir a tarefa ou o trabalho. 

04.____Gosta de cooperar com os outros. 

 05.____É original, tem sempre novas ideias. 

06.____É temperamental, muda de humor facilmente. 

07.____É inventivo, criativo. 

08.____É prestativo e ajuda os outros. 

09.____É amável, tem consideração pelos outros. 

10.____Faz as coisas com eficiência. 

11.____Preocupa-se muito com tudo. 

12.____É cheio de energia. 

13.____É um trabalhador de confiança. 

14.____Tem uma imaginação fértil. 

15.____Fica tenso com frequência. 

16.____Tem capacidade de perdoar, perdoa fácil. 

17.____Gera muito entusiasmo. 

18.____Gosta de refletir, brincar com as ideias. 

19.____Fica nervoso facilmente. 

20.____É sociável, extrovertido. 
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Anexo 13 - Questionário Sociodemográfico (Estudos I e II) 

 

 
FINALMENTE, gostaríamos de obter algumas informações sobre você.  

 

1. Por favor, indique sua idade: ________ anos 

 

2. Sexo:   Masculino  Feminino   

 

3. Tempo de união:  Namoro:_____anos      Noivado: _____ anos      

 

5. Tem filhos?  Sim  Não  Se sim, quantos? _____ filhos 

 

6. Você tem uma religião? 

 Não 

  Sim .... Indique qual:   Católica    Espírita 

                Protestante   Outra (______________)  

 

7. Em que medida você se considera religioso? (Circule um número na escala) 

 

Nada  0 1 2 3 4 Muito 

                            Religioso                  Religioso 

 

8. Escolaridade: 

 

 Ensino fundamental incompleto   Ensino fundamental completo 

 Ensino médio incompleto   Ensino médio completo 

 Ensino superior incompleto   Ensino superior completo 

 Pós-graduação  

 

9. Trabalha:  Não    Sim ... Indique a função (o cargo):________________________ 

 

10. Renda mensal individual aproximada em reais: R$____________________________ 

 

11. Em comparação com as pessoas do seu país, você diria que a sua família é da: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Classe Baixa Classe Média Classe Alta 

 

 

REALIZAÇÃO 

 
 

CCHLA/DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 

Cidade Universitária, S/N – Campus I 

Bloco C – 2º. Andar, Sala 01 

Castelo Branco II – João Pessoa, PB 

Telefone: (83) 3216-7856 

Página web: http://vvgouveia.net 
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Anexo 14 – Questionário Sociodemográfico (Estudos III e IV) 

 

FINALMENTE, gostaríamos de obter algumas informações sobre você.  

 

1. Por favor, indique sua idade: ________ anos 

 

2. Sexo:   Masculino  Feminino   

 

3. Tempo de união:  Namoro:_____anos      Noivado: _____ anos   Casamento:_____anos 

 

5. Tem filhos?  Sim  Não  Se sim, quantos? _____ filhos 

 

6. Você tem uma religião? 

  Não 

  Sim .... Indique qual:   Católica    Espírita 

 Protestante    Outra (_______________)  

 

7. Em que medida você se considera religioso? (Circule um número na escala) 

 

Nada  0 1 2 3 4 Muito 

                    Religioso 

 

8. Escolaridade: 

 

 Ensino fundamental incompleto   Ensino fundamental completo 

 Ensino médio incompleto   Ensino médio completo 

 Ensino superior incompleto   Ensino superior completo 

 Pós-graduação  

 

9. Trabalha:  Não    Sim ... Indique a função (o cargo):________________________ 

 

10. Renda mensal individual aproximada em reais: R$____________________________ 

 

11. Em comparação com as pessoas do seu país, você diria que a sua família é da: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Classe Baixa Classe Média Classe Alta 

 

 

 

 

REALIZAÇÃO 

 
 

CCHLA/DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 

Cidade Universitária, S/N – Campus I 

Bloco C – 2º. Andar, Sala 01 

Castelo Branco II – João Pessoa, PB 

Telefone: (83) 3216 7856 

Página web: http://vvgouveia.net 




