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I thought of that old joke:

“This guy goes to a psychiatrist and says,

‘Doc, my brother’s crazy, he thinks

he’s a chicken. ’And the doctor says, ‘Well

why don’t you turn him in?’ and the guy

says, ‘I would, but I need the eggs.’”

Well, I guess that’s pretty much

how I feel about relationships.

they’re totally irrational and crazy

and absurd, but I guess we keep going 

through it because most of us need the eggs. 

Woody Allen 
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Resumo

O amor afeta a vida de milhares de seres humanos. Ele evoluiu para encorajar ativida-

des que levem a ações reprodutivas bem sucedidas e é responsável pela criação e ma-

nutenção de laços afetivos entre indivíduos. Assim como há diferenças nos comporta-

mentos reprodutivos entre os sexos também há diferenças em como eles amam e se

apaixonam. Essas diferenças poderão ditar a dinâmica do casamento e a satisfação

marital no mesmo. O casamento favorece o sucesso reprodutivo individual promoven-

do a escolha de parceiro e a criação de um ambiente propício para a criação de filho, e

a satisfação marital é vista como o mecanismo psicológico que acompanha os custos e

benefícios do casamento. O MARQ-Brasil é um questionário que permite mensurar o

nível de satisfação marital. Uma de suas escalas, a Escala Amor foi desenvolvida para

aferir o nível de vínculo emocional entre parceiros em um relacionamento amoroso.

Este trabalho teve como objetivo validar a escala Amor como alternativa para medir

vínculo emocional e analisar que características pessoais de parceiros(as) podem in-

fluenciar o amor de homens e mulheres e sua satisfação marital. No presente estudo

participaram 176 indivíduos em relacionamento estável. A partir dos resultados, con-

cluímos que a escala Amor se constitui um instrumento válido como medida de satis-

fação marital. Além disso, verificamos que várias características pessoais influenciam

o amor dos cônjuges. Apesar de ambos os sexos continuarem a avaliar a qualidade do

relacionamento, as mulheres demonstraram ser mais exigentes nessa avaliação. Obser-

vamos que características comuns no universo de escolha de parceiro permanecem

importantes e exercem sua influência no amor e na satisfação marital após a escolha

de parceiro ter sido realizada.

 Palavras Chave: amor, casamento, satisfação marital, diferenças sexuais.
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Abstract

Love affects almost everyone life. It evolved to boost activities that pursue successful

reproductive actions and it is responsible for the creation and maintenance of attach-

ment bonds. As there are differences between men and women in reproductive behavi-

or there is differences in who they fall in love and how they love, those differences

can dictate the marriage dynamics and its marital satisfaction. Marriage is a stable re-

lationship that favors individual reproductive success promoting partner selection and

the creation of an environment meant to bear children, marital satisfaction it's seen as

a psychological mechanisms that assorts the costs and gains in the relationship.

Between the instruments developed to measure love, the Marriage and Relationship

Questionnaire comes to mind for its exposure and uses on different cultures. One of

its scales, the Love Scale, developed to assess the level of emotional attachment

between partners in a romantic relationship. Our goal was to validate the Love Scale

as an alternative to measure emotional attachment in Brazilian samples, and analyze

which personal characteristic of couples can influence the love of men and women

and therefore the marital satisfaction. In this study, 176 individuals in a stable relati-

onship participated. The results has shown that this questionnaire is a valid instrument

to measure marital satisfaction. Also, we found that many characteristics have influen-

ce on the love of men and women. Although both sexes continue to evaluate that rela-

tionship quality, women seams to be more demanding in this evaluation. 

Key words: love, marriage, marital satisfaction, sex differences.
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 1. INTRODUÇÃO

Não é segredo: todos sabem que homens e mulheres são diferentes. Por

exemplo, enquanto os homens são conhecidos por apreciar mulheres jovens e belas, as

mulheres são conhecidas por apreciar homens com um certo nível aquisitivo. Tais

diferenças são exploradas pelas mídias e pela moda, são assuntos recorrentes em

conversas em mesas de bar e entre colegas e tantas outras situações. O que poucos

sabem é que essas diferenças são produtos de diferentes pressões seletivas que

atuaram (e ainda atuam) em ambos os sexos no decorrer da evolução humana

(Weisfeld et al., 2011), com destaque para as pressões no investimento reprodutivo.

Homens e mulheres diferem no que procuram e precisam para aumentar a própria

aptidão. Isto está de acordo com a Teoria da Seleção Sexual, descrita por Darwin em

1871, a qual refere-se à evolução de características que deram vantagem reprodutiva

aos organismos ao invés de vantagem em sobrevivência. 

Em 1972, foi proposto que a força central por trás da Seleção Sexual é o grau

de investimento parental que cada sexo devota a sua prole (Trivers, 1972; Buss &

Schmitt, 1993). Por conta disso, temos um sexo que investe mais e por isso é mais

seletivo e um sexo que investe menos e por isso compete pelo acesso ao primeiro

(Buss & Schmitt, 1993). Isso faz com que hajam diferentes estratégias utilizadas na

chegada da idade reprodutiva e a consequente busca por parceiros, e vários são os

trabalhos que focam nessas estratégias (Buston & Emlen, 2003; Dawkins, 1989;

Geary et al., 2004; Gutierres el al., 1999; Kenrick & Keefe, 1992; Krugger, 2010;

Miller et al., 2002; Pawlowski, 2000; Reagan, 1998; Rhodes et al., 2005; Schmitt,

2005; Thornhill & Gangestad, 1996; Trivers, 1972; Woodward & Richards, 2004). De

acordo com a Teoria das Estratégias Sexuais descrita por Buss e Schmitt (1993), há

duas estratégias principais: as estratégias de curto prazo em um extremo e as
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estratégias de longo prazo em outro. A estratégia de curto prazo aumenta os benefícios

imediatos, como acesso sexual e/ou extração de recursos e é marcada por encontros

sexuais casuais ou namoros de curta duração. (Allen & Bailey, 2007; Gangestad &

Simpson, 2000). Já a estratégia de longo prazo favorece o estabelecimento de um laço

para a manutenção do casal, com altos níveis de compromisso e suporte (Allen &

Bailey, 2007; Gangestad & Simpson, 2000) e é marcada por namoros longos,

relacionamentos de longa data, com investimento em formação de laços no

estabelecimento de amor e de dedicação de recursos num longo período de tempo na

relação e na prole advinda da mesma (Buss & Schmitt, 1993; Schmitt, 2005). 

Homens e mulheres diferem na utilização da estratégia de longo prazo.

Homens, ao fazê-lo, garantem o esforço reprodutivo da mulher durante toda a vida

reprodutiva dela e, investindo em uma única parceira, aumentam a certeza de

paternidade e a chance de sobrevivência (Buss & Schmitt, 1993). Mulheres, por sua

vez, garantem investimento parental do parceiro na forma de proteção, apoio (social e

econômico), vantagem material para ela e seus filhos, além de garantir status social

para ambos (Buss & Barnes, 1986; Buss & Schmitt, 1993; Geary et al., 2004;

Pawlowski & Dunbar, 1999; Schmitt, 2005; Thornhill & Gangestad, 1996; Woodward

& Richards, 2004).

Esses fatores já descritos fazem com que hajam diferenças no que homens e

mulheres procuram em seus parceiros. Os homens procuram características que indi-

quem atratividade física como baixa razão cintura-quadril, pele lisa, bom tônus mus-

cular, dentes brancos e cabelos brilhantes, pistas próximas de idade e saúde as quais

refletem o valor reprodutivo (Buss & Barnes, 1986; Karremans et al., 2010; Kniffin &

Wilson, 2004; Pawlowski, 2000; Shackelford et al., 2005), bem como sinais de fideli-

dade sexual - que diminuem a chance de a parceira procurar parceiros fora do relacio-
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namento (Miller et al., 2002). As mulheres preferem parceiros que demonstrem carac-

terísticas que indiquem fidelidade emocional, maturidade e posse de recursos ou am-

bição para adquiri-los, tais como inteligência, ambição, vontade de trabalhar e status

social, assim como bondade, generosidade e abertura emocional, as quais indicam a

vontade do homem em prover para a parceira e seus filhos (Buss & Schmitt, 1993;

Buston & Emlen, 2003; Miller et al., 2002; Pawlowski, 2000; Schmitt, 2005; Shackel-

ford et al., 2005).

Apesar de todas as informações contidas na literatura acerca da dinâmica do

comportamento reprodutivo humano, pouco se sabe sobre as diferenças sexuais depois

da escolha de um parceiro de longo prazo. O recente trabalho de Weisfeld et al. (2011)

procurou identificar padrões nas diferenças sexuais entre casais de diversas culturas

(EUA, Inglaterra, China, Rússia e Turquia) procurando por padrões comportamentais

universais de dimorfismo. Tais autores encontraram, por exemplo, que em todas as

culturas as esposas realizam mais trabalhos domésticos, se preocupam mais e

possuem um maior poder de escolha que os seus respectivos maridos. Com relação ao

último aspecto, as mulheres tendem a considerar mais frequentemente o divórcio,

apesar de os homens tenderem a abandonar suas esposas com mais frequência. Várias

evidências encontradas por esses pesquisadores indicam que as esposas continuam a

avaliar, julgar e considerar uma eventual rejeição ao homem com quem se casaram. Já

os maridos parecem tender a se apaixonar primeiro e estarem mais felizes no

casamento que suas esposas. Weisfeld et al. (2011) justificam essa diferença da

seguinte forma: aparentemente evoluiu nos homens uma tendência a demonstrar um

amor passional para assegurar uma mulher relutante de seu comprometimento. De um

jeito ou de outro, percebe-se que as diferenças iniciais de escolha continuam durante

toda a vida. 
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O comportamento reprodutivo, incluindo a escolha de parceiros, a competição

por parceiros, o casamento, e o divórcio, é favorecido no sentido de promover o

sucesso reprodutivo individual (Lucas et al., 2008). Ambos os sexos tendem a

procurar membros do sexo oposto que não sejam parentes, apesar de homens e

mulheres exibirem critérios de escolha de parceiros bem diferentes, como já foi

discutido. Homens e mulheres também confrontam diferentes circunstâncias na

reprodução. Por exemplo, as estratégias podem diferir em como eles garantem

paternidade, em como eles irão investir em seus filhos (investimento parental) e em

como o seu próprio potencial reprodutivo é medido e visto pelo sexo oposto (Buckle

et al., 1996). Dentre essas circunstâncias, o casamento é visto como um compromisso

entre os dois sexos em equilibrar essas diferentes estratégias balanceando os

benefícios e custos para ambos (Buckle et al., 1996; Trivers, 1972).

Um importante aspecto dos relacionamentos românticos é o amor. O amor

romântico nada mais é que um conjunto de adaptações moldada para resolver proble-

mas de sobrevivência e reprodução (Buss, 2006). De acordo com Buss (2006), o amor

foi favorecido por prover acesso sexual, sinalizar fidelidade sexual, promover a guar-

da do parceiro(a), mostrar comprometimento, encorajar atitudes que levem a ações re-

produtivas bem sucedidas e investimento parental. Ele tem início quando um indiví-

duo passa a ver outro como especial, único. O(a) amante foca sua atenção nesse indi-

víduo, aumentando suas qualidades, despercebendo seus defeitos. Pessoas apaixona-

das relatam hiperatividade, insônia, impulsividade, euforia, mudanças de humor, e

pensamentos recorrentes sobre a(o) amada(o). Amantes tornam-se dependentes do re-

lacionamento, chegando a reorganizar as prioridades diárias para passarem o maior

tempo possível juntos, a experiência de separação os deixam ansiosos, e muitos rela-
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tam que seriam capazes de morrer por sua(seu) amada(o) do que viver sem ela(e)

(Buss, 2006; Fisher et al., 2006). 

Para Fisher et al. (2002), o amor é dividido em três sistemas de motivação-e-

moção: luxúria, atração, e comprometimento, todos ligados a diferentes neurotrans-

missores e/ou hormônios e diferentes repertórios comportamentais. Para ela, o amor

romântico muito provavelmente o aspecto principal da complexa estratégia reproduti-

va de humanos, envolvendo vias neurais associadas com comportamentos a um objeti-

vo específico e, portanto, o amor é um sentimento que agrega várias emoções e não

uma só. 

Em 1992, Jankowiak e Fisher fizeram um estudo em 166 culturas e acharam

evidências de amor romântico em 147 delas, nas 19 restantes os pesquisadores apenas

falharam em examinar esse aspecto na vida dessas pessoas. Esse e outros estudos

(Buckle et al., 1996; Landis & O’Shea III, 2000; Schmitt, 2006; Wendorf et al., 2011)

ajudaram a corroborar que o amor romântico é uma necessidade universal e como tal

vem despertando interesse de pesquisadores acerca de como ele funciona, o que ele é,

para que evoluiu, entre outras questões. Nos humanos o amor romântico está ligado a

muitos aspectos da reprodução humana, sendo responsável pela criação e manutenção

de laços entre indivíduos do sexo oposto (e de mesmo sexo), de comportamentos de

cuidado parental, proteção do parceiro, e desejo sexual. 

As primeiras pesquisas sobre o amor buscaram defini-lo sob um ponto de vista

social. Há várias teorias que visam categorizar o amor e suas múltiplas faces, uma vez

que existem vários tipos de amor, e cada individuo pode expressá-lo de diversas ma-

neiras e intensidades. 

Uma das teorias foi proposta por Lee (1973) com base em análises de entrevis-

tas e desenvolvida por Hendrick e Hendrick (1986). Lee utilizou uma perspectiva fo-
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cada nos aspectos cognitivos do amor, o qual ele classificou em seis estilos: os três

primeiros foram baseados na ideia das cores primárias: Eros (amor passional, intenso

e erótico), Ludus (amor brincalhão, legal), Storge (amor baseado na amizade, seguro,

e estável); os demais são formados a partir da combinação dos primários: Pragma

(Storge e Ludos), amor lógico e prático, Mania (Eros e Ludos), amor obsessivo, de-

pendente e inseguro, e Agape (Eros e Storge), amor altruísta e espiritual. De acordo

com a teoria de Lee (1973) as pessoas possuem um estilo de amor combinando dife-

rentes quantidades dos seis estilos descritos, formando uma tipologia de personalidade

amorosa que influencia as ações do indivíduo na busca e vivência de um relaciona-

mento romântico. Lee também ressalta que o estilo de um indivíduo pode variar no

decorrer de sua vida, de suas experiências e de parceiros românticos. 

Uma segunda é a teoria triangular do amor de Sternberg (1986) que se focou

nos aspectos multidimensionais do amor. Sternberg (1986) propôs um modelo com

três componentes, sendo cada um parte de um triângulo: Intimidade (sentimento de

proximidade e conexão no relacionamento), Paixão (atração física e sexual, romance,

desejo de esta junto, excitação), e Comprometimento (certeza de amar e ser amado e

vontade de manter o relacionamento). A combinação de cada vértice com a presença

ou ausência deles estrutura mais sete possibilidade de amor: Amor pleno (paixão + in-

timidade + comprometimento), Amor romântico (Intimidade + Paixão), Amor compa-

nheiro (Intimidade + Comprometimento), Amor fatual (Compromisso + Paixão),

Amor passageiro/entusiasta (Paixão), Amor do tipo gostar (Intimidade) e Amor vazio

(Comprometimento). A ausência de todos os vértices significa ausência de amor. Os

tipos de amor compostos por pelo menos dois vértices representam formas mais inten-

sas de amar (Cassep-Borges, 2007). A geometria do triângulo depende, ainda, de dois

fatores (Sternberg, 1997): da quantidade de amor e do equilíbrio harmônico do amor.
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O primeiro está representado pelas diferentes áreas do triângulo, quanto maior a área

do triângulo maior será a quantidade de amor. O equilíbrio tem relação com o forma-

to/tipo de triângulo, por exemplo, um triângulo equilátero representa um amor igual-

mente equilibrado. Sternberg (1997) também explica que há vários triângulos possí-

veis, cada relacionamento tendo um triângulo ideal, baseado em experiências anterio-

res e é parte das expectativas do que o relacionamento atual pode ser, e um triângulo

prático, baseado em como o relacionamento atual é. 

Apesar de diferentes teorias acerca do amor pode-se perceber similaridades

entre elas. A luxúria descrita por Fisher (2002) assemelha-se ao Eros de Lee (1973) e

ao Amor passageiro de Stenrberg (1986), e o Amor do tipo gostar de Sternberg por sua

vez, é semelhante à atração descrita por Fisher e ao Storge de Lee. Esses são apenas

alguns exemplos, e ao analisar essas teorias é possível notar outras semelhanças. Com

elas podemos inferir que o amor pode ter várias classificações, mas também pode ser

simplificado em um sentimento composto por várias emoções. 

Quase todas as culturas do mundo idealizam, ritualizam, formalizam e

celebram a associação entre homens e mulheres em alguma forma de casamento

(Buckle et al., 1996; Wendorf et al., 2011). O casamento, no entanto, é mais do que

uma simples instituição cultural. Ele possui uma base evolutiva. De um ponto de vista

evolutivo, o casamento por si só pode ser interpretado em termos comparativos com o

pair bonding, uma característica evoluída em espécies com jovens altamente

dependentes para facilitar o cuidado parental sendo reforçado ao incluir a emoção de

se apaixonar, o que inclui atração sexual e afetividade (Lucas et al., 2008). Não é a toa

que ele seja o arranjo social mais eficiente de nossa espécie para a criação de filhos e

garantir a passagem de gene dos pais (Buckle et al., 1996; Lucas et al., 2008). 
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De uma forma geral, casamentos possuem mais sucesso quando os cônjuges

estabelecem um senso de satisfação um com o outro. Esta satisfação não depende

apenas das expectativas e obrigações culturais, mas também enfatiza os objetivos

adaptativos básicos de maridos e esposas. Especificamente, a satisfação marital

permite não só a procriação como o fornecimento de cuidado à prole (Lucas et al.,

2008). Cientificamente, a satisfação marital pode ser medida por várias escalas, entre

elas o Marriage and Relationship Questionnaire (MARQ) (Russel & Wells, 1986). O

MARQ original contêm 235 questões de verdadeiro/falso e itens de múltipla escolha,

cujas respostas estão configuradas em uma escala Likert de 5 pontos (Weisfeld, 1997).

Todas as versões de MARQ incluem um conjunto de questões demográficas como,

por exemplo, a duração do relacionamento, idade do sujeito, número de filhos, e

escolaridade do sujeito, e 12 escalas (Weisfeld, 1997). O questionário foi

originalmente desenvolvido para fornecer uma visão mais ampla dos sentimentos dos

próprios participantes e de seus relacionamentos com seus cônjuges. Em vários

aspectos da satisfação marital, o MARQ é distinguível pela sua capacidade de definir

a satisfação marital multidimensionalmente. 
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 2. OBJETIVOS

Objetivo Geral

Caracterizar a satisfação marital de homens e mulheres envolvidos em um re-

lacionamento estável, utilizando como referência o vínculo afetivo que os une.

Objetivos Específicos

Estudo 1:

• Validar a Escala Amor do Marriage and Relationship Questionnaire;

• Reunir evidências da força da Escala Amor para avaliar vínculo emoci-

onal;

Estudo 2:

• Comparar o amor romântico de homens e mulheres de um mesmo ca-

sal;

• Verificar se há diferença de amor romântico para indivíduos com e sem

filhos

• Analisar a influência de duração do relacionamento no amor românti-

co;

• Observar se a escolaridade dos homens pode influenciar o amor

romântico sentido pelas mulheres, e se o oposto também ocorre;

• Verificar se a diferença de amor entre o casal tem alguma influência

sob as questões critérios, e portanto, sob a percepção que o indivíduo

tem de seu parceiro(a).
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 3. HIPÓTESES E PREDIÇÕES

Estudo 1:

Como o primeiro estudo se refere à validação de uma escala, a saber, a Escala

Amor do MARQ, que possui e um caráter exploratório/confirmatório e, portanto, não

desenvolvemos hipóteses ou predições em relação ao mesmo.

Estudo 2:

• Hipótese 1

O sexo do indivíduo influencia o amor romântico relatado. 

◦ Predição 1

O escore de amor dos homens será maior que o das mulheres. 

◦ Justificativa

De acordo com Weisfeld e colaboradores (2011), as mulheres continuam jul-

gando seus parceiros e avaliando-os, enquanto que os homens relatam maior satisfa-

ção com o relacionamento. 

• Hipótese 2

A presença de filhos influencia o amor e a satisfação marital de homens e mu-

lheres.

◦ Predição 2

O amor e a satisfação marital será menor em indivíduos com filhos do que em

indivíduos sem filhos.

◦ Justificativa

10



A literatura demonstra que apesar de criar filhos ser um dos objetivos de rela-

cionamentos estáveis como o casamento, a presença de crianças aumenta os proble-

mas pré-existentes no relacionamento causando a diminuição da satisfação. Além dis-

so, crianças são dependentes e isso aumenta outras responsabilidades do casal e suas

prioridades. Portanto, de uma forma geral, os pais se tornam satisfeitos e felizes pela

presença de filhos, mas a satisfação do relacionamento esposa-marido e o amor no

qual ele é fundada diminuem. 

• Hipótese 3

A duração do relacionamento influencia o amor romântico

◦ Predição 3

Casais que estão juntos/casados a pouco tempo tem uma maior pontuação na

Escala Amor, e consequentemente indica um maior nível de satisfação marital medido

através da escala, do que aqueles que estão juntos/casados a mais tempo.

◦ Justificativa

A literatura demonstra que a duração do relacionamento está interligada com a

satisfação marital: quanto mais tempo dura o relacionamento, maior tende a ser o de-

clínio da satisfação marital, sendo possível mensurar isso a partir do vínculo afetivo

evidenciado pelos cônjuges a partir da Escala Amor.

• Hipótese 4

A escolaridade dos homens tem uma influência no amor romântico relatado

por suas parceiras. 

◦ Predição 4

Quanto maior for a escolaridade do cônjuge maior será o escore de amor das

mulheres. 

◦ Justificativa
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Mulheres dão bastante importância para a inteligência/escolaridade de seus

parceiros, sendo esta uma característica importante na escolha e manutenção do rela-

cionamento.

• Hipótese 5

A diferença do amor romântico sentido entre o casal influencia a percepção

das características pessoais do(a) parceiro(a).

◦ Predição 5

Quanto menor for a diferença de amor entre o casal melhor o indivíduo perce-

be seu cônjuge. 

◦ Justificativa

De acordo com Fisher e colaboradores (2002), pessoas que afirmam estar

apaixonadas vêem o objeto de seu amor como perfeito e sem falhas. Dessa forma,

acreditamos que casais com níveis de amor semelhantes vêem seus cônjuges sob essa

mesma luz, percebendo-os com menos falhas quanto menor for a diferença entre os

escores de amor. 
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 4. ESTUDO 1

Evidências de Validade da Escala Amor do Marriage and

Relationships Questionnaire (MARQ)
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Resumo

O amor romântico é um sentimento que contém várias emoções, estando relacionado à

criação e manutenção de laços afetivos. Entre os instrumentos desenvolvidos para afe-

rir o amor romântico, destaca-se o Marriage and Relationships Questionnaire por sua

abrangência e replicabilidade em diversas culturas. Esse instrumento contém 12 esca-

las, entre as quais, uma afere o nível de vínculo emocional entre parceiros em relacio-

namento amoroso: a Escala Amor. Este trabalho teve como objetivo buscar evidências

de validade de uma versão brasileira da Escala Amor. 176 pessoas em um relaciona-

mento estável participaram da pesquisa. Verificou-se adequação da estrutura unifatori-

al do instrumento, além de satisfatória consistência interna e relações conforme hipo-

tetizadas com questões critério. A escala foi capaz de detectar maiores níveis de vín-

culo emocional entre as pessoas que nunca pensaram em se separar de seus parceiros,

comparadas aquelas que pensaram com maior frequência. Considera-se o instrumento

com adequados índices psicométricos para utilização no Brasil. 

Palavras-chave: relacionamento; validade do teste; vínculo emocional; psicometria;

psicologia evolucionista.

Abstract

Love is a feeling that includes different emotions and it is responsible for the creation

and maintenance of attachment bonds. Among the instruments developed to measure

love, the Marriage and Relationship Questionnaire comes to mind for its exposure and

uses on different cultures. This questionnaire has 12 scales, of which the Love Scale

was developed to assess the level of emotional attachment between partners in a ro-

mantic relationship. Our goal was to validate the Love Scale as an alternative measure

of emotional attachment for Brazilian population. In this study, 176 individuals in a

stable relationship participated. Factorial analysis of the scale indicates a structure
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with one factor with high internal consistency as hypothesized by the support questi-

ons. The scale was able to detect higher levels of emotional attachments between peo-

ple who never thought to divorce compared to the ones who thought it more frequen-

tly. We regard it as a questionnaire with satisfactory psychometrics properties for use

in Brazil. 

Key words: relationship; test validity; emotional bond; psychometrics; evolutionary

psychology. 

Resumen

El amor es un sentimiento que contiene varias emociones y está relacionado con la

creación y el mantenimiento de enlaces afectivos. Entre los instrumentos

desarrollados para medir el amor, se destaca el Marriage and Relationships

Questionnaire por su amplitud y replicabilidad en diversas culturas. Este instrumento

contiene 12 escalas, incluyendo una que mide el nivel de vínculo emocional entre los

individuos en una relación romántica: la Escala Amor. Este trabajo tuvo como

objetivo buscar evidencias de validez de una versión brasileña de la Escala Amor.

Participaron 176 personas que estaban en una relación estable. Hubo estructura

factorial adecuada del instrumento, además de satisfactoria consistencia interna y

relaciones como planteado en la hipótesis con preguntas criterio. La escala fue capaz

de detectar niveles elevados de vínculos afectivos entre las personas que nunca han

pensado en separarse de sus parejas, cuando comparadas con las que más a menudo

pensaban. El instrumento presentó índices psicométricos adecuados para su uso en

Brasil.

Palabras-clave: relación; validez del test; vínculo emocional; la psicometría; la

psicología evolutiva.
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“Amor é uma palavra, o que importa

é a conexão que a palavra implica.” 

- Morpheus, Matrix Revolution

Os relacionamentos românticos estão presentes na vida de quase todas as pes-

soas. A compreensão dos mesmos envolve desde investigações sobre os processos de

escolha (Botwin, Buss & Shackelford, 1997; Broemer & Diehl, 2003; Buss, 2006;

Buston & Emlen, 2003; Campbell, Simpson, Kashy & Fletcher, 2001; Castro, Hattori

& Lopes, 2012; Castro & Lopes, 2011; Hattori, Castro & Lopes., 2013; Noë & Ham-

merstein, 1994; Palowski & Dunbar, 1999; Schmitt, Shackelford, Duntley & Tooke,

2001) até estudos sobre a manutenção e satisfação nos relacionamentos (Banfield &

McCabe, 2001; Buckle, Gallup & Rodd, 1996; Buss & Schmitt, 1993; Buss &

Schackelford, 1997; Contreras, Hendrick & Hendrick, 1996; Gottman & Krokoff,

1989; Hendrick, Hendrick & Adler, 1988; Lucas e cols., 2008; Murray, Holmes, Dol-

derman & Griffin, 1999; Shackelford, Goetz & Buss, 2005). Dentro desse último en-

foque, um dos aspectos investigados diz respeito ao sentimento estabelecido entre os

indivíduos que compõe o relacionamento: o amor romântico.

Talvez pelo fato de o amor romântico poder significar coisas diferentes para

pessoas diversas em variados relacionamentos em pontos distintos no tempo, tal como

proposto por Hendrick e Hendrick (1989), a relutância em mensurá-lo de forma mais

categórica tenha perdurado por muito tempo. Por outro lado, e a despeito de possíveis

divergências em termos de significados, muitos estudos apontam para o amor român-

tico como um sentimento universal (Jankowiak & Fisher, 1992; Landis & O’Shea III,

2000; Schmitt, 2006) e que, como tal, tem merecido a atenção de diversos pesquisado-

res enquanto construto. 
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Numa perspectiva psicobiológica, o amor romântico está ligado a muitos as-

pectos da reprodução humana, sendo responsável pela criação e manutenção de laços

afetivos entre indivíduos, de comportamentos de cuidado, proteção do parceiro, e de-

sejo sexual, que podem variar de acordo com as condições ecológicas, sociais, cultu-

rais e psicológicas (Shiramizu & Lopes, 2013). Para Fisher, Aron, Mashek, Li &

Brown (2002), o amor romântico é dividido em três sistemas de motivação-emoção:

luxúria, atração e comprometimento, todos ligados a diferentes neurotransmissores

e/ou hormônios, e diferentes repertórios comportamentais. Para ela, o amor romântico

é muito provavelmente o aspecto principal da complexa estratégia reprodutiva dos se-

res humanos, envolvendo vias neurais associadas a comportamentos orientados a um

objetivo específico. O amor como luxúria é caracterizado pelo desejo de gratificação

sexual associado a estrógenos e andrógenos; os circuitos neurais da luxúria podem ter

evoluído principalmente para motivar indivíduos a procurar união sexual com qual-

quer membro apropriado da mesma espécie. O amor como atração/romance, por sua

vez, é caracterizado por um desejo por união emocional com o potencial parceiro e

está associado com altos níveis de dopamina e noradrenalina, e baixos níveis de sero-

tonina; tais circuitos neurais podem ter evoluído para motivar os indivíduos a selecio-

nar indivíduos aptos dentre os potenciais parceiros, focando a corte em indivíduos

apropriados. Por fim, amor como comprometimento é um sentimento ao qual se agre-

gam várias emoções que geram a noção de conforto, segurança e união emocional, e

está associado a neuropeptídios, ocitocina e vasopressina; estes circuitos podem ter

evoluído para motivar indivíduos a manter as conexões afiliativas por um período su-

ficiente para os deveres parentais serem concluídos.

Do ponto de vista da psicologia, podemos citar duas teorias que propõem defi-

nir os aspectos cognitivos do amor – Teoria das Cores (Lee, 1973) e multidimensio-
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nais do amor – Teoria Triangular (Sternberg, 1986). Jonh Lee (1973) classificou o

amor em 6 estilos, os 3 primeiros baseados na ideia de cores primárias e os demais a

partir da combinação dos primários: Eros (amor passional), Ludus (amor como jogo),

Storge (amor baseado na amizade), Pragma (amor lógico), Mania (amor obsessivo),

Agape (amor altruísta). Robert Sternberg (1986) por sua vez, propôs um modelo com

3 componentes, sendo cada um parte de um triângulo, criando sete possibilidades de

amor a partir da combinação dos três vértices: Intimidade, Paixão e Comprometimen-

to. Assim, de acordo com Sternberg (1986) temos o Amor pleno, amor romântico,

amor companheiro, amor fatual, amor passageiro, amor do tipo gostar e amor vazio. 

Há diversas escalas que medem vínculo emocional/amor em humanos (Trian-

gular Love Scale - Sternberg, 1986; Love Attitude Scale - Hendrick & Hendrick, 1986;

Love Scale [Marriage and Relationship Questionnaire] - Russel & Wells, 1993). Em

português, as mais utilizadas são a escala Triangular do Amor (Andrade, Garcia &

Cassep-Borges, 2013; Cassep-Borges & Teodoro, 2007) focada nos aspectos multidi-

mensionais do amor, e a Escala de Estilos de Amor (Andrade & Garcia, 2009) desig-

nada para medir os aspectos cognitivos do amor. Uma opção ainda desconhecida no

Brasil para medir esse vínculo emocional é o Marriage and Relationship Question-

naire (MARQ) (Russel & Wells, 1986). Esta escala é focada em medir o amor român-

tico em casais em relacionamento estável e possui a praticidade de medir vários as-

pectos do relacionamento em um único questionário. 

O MARQ foi originalmente desenvolvido em inglês para fornecer uma visão

mais ampla dos sentimentos e emoções na perspectiva dos próprios participantes e de

seus relacionamentos com seus cônjuges (Russell & Wells, 2000). Sua versão inicial

incluía 235 questões de verdadeiro/falso e itens de múltipla escolha, cujas respostas

estão configuradas em escalas Likert de 5 pontos (Weisfeld, 1997). Sua versão mais
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atual possui por volta de 190 questões, das quais ao menos 180 são questões fixas. O

número de questões pode variar de acordo com a inclusão de questões que englobem a

cultura trabalhada (Weisfeld, 1997), e pode derivar mais de 12 escalas formais ou in-

formais (Lucas e cols., 2008). Apesar de ser uma escala versátil em medir vários as-

pecto do relacionamento, um ponto negativo do MARQ é o grande número de pergun-

tas, as quais podem se tornar cansativas, especialmente no âmbito cientifico brasileiro

no qual não é permitido motivar os participantes com recompensas monetárias. 

O MARQ tem sido utilizado em várias pesquisas envolvendo diferentes cultu-

ras para analisar diferentes aspectos dos relacionamentos afetivos, entre os quais po-

dem-se destacar: diferenças e similaridades sexuais entre os cônjuges (Weisfeld e

cols., 2011), o impacto de filhos na satisfação do relacionamento (Wendorf, Lucas,

Imamoglu, Weisfeld & Weisfeld, 2011), o efeito cultural e adaptativo da satisfação no

relacionamento (Lucas e cols., 2008), bem como para predizer violência marital (Rus-

sel & Wells, 2000) e felicidade (Russel & Wells, 1994). 

Dado o tamanho do instrumento completo, pesquisadores tendem a trabalhar

com um conjunto específico de questões ou escala(s) (por exemplo, Dilon, 2012, Lu-

cas e cols., 2008, Weisfeld e cols., 2011, Wendorf e cols., 2011). Dentre as escalas que

recebem atenção dos pesquisadores nos mais variados delineamentos investigativos,

pode-se destacar a Escala Amor, desenvolvida para aferir o nível de vínculo emocio-

nal com o parceiro de relacionamento amoroso. Recentemente, Wendorf e cols. (2011)

apresentaram evidências de validade dessa escala em três culturas distintas (america-

nos, britânicos e turcos). 

No Brasil, pode-se verificar um crescente interesse pelo estudo do amor

romântico (por exemplo, Andrade & Garcia, 2009, Cassep-Borges & Teodoro, 2007;

Shiramizu & Lopes, 2013; Shiramizu, Natividade, & Lopes, 2013). Versões brasileiras
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de instrumentos para aferir o amor romântico que têm sido utilizados em outras cultu-

ras, além de fomentar o desenvolvimento de pesquisas na área no país, podem contri-

buir para realização de estudos transculturais. Diante disso, a presente pesquisa teve

como objetivo apresentar evidências de validade e precisão da Escala Amor do

MARQ.

Método

Participantes

Participaram 88 casais heterossexuais, N = 176, envolvidos em um relaciona-

mento estável. Os homens apresentaram idade (M = 44,6 anos; DP = 11,0 anos) supe-

rior a das mulheres (M = 41,1 anos; DP = 9,85 anos) (t(174) = 2,22; p = 0,028; d =

0,33). Essa tendência de diferença de idade já foi observada em diversas pesquisas.

De acordo com Spinelli, Hattori & Sousa (2010) e Kenrick e Keefe (1992) homens,

independente da idade, tendem a preferir mulheres mais jovens com alto potencial re-

produtivo, enquanto que mulheres preferem parceiros mais velhos ou de idade próxi-

ma. Essa preferência ocorre pois no decorrer da evolução homens que selecionaram

mulheres mais jovens tiveram um maior sucesso reprodutivo, e mulheres que selecio-

naram homens mais velhos, selecionaram parceiros mais maduros com uma fonte

confiável de recursos e vontade de se comprometer num relacionamento de longo pra-

zo. 

De modo geral, a escolaridade variou de ensino fundamental incompleto (1,7%

dos participantes) a ensino superior completo (73,8% dos participantes). É importante

ressaltar que nossa amostra esteve inversamente constituída quanto aos percentuais de

escolaridade da população que representa, em decorrência da natureza da coleta de da-

dos, que envolveu a distribuição de questionários principalmente entre pais de estu-
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dantes universitários que estivessem em um relacionamento estável. Todos os casais

estavam vivendo junto com seus respectivos parceiros durante o período da coleta de

dados, com o tempo de convivência variando de 0,25 (três meses) a 51 anos e nove

meses (M = 17,0 anos; DP = 10,4 anos).

Instrumento

A Escala Amor do MARQ (Tabela 1) possui nove itens que são apresentados

em forma de pergunta e seguidos por cinco opções ordinais de respostas, tal que 1 sig-

nifica ‘nem um pouco’ e 5 corresponde a ‘muito’. São exemplos de itens: ‘você gosta

da companhia de sua(seu) parceira(o)?’ ‘Você é feliz com seu relacionamento?’.

Além dos itens da Escala Amor, utilizaram-se três questões como critério para

evidências de validade discriminante e convergente. As questões foram: ‘você já pen-

sou em se separar de sua(seu) parceira(o)?’, com cinco opções ordinais de resposta

variável entre 1-pretendo fazê-lo a 5-nunca; ‘você se sente sexualmente satisfeito em

seu relacionamento?’, com cinco opções ordinais de resposta variável entre 1- um

pouco a 5-muito; ‘você se sente próximo(a) de sua(seu) parceira(o)?’, com cinco op-

ções ordinais de resposta variável entre ‘1-nem um pouco próximo(a)’ a ‘5-bastante’.

Procedimentos

A escala original em inglês foi traduzida por duas pessoas, brasileiros natos

com conhecimento avançado na língua inglesa. Apresentou-se a versão a 10 estudan-

tes de graduação (Psicologia e Ciências Biológicas) e pós-graduação (Psicobiologia) e

solicitou-se que avaliassem a compreensão das questões, e quando necessário, suge-

rissem reformulações. Foi realizada uma adequação de termos ao cotidiano e realida-

de local. Depois de realizados os ajustes concluiu-se a versão do instrumento para

prova empírica.
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As coletas de dados foram realizadas utilizando o método snowball de coleta,

durante 15 meses foram distribuídos 400 questionários, dos quais 176 foram devolvi-

dos. Durante a coleta explicou-se que os cônjuges deveriam ficar separados ou que

não conversassem enquanto respondiam o questionário, para que não houvesse influ-

ência do cônjuge nas respostas, e que sob nenhuma circunstância eles deveriam se

consultar para fornecer uma resposta. O questionário deveria ser respondido por com-

pleto, mesmo que o participante sentisse que algumas perguntas eram muito pessoais

ou gerassem desconforto psicológico, marcando a alternativa que melhor representas-

se a opinião ou que fosse próxima da opinião do participante. Quando devolvidos ao

pesquisador, os questionários foram lacrados em um envelope para manter o anonima-

to do casal, e, ao mesmo tempo, manter os instrumentos do casal juntos para análises

posteriores. Todos os procedimentos éticos foram seguidos em conformidade com a

resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. 

Resultados

A fim de testar se os itens correspondentes à Escala Amor da versão traduzida

do MARQ poderiam representar um construto unidimensional, referente ao vínculo

emocional estabelecido com o parceiro, realizou-se uma análise fatorial exploratória –

método Principal Axis. Observou-se adequação dos dados à análise proposta: KMO=

0,85 e teste de esfericidade de Bartlett: χ2(36, N = 176) = 479,4; p < 0,001. A extração

de um único fator, tal como evidenciou o screen plot (Figura 1), explicou 38,5% da

variância dos dados. Além do critério de Cattell (1966) para extração de fatores, utili-

zou-se o critério de Horn (1965). Uma análise paralela de eigenvalues aleatórios de-

monstrou que o único eigenvalue observado que obteve valor maior que o simulado

foi o do fator 1: eigenvalue observado de 4,04, eigenvalue simulado de 1,46; para o
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segundo fator o eigenvalue observado foi de 1,01 e o eigenvalue simulado foi de 1,30

(número de itens = 9, número de casos = 176, número de amostras bootstrap = 1000).

A Tabela 2 mostra as cargas fatoriais e comunalidades dos itens. A consistência inter-

na dos itens foi superior a 0,80, o que pode ser considerado satisfatório (Cronbach,

1951; Nunnally, 1967).

Calcularam-se média e desvio-padrão para a Escala Amor, que podem ser vis-

tos na Tabela 2. Então, testaram-se correlações entre o vínculo emocional (Escala

Amor), idade dos participantes, tempo de relacionamento e as respostas às questões

critério ‘você se sente sexualmente satisfeito em seu relacionamento?’ e ‘você se sente

próximo(a) de sua(seu) parceira(o)?’. Os resultados da correlação são apresentados na

Tabela 3. Destacam-se as correlações positivas e moderadas entre as questões critério

e o vínculo emocional, reforçando as evidências de validade do instrumento.

Por fim, a partir da resposta à questão ‘você já pensou em se separar de sua

(seu) parceira(o)?’ formaram-se dois grupos de participantes. Um grupo foi composto

por participantes que afirmaram nunca terem pensado em se separar, n = 90, no outro

grupo incluíram-se os participantes que declararam pensar algumas vezes ou frequen-

temente em separar-se, n = 41. Testou-se o poder do instrumento discriminar esses

dois grupos, considerando-se a hipótese de que aqueles que nunca pensaram em se se-

parar apresentariam maiores níveis de vínculo emocional do que aqueles que pensa-

ram algumas vezes e frequentemente. Incluíram-se como co-variáveis na ANCOVA a

idade dos participantes e o tempo de relacionamento. Além disso, testou-se a interação

com a variável sexo. Constatou-se não haver diferenças sexuais no vínculo emocional,

F(1,131) = 0,001; p = 0,98, tampouco houve interação entre sexo e os grupos forma-

dos a partir da questão critério, F(1,131) = 0,035; p = 0,85. Contudo, em acordo com a

hipótese inicial, houve diferenças significativas nos níveis de vínculo emocional entre
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aqueles que nunca pensaram em se separar (M = 4,49; DP = 0,37) e os que pensaram

algumas vezes e frequentemente (M = 3,92; DP = 0,50), F(1,131) = 53,6; p < 0,001; d

= 1,30.

Discussão

Este estudo teve por objetivo buscar evidências de validade da versão adaptada

para o Brasil de uma escala do Marriage and Relationship Questionnaire (MARQ)

(Russel & Wells, 1986). A escala, denominada Escala Amor, propõe-se a avaliar níveis

de vínculo emocional entre casais em relacionamento amoroso. Tal como a proposta

original do instrumento, encontrou-se um único fator explicando a variação dos itens.

Esse resultado sugere adequação estrutural da versão brasileira da Escala Amor do

MARQ. Ainda, a consistência interna dos itens mostrou-se satisfatória, denotando pre-

cisão ao instrumento. 

Adicionalmente, em busca de evidências de validade testaram-se relações dos

níveis de vínculo emocional com as demais variáveis do estudo. Verificaram-se corre-

lações negativas entre vínculo emocional e idade e tempo de relacionamento. Esse re-

sultado vai ao encontro da proposta de Helen Fisher (1992) que sugere que as pessoas

tenderiam a se apaixonar por pessoas diferentes após cada ciclo reprodutivo (procria-

ção e cuidado parental inicial), o que pode explicar o desgaste do relacionamento com

o tempo. Ainda, de acordo com o trabalho de Wendorf e cols. (2011), o vínculo emo-

cional entre o casal diminui intensamente depois de dois ou três anos de relaciona-

mento. 

Ainda, observou-se correlação positiva entre níveis de amor romântico e satis-

fação sexual e percepção de proximidade com o parceiro. Esse resultado está de acor-

do com as definições de amor de Fisher e cols. (2002). De acordo com ela, e conforme
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descrito anteriormente, o amor romântico é composto por 3 componentes: atração,

luxúria e comprometimento. A luxúria é responsável pelo desejo sexual e motiva os

indivíduos a procurarem união sexual. Ela pode ter evoluído como meio de favorecer

a satisfação sexual, uma vez que a ovulação em humanos é críptica (Marlowe & Ber-

basque, 2012) as mulheres não possuem nenhum sinal comportamental ou fisiológico

para indicar a ovulação. Já o comprometimento é responsável pela união emocional,

conforto, segurança e manutenção de conexões afiliativas, sendo essencial para a

grande maioria dos relacionamentos humanos. Portanto, não é surpresa que a satisfa-

ção sexual e a percepção de proximidade sejam relacionados com os níveis de amor

romântico obtidos. 

Considerando a possibilidade de separação como mais uma questão critério

para testar a validade do instrumento, partiu-se da hipótese de que as pessoas que não

pensam em separar-se de seus parceiros possuiriam maiores níveis de vínculo emocio-

nal e aquelas que pensam em se separar com mais frequência apresentariam menores

níveis de vínculo emocional. Tal como esperado, verificou-se que o vínculo emocio-

nal tinha níveis mais elevados entre aqueles que não pensaram em separar-se de seus

parceiros. Na sociedade ocidental, o amor romântico é tido como um sentimento que

possui um conjunto de emoções, as quais são capazes de romper fronteiras e paradig-

mas e, atualmente, cada vez mais casais são formados e mantidos a partir desse senti-

mento, e não em favor de opiniões de parentes ou para formar associações econômi-

cas ao juntar duas famílias (Lieberman & Hatfield, 2006). Hoje, nossa sociedade per-

mite que duas pessoas que se amam possam viver juntas para formar uma família.

Como consequência, podemos concluir que divórcios e separações são realizados

quando o amor romântico entre o casal diminui, evitando que os problemas que sur-

gem com o relacionamento se tornem um fardo para um ou ambos os cônjuges. Dessa
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forma, o resultado obtido reflete que a diminuição do vínculo emocional pode gerar

pensamentos de separação.

Por fim, este estudo foca na necessidade da presença de instrumentos psicomé-

tricos que tenham um caráter válido de acordo com o quadro social brasileiro, especi-

almente para pesquisas que abordem comportamentos reprodutivos em nosso país.

Nossos resultados corroboram com essa necessidade e fornecem evidências de valida-

de para a Escala Amor do MARQ – Brasil, indicando que a escala pode ser utilizada

como uma medida de vínculo emocional em futuras pesquisas brasileiras, seja em

contexto psicológico ou psicobiológico. Acredita-se que essa escala possa abrir portas

para inúmeras futuras pesquisas sobre os comportamentos reprodutivos humanos no

Brasil. 

Limitações de Pesquisa

Apesar de trabalhar com casais ser bem prático no sentido de aquisição de uma

amostra bem balanceada, coletar com casais representou uma dificuldade. Localizar e

contatar casais interessados em responder a pesquisa foi um grande desafio, com gran-

de parte desistindo durante a realização da coleta. Este fato ligado à proibição de utili-

zar recompensas monetárias (principalmente) pelo comitê de ética brasileiro dificultou

a obtenção de um número amostral adequado. Além disso, o MARQ é um extenso e

complexo questionário, acreditamos que boa parte dos participantes achou o questio-

nário muito cansativo e intrusivo e desistiu de respondê-lo por completo.
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Figura 1

Figura 1. Screen Plot dos itens da versão brasileira da escala Amor do MARQ.
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Tabela 1
Escala Amor

Enunciado Valor Atribuído

Nº Escala Amor 5 1

1 Você gosta da companhia de sua(seu) parceira(o)? a. Muito e. Nem um pouco

2 Você é feliz com seu relacionamento? a. Extremamente e. Nem um pouco

3 Você acha sua(seu) parceira(o) atraente? e. Muito a. Nem um pouco

4 Vocês gostam de fazer coisas juntos? e. Muito a. Nem um pouco

5 Você gosta de fica abraçado(a) com sua(seu)
parceira(o)? e. Muito a. Nem um pouco

6 Você respeita sua(seu) parceira(o)? a. Muito e. Nem um pouco

7 Você se orgulha de sua(seu) parceira(o)? e. Muito a. Nem um pouco

8 Seu relacionamento tem um lado romântico? e. Muito a. Nem um pouco

9 Quanto você ama sua(seu) parceira(o) a. Muito e. Nem um pouco

Nº Questões Apoio 5 1

1 Você já pensou em se separar de sua(seu) parceiro(a)? a. Nunca e. Pretendo fazê-
lo

2 Você se sente sexualmente satisfeito em seu
relacionamento? a. Muito e. Um Pouco

3 Você se sente próximo de sua(seu) parceira(o)? e. Bastante a. Nem um pouco
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Tabela 2
Cargas Fatoriais e Comunalidades dos Itens da Escala Amor do MARQ a Partir de
Uma Análise Fatorial com Método Principal Axis 
Número (conforme versão completa do MARQ) e conteúdo da questão Fator 1 h2

47. Você é feliz com seu relacionamento? 0,79 0,63
144. Quanto você ama sua(seu) parceira(o)? 0,70 0,48
137. Você se orgulha de sua(seu) parceira(o)? 0,68 0,46
16. Você gosta da companhia de sua (seu) parceira(o)? 0,64 0,41
59. Você gosta de fazer coisas juntos? 0,60 0,36
54. Você acha sua(seu) parceira(o) atraente? 0,58 0,34
133. Você respeita sua(seu) parceira(o)? 0,57 0,32
138. Seu relacionamento tem um lado romântico? 0,55 0,30
105.Você gosta de ficar abraçado(a) com sua(seu) parceira(o)? 0,41 0,17
Eigenvalue 4,04
% Variância Explicada 38,5
Média 4,33
Desvio-Padrão 0,46
Alpha de Cronbach 0,83
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Tabela 3
Correlações de Spearman entre as Variáveis do Estudo

1 2 3 4
1. Vínculo emocional – Escala Amor --
2. Idade dos participantes -0,26*

3. Tempo de relacionamento -0,22* 0,84*

4. Se sente sexualmente satisfeito 0,55* -0,01 -0,005
5. Você se sente próximo do parceiro 0,63* -0,26* -0,27* 0,43*

Nota. * p<0,01; variável 4, n = 175; variável 5, n = 173; todas as demais variáveis, n =
176.
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Resumo

Amor romântico é um sentimento universal, evoluído para encorajar atividades que

levem a ações reprodutivas bem sucedidas, estimulando a manutenção do relaciona-

mento, comprometimento com o parceiro, e reprodução e cuidado parental. Assim

como há diferenças nos comportamentos reprodutivos de homens e mulheres também

há diferenças em como eles amam e se apaixonam, e essas diferenças poderão ditar a

dinâmica do casamento e a satisfação marital no mesmo. O casamento é um relaciona-

mento estável que favorece o sucesso reprodutivo individual promovendo a escolha de

parceiro e a criação de um ambiente propício para a criação de filhos, e a satisfação

marital é vista como o mecanismo psicológico que acompanha os custos e benefícios

do casamento. O objetivo deste trabalho foi analisar que características pessoais de

parceiros(as) podem influenciar o amor romântico de homens e mulheres e conse-

quentemente sua satisfação marital. Para isso, 176 pessoas em relacionamento estável

responderam o Marriage and Relationship Questionnaire (MARQ). Utilizamos a Es-

cala Amor, contida no MARQ, como medida de vínculo afetivo para a compreensão

da satisfação marital. Foram observadas diferenças entre homens e mulheres para o

Amor registrado, bem como verificamos que variáveis como inteligência, possessivi-

dade, humor, sociabilidade e fidelidade do parceiro influenciam o amor e satisfação

marital das mulheres, enquanto que a sociabilidade e compreensão da parceira influ-

enciam o amor e satisfação marital dos homens. Concluímos que mulheres são mais

exigentes no relacionamento que seus respectivos maridos, e que as variáveis destaca-

das possuem importância na satisfação do relacionamento. 

Palavras-chave: Amor, satisfação marital, diferenças sexuais, psicologia evolucionista.
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Abstract

Love is a universal feeling, it evolved to boost activities that pursue successful repro-

ductive actions, stimulating relationship maintenance, attachment to one partner, and

reproduction and parental care. As there are differences between men and women in

reproductive behavior there is differences in how they fall in love and love, those dif-

ferences can dictate the marriage dynamics and its marital satisfaction. Marriage is a

stable relationship that favors individual reproductive success promoting partner se-

lection and the creation of an environment meant to the bear of children, and marital

satisfaction its seen as a psychological mechanisms that assorts the costs and gains in

the relationship. The purpose of this research was to analyze which personal characte-

ristic of couples can influence the love of men and women and therefore the marital

satisfaction. For it, 176 people in a stable relationship answered the Marriage and Re-

lationship Questionnaire (MARQ). We used the Love Scale, included in MARQ, as a

measure of emotional attachment for the understanding of marital satisfaction. We

found differences between men and women for the registered Love, we also verified

that variables such as intelligence, possessiveness, humor, sociability, and fidelity of

ones partner can influence the level of love and marital satisfaction of women, and so-

ciability and comprehension can influence the level of love love and marital satisfacti-

on of men. We concludes that women are more demanding in the relationship than

their partners, and that the variables afore mentioned have importance in relationship

satisfaction. 

Key words: Love, marital satisfaction, sexual differences, evolutionary psychology. 
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“...amor é um impulso feroz que nos

aniquila pelo seu triunfo” 

(Do Amor, 2012, série brasileira). 

Introdução

O amor romântico tem sido apontado como um sentimento universal: todos os

seres humanos possuiriam a capacidade de amar, não importando sua idade ou nacio-

nalidade (Jankowiak & Fisher, 1992; Landis & O’Shea III, 2000; Schmitt, 2006). Ali-

nhados com essa perspectiva de universalidade, psicobiológos definem o amor român-

tico em termos de investimentos emocionais que possuem consequências reprodutivas

ou que aumentam a aptidão (Schmitt, 2006). Em outras palavras, o amor romântico é

um conjunto de adaptações designadas para resolver problemas de sobrevivência e re-

produção (Buss, 2006). O amor romântico teria evoluído para prover o acesso sexual,

sinalizar a fidelidade sexual, promover a guarda do parceiro, mostrar comprometi-

mento, encorajar ações que levem a ações reprodutivas bem sucedidas e investimento

parental (Buss, 1988).

Em sua complexidade, o amor romântico pode ser compreendido a partir de

suas etapas, dentre elas o fenômeno de 'atração de corte' (courtship attraction) (Fisher

et al., 2006). Como proposto por Charles Darwin (1871), o que chamamos atualmente

de escolha de parceiro, é o aspecto principal na seleção intersexual, em que caracterís-

ticas evoluem em um sexo para atrair membros do sexo oposto. Fisher et al. (2006)

propõem que há mecanismos neurais nesse processo de escolha de parceiro, os quais

evoluíram para motivar a discriminação de características existentes em potenciais

parceiros, e permitir que um indivíduo sinta atração à algumas características e procu-

re-as especificamente nos parceiros em potencial. 
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Seguindo-se à preferência e à escolha, o envolvimento emocional, ou se apai-

xonar, inclui comportamentos associados à corte, que incluem guarda de parceiro,

comportamentos guiados por objetivos específicos, motivação para conquistar o par-

ceiro preferido, e atenção focada (Fisher et al., 2006), o que pode favorecer o interesse

do indivíduo num único parceiro, permitindo a formação e manutenção de associações

maritais (Schmitt, 2006). Como consequência, o indivíduo sente-se motivado a procu-

rar união sexual e manter a associação por tempo o suficiente para o cumprimento dos

deveres parentais (Fisher et al., 2002), além de favorecer o apego à prole gerada (Sch-

mitt, 2006). 

Mesmo considerando as etapas anteriormente descritas, a literatura é bem ex-

tensa quanto à diferenciação dos comportamentos reprodutivos de homens e mulheres

(Buss & Barnes, 1986; Buunk et al., 2002; Okami & Shackelfor, 2001; Pedersen et al.,

2002; Schmitt, 2003; Townsend & Wasserman, 1998). Apesar de ambos expressarem

o amor romântico com aproximadamente a mesma intensidade e serem atraídos a par-

ceiros que são seguros, maduros, gentis, saudáveis, inteligentes, instruídos, sociáveis e

que possuem um interesse em lar e família, há diferenças no que homens e mulheres

preferem. Mulheres tendem a preferir e se apaixonar por parceiros com mais recursos,

educação e/ou posição social, ou seja, que forneçam alguma forma de proteção, sus-

tento, ou vantagem material para ela e seus futuros filhos, além de qualidade genética

e status (Buss & Schmitt, 1993; Shackelford et al., 2005; Schimitt, 2006). Por outro

lado, os homens tendem a preferir e se apaixonar por parceiras com base nas caracte-

rísticas que indicam fertilidade e capacidade de ter filhos saudáveis, como idade, saú-

de e atratividade física (Buss & Schmitt, 1993; Shackelford et al., 2005; Schimitt,

2006). 
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Em se tratando de relacionamentos estáveis, podemos inferir que os indivíduos

conseguiram, satisfatoriamente, atravessar todas as etapas anteriormente citadas. O

casamento - como exemplo de um relacionamento estável, pode ser considerado como

uma instituição que favorece o sucesso reprodutivo individual (Lucas et al., 2008) ao

promover a avaliação contínua de parceiro e garantir um ambiente propício para cria-

ção de filhos, e assegurar a paternidade (Buckle et al., 1996; Lucas et al., 2008;

Shackelford & Buss, 1997). Não é à toa que seja um dos arranjos sociais mais eficien-

tes de nossa espécie para a criação de filhos e garantia da passagem de genes dos pais

(Buckle et al., 1996; Lucas et al., 2008; Weisfeld et al., 2011).

O relacionamento marital é, em várias formas, único nos seres humanos; apro-

ximadamente nove em dez pessoas se casarão ao menos uma vez na vida (Buss &

Schmitt, 1993; Onyishi et al., 2012; Shackelford & Buss, 1997). Essas associações,

em geral envolvendo homens e mulheres, que incluem o casamento e rituais seme-

lhantes, são observadas em quase todas as culturas do mundo desde os primórdios da

humanidade (Buckle et al., 1996; Buss & Schmitt, 1993; Jankowiak & Fisher, 1992;

Shackelford & Buss, 1997; Weisfeld, 1997; Wendorf et al., 2011).

Relacionamentos maritais envolvem processos e expectativas que não estão

presentes em outros relacionamentos, e possuem benefícios exclusivos como a expec-

tativa de fidelidade romântica/emocional (Shackelford & Buss, 1997). Sua manuten-

ção, enquanto associação, depende de quão satisfeito o casal está com seu papel no

casamento, seja em relação ao atendimento de suas expectativas quanto às caracterís-

tica do(a) parceiro(a) ou quanto às obrigações culturais.

Como consequência, a satisfação marital pode ser vista como um mecanismo

psicológico que acompanha os custos e benefícios totais do casamento (Shackelford &

Buss, 2000). O outro extremo, a insatisfação marital pode atender à função adaptativa
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de motivar o indivíduo a tentar mudar o relacionamento atual, ou procurar outro que

seja mais adequado às suas expectativas (Shackelford & Buss, 1997). Ao contrário do

que pode ser sugerido, os problemas adaptativos de um casamento não são estáticos,

mas mudam de acordo com o contexto do relacionamento. Ao resolver continuamente

esses problemas por meio da aliança existente entre os parceiros, o casal atinge um es-

tado de satisfação marital, felicidade e contentamento (Shackelford & Buss, 1997). 

Shackelford e Buss (1997) apontam ainda, que problemas no relacionamento

podem ser de infidelidade ou personalidade. A infidelidade gera atritos, pois o homem

pode perder a certeza da progênie e a mulher pode perder a associação emocional e re-

cursos e status a ele associados. Com relação à personalidade, os autores apontam que

uma esposa desorganizada ou não confiável pode exibir comportamentos de infideli-

dade, e que maridos com personalidades nervosas/temperamentais e indiferentes/sus-

peitos podem abusar física e emocionalmente suas parceiras. Portanto, eles propõem

que essas personalidades podem ameaçar o relacionamento, representando um fator

negativo à satisfação marital. 

Uma vez que o amor romântico evoluiu para fazer com que um indivíduo con-

siga focar suas energias reprodutivas em parceiros aptos com quem possam criar fi-

lhos, e a satisfação marital, evoluiu como um meio de acompanhar os custos e os be-

nefícios de um relacionamento estável, como o casamento, o objetivo do presente tra-

balho foi analisar que características pessoais de parceiros(as) podem influenciar o

amor romântico de homens e mulheres e consequentemente sua satisfação marital. 

Método

Participantes
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Participaram 176 homens e mulheres em um relacionamento de longo prazo

(88 casais) provenientes de Natal/RN. Os homens tinham idade média de 44,56 anos

(DP = 11,0 anos) e as mulheres ligeiramente mais jovens com idade média de 41,07

anos (DP = 9,85 anos) (t(174) = 2,22; p = 0,028; d = 0,33). Nossa amostra é inversa a

população que representa no quesito de escolaridade, a qual variou de ensino funda-

mental incompleto (1,7% dos participantes) a ensino superior completo (73,8% dos

participantes) uma vez que os questionários foram respondidos principalmente por

pais de estudantes universitários. Os participantes estavam vivendo junto com seus

respectivos parceiros durante o período da coleta de dados, com o tempo de convivên-

cia variando de 0,25 (três meses) a 51 anos e nove meses para os casados (M = 17,0

anos; DP = 10,4 anos). 

Instrumento

O MARQ (Marriage and Relationships Questionnaire - Russel & Wells, 1986)

foi originalmente desenvolvido para fornecer uma visão mais ampla dos sentimentos

dos próprios participantes e de seus relacionamentos com seus cônjuges. Ele inclui um

conjunto de questões demográficas como, por exemplo, a duração do relacionamento,

idade do sujeito, número de filhos, e escolaridade do sujeito (Weisfeld, 1997), e ques-

tões acerca de diferentes componentes do relacionamento. Em vários aspectos, o

MARQ é distinguível pela sua capacidade de definir a satisfação marital de forma

multidimensional. 

O MARQ contêm 190 questões de verdadeiro/falso e itens de múltipla escolha,

cujas respostas estão configuradas em uma escala Likert de 5 pontos, divididas em 12

subescalas (Weisfeld, 1997). Utilizamos como medida de vínculo afetivo as questões

da Escala Amor (Tabela 1) validada por França et al. (em preparação) que contém

nove questões. Além dos itens da Escala Amor, utilizamos as questões sociodemográ-
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ficas do MARQ e 16 questões critério, para aferir as diferenças entre os casais e sua

satisfação no relacionamento (Tabela 1). Tais questões critério têm como alvo a per-

cepção que o indivíduo tem de seu parceiro no relacionamento. 

Procedimentos

Foi utilizado o método de coleta snowball, por meio deste, foram devolvidos

176 questionários dos 400 distribuídos. Foi explicado aos participantes que os questi-

onários deveriam ser respondidos em separado, sem que houvesse comunicação entre

os conjugues. Especificou-se a importância de responder todas as questões inclusive

as que pudessem causar desconforto psicológico, assinalando a alternativa que melhor

se adequasse à opinião do sujeito. Também orientamos que os questionários fossem

devolvidos lacrados em um envelope para manter a anonimidade do casal e assegurar

que os questionários permaneçam juntos para futuras análises. Todos os procedimen-

tos éticos foram seguidos em conformidade com a resolução 196/96 do Conselho Na-

cional de Saúde. 

Análises Estatísticas 

Para realizarmos comparações entre as respostas de maridos e esposas, cria-

mos 3 variáveis a partir dos resultados obtidos nas questões da Escala Amor: Escore

de amor (EA), escore de amor entre o casal (EAC) e escore de equivalência no amor

(EEA). O EA foi obtido ao somar os valores dos 9 itens da Escala Amor de cada indi-

víduo. O EAC, por sua vez, foi calculado através da subtração da EA do marido pelo

EA da esposa de cada casal (EAHomem–EAMulher); dessa forma adquirimos valores

para cada casal, cujos valores indicam se a esposa ama o parceiro mais (escore negati-

vo), se o amor de ambos tem valor equivalente (escore igual a zero), ou se o marido

ama a parceira mais (escore positivo). Obtivemos 41 casais com escore positivo, 38

com escore negativo e 9 casais com escore igual a 0. Por fim, o EEA foi criado ao
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transformar os valores do EAC em valores absolutos; assim, obtivemos a informação

de casais com discrepâncias no valor do Amor e casais com o valor do Amor equiva-

lentes. 

Com relação ao EA, realizamos um teste t de medidas repetidas dentro do ca-

sal para comparar os escores de homens e mulheres, além do teste de correlação de

Pearson entre o EA e os parceiros, uma ANOVA para comparar o EA de homens e

mulheres separados por religião e escolaridade, um teste t de medidas independentes

para comparar o EA de mulheres e homens com e sem filhos (4 grupos). Para testar a

relação entre o EA e a duração do relacionamento para ambos os sexos um teste de

correlação de Pearson foi utilizado. Por fim, realizamos uma correlação de Pearson

entre a escolaridade de homens e o EA de mulheres, e entre a escolaridade de mulhe-

res e o EA de homens. 

Tanto para verificar as relações entre as questões critério de homens e mulhe-

res e o EEA, entre as questões critério de maridos e esposas e o EAC, entre o EA de

homens e suas questões critério, e o EA das mulheres e suas questões critério foram

utilizados testes de correlação de Pearson. 

Adotamos α = 0,05 como nível de significância e quanto à força das correla-

ções utilizamos os parâmetros de Dancey e Reidy (2006) que consideram como corre-

lações fracas as que possuem r = 0,10 a 0,30, moderadas com r = 0,40 a 0,60, e fortes

com r = 0,70 a 1,00. 

Resultados

Escore de Amor (EA)

Ao comparar o EA de homens e mulheres considerando os casais como ponto

de referência, observamos uma tendência dos homens apresentarem um EA maior do

que o EA registrado das mulheres, mas essa diferença não foi significativa (t(87) =
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1,83, p = 0,071). Apesar dessa tendência, observamos que houve uma correlação posi-

tiva moderada entre os cônjuges para esta variável (r(88) = 0,533, p < 0,001). 

Ainda sobre o EA, observamos que não houve diferenças significativas de seus

valores em homens e mulheres quando separados por religião (F(4) = 0,687, p =

0,603; F(4) = 0,810, p = 0,522 respectivamente) ou escolaridade (F(3) = 2,069, p =

0,110; F(3)= 0,367, p = 0,777 respectivamente). No entanto, verificamos que mulhe-

res sem filhos apresentaram EA significativamente superior quando comparadas às

com filhos (t(86) = 2,490, p = 0,015). O mesmo ocorre para os homens, mas a diferen-

ça não foi significativa (t(86) = 1,821, p = 0,072). 

Não encontramos correlação entre a duração do relacionamento e o EA de ho-

mens (r(88) = - 0,186, p = 0,083) ou mulheres (r(88) = - 0,206, p = 0,055) indepen-

dente do tipo de relacionamento, mas quando separamos por casais casados e casais

em união estável encontramos que para os casais que são casados, apesar de uma cor-

relação negativa fraca, quanto maior o tempo em que os casais estão juntos menor é o

EA apresentado pelos cônjuges (maridos: r(80) = -0,273, p = 0,014; esposas: r(83) =

-0,278, p = 0,011). O mesmo não foi encontrado para os casais em relacionamento es-

tável (homens: r(10) = -0,611, p = 0,061; mulheres: r(12) = 0,116, p = 0,072).

Ao correlacionarmos o EA de homens e mulheres e suas questões critério (Ta-

bela 2) observamos que para o homem, o EA influenciou positivamente o quão sociá-

vel ele percebe sua parceira (questão 11), ou seja, quanto maior for o valor de amor

mais sociável ele acha que a parceira é (correlação moderada). Já para a mulher, ape-

sar de correlações fracas, o valor EA influenciou positivamente o quão inteligente ela

percebe o parceiro (questão 3) e a possibilidade de ele ser infiel (questão 15), e negati-

vamente o quanto ela acha que o estado de ânimo do parceiro varia (questão 7), isto é,

quanto maior foi o EA mais inteligente e menos infiel ela achava que ele era e para
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ela, o estado de ânimo dele variava menos. Também foram encontradas correlações

significativas para ambos os sexos para as questões 1, 2, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 14, e 16

como pode ser observado na Tabela 2. 

Também correlacionamos a escolaridade do marido e o EA da esposa, e vice-

versa. Observamos uma correlação positiva fraca apenas entre a escolaridade do mari-

do e o EA da esposa (r(88) = 0,287, p = 0,007), em que o EA foi maior quanto maior

era o nível de escolaridade do marido. 

Escore de Equivalência no Amor (EEA)

Com o intuito de ver como a interação do casal pode influenciar como um côn-

juge vê seu(sua) parceiro(a), correlacionamos o EEA com as questões critério (Tabela

3). Essa variável nos forneceu a informação de quão próximo estava o valor de amor

de maridos e esposas. Com esse teste observamos que a discrepância entre o amor

romântico do casal influenciou nos homens apenas em como ele percebe sua parceira

quando ele está sob pressão (Questão 9), havendo uma correlação negativa fraca indi-

cando que quanto maior era a discrepância entre o casal menos a esposa parecia com-

preender o marido. 

Para as mulheres, a discrepância de amor romântico entre o casal influenciou

como ela percebe a inteligência do parceiro (questão 3), quanto maior a diferença me-

nos inteligente ele parecia ser para ela; no quanto ela percebia que ele a ama (questão

5), quanto menor foi a diferença mais ela achava que ele a amava; em quantas vezes

ela já havia pensado em se separar (questão 8), quanto maior era a diferença maior a

quantidade de vezes que ela pensou em se separar; na percepção da sociabilidade do

parceiro (questão 11), quanto menor a diferença de amor romântico entre os dois,

mais sociável o marido pareceu ser aos olhos da esposa; na certeza de ter feito ou não

a escolha certa ao se casar com o parceiro (questão 14), quanto maior era a diferença
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de amor romântico entre eles, mais ela achava que não se casaria com ele novamente;

e na percepção do respeito que ela recebia do parceiro (questão 16), quanto menor era

a diferença mais ela achava que o marido a respeitava. Todas as correlações foram ne-

gativas, e apesar de significativas podem ser consideradas fracas (Dancey & Reidy,

2006). 

Escore de Amor entre o Casal (EAC)

Observamos que, apesar de correlações fracas, nos casos em que a esposa

apresentou um amor maior do que o do seu parceiro ela o via como menos possessivo

(r(87) = 0,266, p = 0,013) (questão 6), como mais compreensivo (r(87) = -0,303, p =

0,004) (questão 12), ela queria mudá-lo menos (r(87) = -0,221, p = 0,040) (questão

13), e ela dizia que se casaria com a mesma pessoa novamente (r(87) = -0,219, p =

0,042) (questão 14). Não encontramos correlações significativas entre as questões cri-

térios do Homem e o EAC dos homens. 

Discussão

Em culturas ocidentais, o amor romântico é tido como uma característica do

casamento. De fato, pesquisadores historicamente vêm enfatizando seu valor onipre-

sente no casamento (Jankowiak & Fisher, 1992). Alguns ainda sustentam que mesmo

em culturas tradicionais com casamentos arranjados, a maioria dos casais se apaixona

(Lucas et al., 2008). Uma explicação para esse fenômeno é que o amor romântico se-

ria uma adaptação evolutiva que se refletiria na satisfação marital, além de favorecer

tanto a procriação quanto o cuidado à prole (Lucas et al., 2008). 

A escolha da fêmea, por sua vez, é um conceito evolutivo básico e pesquisado-

res como Weisfeld et al. (2011) afirmam que as mulheres continuam exercendo sua es-

colha durante o casamento: avaliando, julgando, comparando, e considerando a rejei-

ção do homem com quem se casaram, enquanto que a escolha do macho parecer es-
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tagnar após o casamento e os maridos são os que mais reportam se sentirem sortudos

por estarem com suas parceiras (Weisfeld et al., 2011). Dito isso, não é surpresa que

os homens pareçam amar suas esposas ligeiramente mais do que elas amam seus mari-

dos, como observado em nossa amostra, e que poucos itens pareceram influenciar

como eles veem suas esposas. 

Algumas pesquisas também mostraram que a satisfação marital tende a declinar

com a chegada, o número e o desenvolvimento de crianças (Onyishi et al., 2012; Wen-

dorf et al., 2011). Esse efeito negativo parece ser maior em países de culturas indivi-

duais tais como Estados Unidos e Inglaterra, mas em países mais coletivistas, como

Brasil e Turquia, o efeito existe, porém encontra-se diminuído, uma vez que essas cul-

turas valorizam a interdependência dos cônjuges e a manutenção de relacionamentos

próximos com os demais familiares (Onyishi et al., 2012; Wendorf et al., 2011). Isso

corrobora com nossos resultados, pois em nossa amostra o amor romântico sentido

por pais e mães parece ser menor do que o sentido por homens e mulheres sem filhos.

Esse resultado pode parecer estranho, pois indica que filhos enfraquecem o amor

romântico que os pais sentem entre si (Wendorf et al., 2011) mas em nossa sociedade

é mais comum as mulheres cuidarem dos filhos, o que pode explicar esse resultado ter

sido significativo apenas para as mulheres. No entanto, a satisfação marital pode dimi-

nuir sendo transferida em satisfação de ter filhos (Onyishi et al., 2012; Wendorf et al.,

2011), e mesmo que esse amor romântico atenue entre o casal, os casamentos acabam

sendo fortalecidos pela presença de um(a) filho(a) (Buckle et al., 1996; Lucas et al.,

2008; Onyishi et al., 2012; Wendorf et al., 2011). 

A duração do relacionamento também é outro fator que geralmente tem um

efeito negativo no amor romântico e na satisfação marital. Há evidências de que o afe-

to entre o casal diminui intensamente depois de dois ou três anos (Wendorf et al.,
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2011). Esse declínio pode ser associado com o redirecionamento do afeto pelo tempo

biológico para focar a atenção dos indivíduos em seus filhos (Wendorf et al., 2011) e o

stress associado a vida familiar (Huber et al., 2010), ou porque no ambiente ancestral

o casal do Pleistoceno, o qual provavelmente já teria ao menos um filho nesse meio

tempo, poderia procurar novos parceiros para dinamizar a genética da prole (Wendorf

et al., 2011). Curiosamente, em nossa amostra o efeito negativo parece ocorrer apenas

nos casais que estão casados; no entanto, seria necessária uma amostra maior de ca-

sais em outro tipo de união para assegurar que o efeito da duração do relacionamento

só é válido para o casamento.

É interessante perceber como o amor romântico age sob a percepção do objeto

de amor. Apesar de podermos descrevê-lo como adaptações hormonais e comporta-

mentais evoluídas para aumentar o sucesso reprodutivo individual não podemos des-

considerar seus efeitos psicológicos. Sob seu efeito, a pessoa amada é vista como um

indivíduo perfeito, ausente de falhas (Fisher et al., 2002). A diminuição do efeito abre

portas para a percepção de falhas, as quais podem ter consequências no sucesso repro-

dutivo individual. 

Outro detalhe que pode alterar a percepção do objeto de amor é quando o casal

se ama em quantidades diferentes. Quando focamos na diferença do escore de amor

entre o casal, notamos que quando há diferença, as mulheres tendem a pensar mais ve-

zes em se separar, pois elas acham que os maridos as amam menos . Quando as espo-

sas amam seus parceiros mais do que eles as amam, eles são tidos como menos pos-

sessivos, mais compreensivos, e a mulher que mudar menos o parceiro e ela acha que

ter se casado foi uma boa ideia. Isso corrobora com Fisher et al. (2006), que descreve

que pessoas apaixonadas veem o outro como especial, aumentando as qualidades e

desconsiderando ou diminuindo as falhas. 
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A quantidade de amor romântico também está correlacionada com a inteligência

do parceiro. Notamos que quanto maior foi a inteligência/escolaridade do parceiro

maior era o amor romântico sentido pela esposa. Essa tendência permanece quando a

diferença de amor romântico entre o casal é mais próxima de zero, ou seja, quanto

mais próximo for o amor romântico do casal mais inteligente o marido parece ser para

sua parceira. Vivemos numa sociedade na qual o nível de escolaridade está fortemente

relacionado com a percepção de inteligência do indivíduo. A inteligência, por si só, é

uma característica associada as capacidades de criar filhos, adquirir recursos, se adap-

tar a mudanças e enfrentar competidores (Li et al., 2002). Ela também é uma caracte-

rística hereditária (Li et al., 2002; Miller & Todd, 1998) fortemente correlacionada

com estado de ânimo e indicadores de genes de qualidade e saúde a longo prazo

(Howrigan & MacDonald, 2008; Miller & Todd, 1998). Todas essas são característi-

cas importantes na escolha e manutenção de parceiros para as mulheres. Adicional-

mente estudos mostram que mulheres tendem a associar inteligência e escolaridade

com dominância social (Buunk et al., 2002) e que em países coletivistas e/ou com

pouca igualdade entre os sexos a inteligência é vista pelas mulheres como símbolo de

respeito atribuído ao parceiro (Lippa, 2007). 

Comparando o efeito do amor romântico sob as questões critério para mulheres

vemos que a quantidade registrada de amor romântico afeta outras percepções. Para

elas a variação de estado de ânimo dos maridos parece influenciar o amor romântico

sentido, e de fato um dos preditores mais consistentes de insatisfação marital é pouca

estabilidade emocional, e mulheres casadas com homens com muita variação do esta-

do de ânimo reclamam que eles são possessivos, dependentes, ciumentos e abusivos -

emocional e fisicamente (Shackelford & Buss, 1997; 2000). Ao amar o parceiro me-

nos, elas também acham que eles são mais infiéis e a infidelidade em si cria um ambi-
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ente de medo. Medo de perder o tempo, a atenção, o investimento, o compromisso e

os recursos que ela recebe do parceiro, os quais podem ser redirecionados para uma

eventual relação extraconjugal e seus filhos (Kaighobadi, et al., 2010; Miner et al.,

2009; Shackelford & Buss, 1997; 2000). A divergência nas quantidades de amor

romântico entre o a casal também afetam o modo como a esposa percebe a sociabili-

dade do parceiro e o quanto ele respeita sua parceira, quanto maior a diferença menos

sociável e respeitoso ele é. Shackelford e Buss (1997; 2000) demonstram que maridos

com baixa sociabilidade tendem a ser descuidados, abusivos verbal e fisicamente e

temperamentais. 

Para os homens encontramos menos correlações entre as questões critério e os

escores de amor e de equivalência de amor, isso pode ser justificado pela ideia de

Weisfeld et al. (2011) de que ao contrário das mulheres, estes estão mais satisfeitos

em estarem em um relacionamento e procuram menos por problemas nele. Além dis-

so, homens casados são menos influenciados pelos fatores de suas esposas do que elas

o são (Claxton et al., 2011). Com relação ao amor romântico registrado, este é afetado

(ou afeta) apenas a sociabilidade da esposa, quanto menor o amor menor é a sociabili-

dade atribuída à esposa. Estudos consideram que quando homens se casam com mu-

lheres pouco sociáveis eles reclamam que suas esposas são complacentes, infiéis, e

egocêntricas (Shackelford & Buss, 1997; 2000). Já quando há diferenças entre o amor

do casal (independente de quem ama mais) a esposa parece ser menos

compreensiva/perceptiva quando ele está sob pressão quanto maior for essa diferença.

De acordo com Shackelford e Buss (1997) maridos com esposas pouco perceptivas/

compreensivas reportam que elas tendem a seduzir outros homens, abusam do álcool e

são emocionalmente fechadas.
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Dessa forma, conforme observado em Claxton e colaboradores (2011), o bem-

estar físico e emocional das mulheres depende grandemente de seus maridos, e carac-

terísticas pessoais como sociabilidade e estabilidade emocional podem interferir com

o amor romântico sentido por mulheres e causar mais atritos no relacionamento dimi-

nuindo a satisfação marital (Claxton et al., 2011), pois podem trazer consequências

danosas para o relacionamento, em especial o abuso físico, que é um dos maiores cus-

tos que um homem pode infligir em sua esposas (Shackelford & Buss, 1997; 2000).

Ainda, características pessoais como sociabilidade e compreensão são importantes

para o amor romântico sentido pelos maridos e consequentemente da satisfação mari-

tal (Claxton et al., 2011), pois são características que quando baixas estão associadas à

infidelidade. Devido à assimetria da certeza da paternidade, os homens nunca estão

completamente certos de serem os pais dos filhos de suas parceiras, sendo a infideli-

dade da parceira especialmente custosa para os homens, pois estes podem acabar in-

vestindo em uma criança que não é deles (Kaighobadi et al., 2010; Miner et al., 2009;

Shackelford & Buss, 2000). 

Este estudo focou em utilizar o amor romântico como medida de satisfação ma-

rital para inferir diferenças sexuais em um relacionamento estável. Observamos que

características comuns no universo de escolha de parceiro permanecem importantes e

exercem sua influência no amor romântico e consequentemente na satisfação marital

após a escolha de parceiro ter sido realizada. Nossos resultados acrescentam mais in-

formações sobre o comportamento reprodutivo humano e fortalecem a validação da

escala Amor, a qual poderá ser utilizada em futuras pesquisas brasileiras tanto como

medida de vínculo emocional como de satisfação marital.

Trabalhar com casais pode ser bem prático, uma vez que eles exibem um alto ní-

vel de similaridade entre si com relação a idade, status socioeconômico, etnia, educa-
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ção e religião. Eles fornecem uma amostra conveniente e bem adaptada de homens e

mulheres para aqueles interessados em estudar comportamento reprodutivo em adul-

tos em um relacionamento. No entanto a proibição de recompensar participantes pelo

comitê de ética brasileiro dificulta a obtenção de uma amostra adequada. Adiciona-se

a isso um questionário complexo e com um grande número de questões e percebe-se

um problema para obter questionários suficientes e totalmente respondidos. Outra li-

mitação desse trabalho foi nosso método de amostragem, através dele ficou difícil ob-

ter um grupo de sujeitos variável. Todos esses fatores foram responsáveis por nossos

problemas amostrais, como o tamanho dos grupos formados para as comparações es-

tatísticas e a baixa representatividade da população, os quais dificultam as inferências

feitas em cima dos resultados.
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Tabela 1

Escala Amor e Questões Critério

Enunciado Valor Atribuído

Nº Escala Amor 5 1

1 Você gosta da companhia de sua(seu) parceira(o)? a. Muito e. Nem um pouco

2 Você é feliz com seu relacionamento? a. Extremamente e. Nem um pouco

3 Você acha sua(seu) parceira(o) atraente? e. Muito a. Nem um pouco

4 Vocês gostam de fazer coisas juntos? e. Muito a. Nem um pouco

5 Você gosta de fica abraçado(a) com sua(seu)
parceira(o)? e. Muito a. Nem um pouco

6 Você respeita sua(seu) parceira(o)? a. Muito e. Nem um pouco

7 Você se orgulha de sua(seu) parceira(o)? e. Muito a. Nem um pouco

8 Seu relacionamento tem um lado romântico? e. Muito a. Nem um pouco

9 Quanto você ama sua(seu) parceira(o)? a. Muito e. Nem um pouco

Nº Questões Critério 5 1

1 A sua(seu) parceira(o) é feliz? a. Extremamente e. Nem um pouco

2 Você acha que sua(seu) parceira(o) é alguém fácil de 
se lidar? a. Muito e. Nem um pouco

3 A sua(seu) parceira(o) é mais inteligente que você? a. Muito mais e. Muito menos

4 Vocês dividem a mesma visão de vida? e. 
Completamente a. Nem um pouco

5 Quanto sua(seu) parceira te ama? a. Muito e. Nem um pouco

6 Sua(seu) parceira(o) se sente possessiva(o) em relação 
a você? e. Muito a. Nem um pouco

7 O humor de sua(seu) parceira(0) oscila(varia)? e. Muito a. Nem um pouco

8 Você já pensou em se separar de sua(seu) parceira(o)? a. Nunca e. Pretendo fazê-
lo

9 Sua(seu) parceira(o) é compreensiva(o) quando você 
está sob pressão e. Muito a. Nem um pouco

10 Você sente ciúmes dos relacionamentos antigos de 
sua(seu) parceira(o)? a. Muito e. Nem um pouco

11 Sua(seu) parceira(o) é sociável? a. Muito e. Nem um pouco

12 Sua(seu) parceira(o) realmente sabe o que você 
realmente pensa e sente? a. Sempre e. Nunca

13 Você quer mudar sua(seu) parceira(o)? a. Nunca e. 
Frequentemente

14 Se você pudesse escolher, se casaria com a mesma 
pessoa novamente?

a. 
Definitivamente

e. 
Definitivamente 
não

15 Você se preocupa com a possibilidade de sua(seu) 
parceira(o) ser infiel? a. Nunca e. O tempo todo

16 Sua(seu) parceira(o) te respeita? a. Muito e. Nem um pouco
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Tabela 2 

Correlação de Pearson entre Escala Amor e Questões Critério

 Homem Mulher
 N r  N r

01. A sua(seu) parceira(o) é feliz? 88 .66 ***  85 .45 ***
02. Você acha que sua(Seu) parceira(o) é alguém fácil de se lidar? 88 .24 * 86 .33 **
03. A sua(seu) parceira(o) é mais inteligente que você? 88 .09 87 .23 *
04. Vocês dividem a mesma visão de vida? 87 .34 ** 87 .48 ***
05. Quanto sua(seu) parceira(o) te ama? 87 .59 *** 87 .56 ***
06. Sua(Seu) parceira(o) se sente possessiva(o) em relação a você? 88 -.08 86 -.16
07. O humor de sua(seu) parceira(o) oscila(varia)? 88 .06 88 .32 **
08. Você já pensou em se separar de sua(seu) parceira(o)? 87 .49 *** 88 .46 ***
09. Sua(Seu) parceira(o) é compreensiva(o) quando você está sob 
pressão? 83 .36 *** 87 .36 ***
10. Você sente ciúmes dos relacionamentos antigos de sua(seu) 
parceira(o)? 83 -.15 86 -.02
11. Sua(Seu) parceira(o) é sociável? 87 .47 *** 87 .20
12. Sua(Seu) parceira(o) realmente sabe o que você realmente pensa e 
sente? 86 .26 * 87 .47 ***
13. Você quer mudar sua(seu) parceira(o)? 87 .29 ** 87 .22 *
14. Se você pudesse escolher, se casaria com a mesma pessoa 
novamente? 88 .57 *** 87 .60 ***
15. Você se preocupa com a possibilidade de sua(seu) parceira(o) ser 
infiel? 88 .17 88 .26 *
16. Sua(Seu) parceira(o) te respeita? 88 .45 ***  85 .54 ***
* 0,05≤ p >0,01; ** 0,01 ≤ p > 0,001; *** p ≤ 0,001
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Tabela 3

Correlação de Pearson entre a Diferença dos Valores Absolutos da Escala Amor do 
Casal e Questões de Critério

 Homem Mulher
 N r N r

01. A sua(seu) parceira(o) é feliz? 88 -.17 85 -.16
02. Você acha que sua(Seu) parceira(o) é alguém fácil de se lidar? 88 .05 86 -.16
03. A sua(seu) parceira(o) é mais inteligente que você? 88 .10 87 -.32**
04. Vocês dividem a mesma visão de vida? 87 -.04 87 -.14
05. Quanto sua(seu) parceira(o) te ama? 87 .03 87 -.22*
06. Sua(Seu) parceira(o) se sente possessiva(o) em relação a você? 88 .00 86 .12
07. O humor de sua(seu) parceira(o) oscila(varia)? 88 .02 88 -.12
08. Você já pensou em se separar de sua(seu) parceira(o)? 87 .04 88 -.21*
09. Sua(Seu) parceira(o) é compreensiva(o) quando você está sob pressão? 83 -.31 ** 87 .05
10. Você sente ciúmes dos relacionamentos antigos de sua(seu) parceira(o)?83 .18 86 -.10
11. Sua(Seu) parceira(o) é sociável? 87 -.03 87 -.22*
12. Sua(Seu) parceira(o) realmente sabe o que você realmente pensa e 
sente? 86 -.15 87 -.08
13. Você quer mudar sua(seu) parceira(o)? 87 -.05 87 .00
14. Se você pudesse escolher, se casaria com a mesma pessoa novamente? 88 .01 87 -.24*
15. Você se preocupa com a possibilidade de sua(seu) parceira(o) ser infiel?88 -.01 88 -.16
16. Sua(Seu) parceira(o) te respeita? 88 -.06 85 -.29**
* 0,05≤ p >0,01; ** 0,01 ≤ p > 0,001; *** p ≤ 0,001
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 6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O comportamento reprodutivo humano é um dos que mais desperta interesse, e

são vastas as pesquisas acerca das preferências românticas e da seleção de parceiros

(Buston & Emlen, 2003; Castro & Lopes, 2011; Castro et al., 2012; Kniffin & Wilson,

2004; Miller et al., 2002; Lippa, 2007; Schmitt, 2005), mas poucas são as que se inte-

ressam no relacionamento estável pós-escolha, como os casamentos e uniões estáveis

(Buckle et al. 1996; Kaighbadi et al., 2010; Shackelford et al., 2005). Destes a maioria

foca nas estratégias de retenção de parceiros (Kaighbadi et al., 2010; Miner et al.,

2009; Shackelford et al., 2005), e poucos são os trabalhos sobre as diferenças sexuais

(Buunk et al., 2002; Weisfeld et al., 2011) e o amor no relacionamento romântico

(Contreras et al., 1996; Lucas et al., 2008; Schmitt, 2006). 

Na sociedade ocidental, o amor romântico é um sentimento muito importante

para os relacionamentos românticos a ponto de, atualmente, a grande maioria deles se

fundarem em cima desse sentimento. Hoje podemos dizer que o amor romântico é tão

antigo quanto a humanidade, sendo considerado pela maioria dos antropólogos como

parte da cultura universal (Lieberman & Hatfield, 2006; Jankowiak & Fisher, 1992).

Como dito por Lieberman e Hatfield (2006), o amor romântico é considerado como o

sine qua non do casamento. Para evidenciar isso foi desenvolvida “A Pergunta”: na

metade de 1960, Kephart (1967) perguntou a vários universitários: “Se um homem

(mulher) tivesse todas as qualidades que você deseja, você se casaria com ele(a) se

você não estivesse apaixonado(a) por ele(a)?”. Kephart (1967) encontrou que os ho-

mens consideravam a paixão como essencial e que as mulheres eram mais práticas di-

zendo que a ausência do amor romântico não faria com que elas desconsiderassem a

possibilidade de casamento. Desde então vários pesquisadores continuaram a fazer “A

Pergunta” a jovens homens e mulheres e a cada nova pesquisa, homens e mulheres de-
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mandam cada vez mais a presença do amor no casamento (Lieberman & Hatfield,

2006). Atualmente, jovens homens e mulheres de muitos países (inclusive do Brasil)

consideram o amor romântico como pré-requisito para o comportamento de corte e

casamento. Apenas em poucos países Orientais, com uma cultura coletivista e baixo

poder socioeconômico, consideram o amor com um luxo no relacionamento (Lieber-

man & Hatfield, 2006). 

Diante disso, nos propusemos a pesquisar sobre o que é o amor romântico, de-

vido a uma carência de definição do construto que encontramos na literatura, e pela

possibilidade de sua utilização em pesquisas sobre relacionamentos estáveis, em espe-

cial sobre a satisfação nesses relacionamentos. Para tal, escolhemos utilizar o Marria-

ge and Relationship Questionnaire (Russel & Wells, 1986) em especial a sua Escala

Amor que foi desenvolvida para medir o vínculo emocional no contexto de relaciona-

mentos estáveis. 

Nossa pesquisa tomou como base uma compreensão do amor romântico como

uma complexa estratégia reprodutiva desenvolvida para favorecer os comportamentos

sexuais, como a escolha de parceiro e a manutenção do parceiro (Fisher et al., 2002).

Partindo disso, a validação da escala se mostrou forte, e encontramos correlações en-

tre a medida de vínculo afetivo e idade dos participantes, duração do relacionamento e

satisfação sexual. Nossos resultados também indicaram que o amor romântico de ca-

sais que pensam em se separar é menor que o daqueles casais que não pensam nessa

possibilidade. A literatura mostra que apesar de ser universal, o amor romântico sofre

desgastes no relacionamento com o tempo (Wendorf et al., 2011) e com os problemas

que o próprio relacionamento traz, como a manutenção do lar, o cuidado das crianças,

trazer o pão de todo dia, etc. (Huber et al., 2010). O amor romântico também está rela-
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cionado com a satisfação sexual, pois esta é um dos componentes do amor (Fisher et

al., 2002). 

Em nosso segundo estudo, investigamos diferenças sexuais que poderiam in-

fluenciar o amor romântico e consequentemente a satisfação do relacionamento. Nos-

sos resultados indicaram que a presença de filhos pode desgastar o relacionamento.

Uma vez que filhos são dependentes do momento que nascem até saírem de casa, nes-

se meio tempo os pais devem manter um ambiente propício para seu desenvolvimento

e crescimento. O cuidado de filhos requer tempo, atenção e investimento, por si só

eles diminuem o tempo que o casal passa a sós, aumentam a responsabilidade, trazem

preocupações e um alto investimento financeiro. De acordo com o Instituto de Vendas

e Trade Marketing (Invert, 2013) o custo financeiro pode variar de 53 mil reais (classe

D) a 2 milhões de reais (classe A) para criar um filho até os 23 anos. Além disso, o

amor romântico entre o casal pode diminuir com a chegada de filhos sendo recompen-

sado pelo sentimento de satisfação de ter filhos (Wendorf et al., 2011). Os resultados

também mostram que o amor romântico não possui fronteiras, e independe da escola-

ridade e religião do casal. 

Ainda no segundo estudo, com relação às diferenças, vimos que as mulheres

permanecem mais seletivas depois do casamento/união, sempre julgando e avaliando

seus parceiros. O amor romântico dela é influenciado pela inteligência, possessividade

e compreensão do parceiro. Quando elas amam seus parceiros, elas pensam menos em

mudá-lo, em se separar, e não se arrependem de estar com ele. A percepção do estado

de ânimo, da fidelidade e da sociabilidade do parceiro também são melhores quando

ela o ama. Com isso podemos concluir que o amor romântico mexe com a percepção

feminina, ou seja, quando estão apaixonadas pelo parceiro as mulheres consideram os

parceiros mais perfeitos, possuidores de menos falhas sob esse olhar. Já os homens,
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parecem não julgar tanto suas parceiras depois que casam, apenas a sociabilidade e a

compreensão da parceira parecem afetar o amor romântico que eles sentem.

Este trabalho sugere, portanto, que o amor romântico é capaz de influenciar a

percepção que o indivíduo tem de sua(seu) parceira(o), e que apesar disso, algumas

características pessoais têm mais peso para um sexo que para o outro. Mas de uma

forma geral, a avaliação de um parceiro não para após a escolha, ela continua durante

o relacionamento.

Concluímos que a utilização de um instrumento validado para o português

para mensurar o vínculo afetivo pode trazer novas informações para a compreensão de

relacionamentos amorosos e para o sentimento de amor no Brasil. Acreditamos que a

partir de nossos trabalhos abrimos portas para futuras pesquisas que queiram examinar

o poder do amor nos relacionamentos e quais os fatores que podem influenciar a satis-

fação marital. Esta área de pesquisa é pouco estudada e ainda falta muito para esclare-

cer os aspectos que atuam num relacionamento estável de longo prazo.
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
DEPARTAMENTO DE FISIOLOGIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOBIOLOGIA 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Esclarecimentos: 

Este é um convite para você participar da pesquisa SATISFAÇÃO MARITAL: UMA 
ABORDAGEM EVOLUTIVA que é coordenada pela mestranda Priscilla Soares de França e pela 
professora Fívia de Araújo Lopes. Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá 
desistir a qualquer momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo 
ou penalidade. 
 Essa pesquisa visa investigar características que influenciam a satisfação marital. Caso 

decida aceitar o convite, você e seu cônjuge serão submetidos ao preenchimento de um 

questionário, tarefa que realizarão separadamente. Essa atividade apresenta um risco mínimo de 

desconforto emocional visto que os participantes podem parar para considerar a relação. Para 

minimizar qualquer desconforto e manter sua privacidade, o questionário apresentará caráter 

anônimo e deverá ser respondido individualmente, o que significa que todas as informações obtidas 

serão sigilosas e seu nome não será identificado em nenhum momento, e sob nenhuma 

circunstância os participantes devem se consultar. Os dados serão guardados por cinco anos em 

local seguro e a divulgação dos resultados será feita de forma a não identificar os voluntários.  

 A presente pesquisa não envolve nenhuma troca financeira. Se você tiver algum gasto que 

seja devido à sua participação na pesquisa, você será ressarcido, caso solicite. Em qualquer 

momento, se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você téra direito 

a indenização. Qualquer tipo de ressarcimento ou indenização será responsabilidade do Programa 

de Pós-Graduação em Psicobiologia (UFRN). Você terá com o resultados da pesquisa, o benefício 

de obter mais informações a respeito da satisfação marital. 

 Você ficará com uma cópia deste Termo e toda a dúvida que você tiver a respeito desta 

pesquisa, poderá perguntar diretamente para Priscilla Soares de França, no endereço eletrônico 

franca.priscilla@yahoo.com.br, ou no Laboratório de Etologia Humana (Centro de Biociências - 

UFRN) pelo telefone (84) 32153409 - Ramal 221. 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos e 

benefícios envolvidos e concordo em participar voluntariamente do projeto SATISFAÇÃO MARITAL: 
UMA ABORDAGEM EVOLUTIVA. 

Participante da pesquisa: 

________________________________________________________RG_____________ 

Pesquisadoras responsáveis: 

Fívia de Araújo Lopes (Orientadora)   __________________________ 

Priscilla Soares de França  _________________________    

Natal,____ de __________ de ______. 
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QUESTÕES QUE CONSTITUEM A ESCALA AMOR E OS VALORES A ELAS 
ATRIBUÍDAS.
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Escala Amor e Questões Critério

Enunciado Valor Atribuído

Nº Escala Amor 5 1

1 Você gosta da companhia de sua(seu) parceira(o)? a. Muito e. Nem um pouco

2 Você é feliz com seu relacionamento? a. Extremamente e. Nem um pouco

3 Você acha sua(seu) parceira(o) atraente? e. Muito a. Nem um pouco

4 Vocês gostam de fazer coisas juntos? e. Muito a. Nem um pouco

5 Você gosta de fica abraçado(a) com sua(seu)
parceira(o)? e. Muito a. Nem um pouco

6 Você respeita sua(seu) parceira(o)? a. Muito e. Nem um pouco

7 Você se orgulha de sua(seu) parceira(o)? e. Muito a. Nem um pouco

8 Seu relacionamento tem um lado romântico? e. Muito a. Nem um pouco

9 Quanto você ama sua(seu) parceira(o)? a. Muito e. Nem um pouco

Nº Questões Critério 5 1

1 A sua(seu) parceira(o) é feliz? a. Extremamente e. Nem um pouco

2 Você acha que sua(seu) parceira(o) é alguém fácil de 
se lidar? a. Muito e. Nem um pouco

3 A sua(seu) parceira(o) é mais inteligente que você? a. Muito mais e. Muito menos

4 Vocês dividem a mesma visão de vida? e. 
Completamente a. Nem um pouco

5 Quanto sua(seu) parceira te ama? a. Muito e. Nem um pouco

6 Sua(seu) parceira(o) se sente possessiva(o) em 
relação a você? e. Muito a. Nem um pouco

7 O humor de sua(seu) parceira(0) oscila(varia)? e. Muito a. Nem um pouco

8 Você já pensou em se separar de sua(seu) 
parceira(o)? a. Nunca e. Pretendo fazê-lo

9 Sua(seu) parceira(o) é compreensiva(o) quando você 
está sob pressão e. Muito a. Nem um pouco

10 Você sente ciúmes dos relacionamentos antigos de 
sua(seu) parceira(o)? a. Muito e. Nem um pouco

11 Sua(seu) parceira(o) é sociável? a. Muito e. Nem um pouco

12 Sua(seu) parceira(o) realmente sabe o que você 
realmente pensa e sente? a. Sempre e. Nunca

13 Você quer mudar sua(seu) parceira(o)? a. Nunca e. Frequentemente

14 Se você pudesse escolher, se casaria com a mesma 
pessoa novamente?

a. 
Definitivamente

e. Definitivamente 
não

15 Você se preocupa com a possibilidade de sua(seu) 
parceira(o) ser infiel? a. Nunca e. O tempo todo

16 Sua(seu) parceira(o) te respeita? a. Muito e. Nem um pouco
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APÊNDICE C
MARRIAGE AND RELATIONSHIP QUESTIONNAIRE



  ® R.J.H. Russel & P.A. Wells, 1986 
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Questionário de Casamento  
e Relacionamentos  

(MARQ) 
 

R.J.H. Russel & P.A. Wells 
(1986) 
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INSTRUÇÕES 

 Este questionário contém algumas perguntas simples sobre seu relacionamento. 
Por favor, responda todas elas, mesmo que você sinta que algumas são muito pesso-
ais. Não serão pedidos nomes, e suas respostas serão tratadas de forma estritamente 
confidencial e profissional. Sob nenhuma circunstância consulte sua(seu) parceira(o) 
para responder as perguntas. Quando você tiver terminado, coloque o questionário 
dentro do envelope, lacre e devolva-o. 

 Muitas das perguntas possuem várias possibilidades de respostas. Cada res-
posta possui uma letra correspondente. Responda o questionário marcando UMA res-
posta que represente sua opinião ou que seja próxima de sua opinião. 

 Não existem respostas certas ou erradas. Não gaste muito tempo em cada 
questão – é sua primeira impressão que importa. 

 Seu cônjuge não terá acesso às suas respostas, e você não terá acesso às dela 
(e).  

ATENÇÃO: Para o propósito deste questionário usamos: Relacionamento e Casamento 
para indicar todas as formas de Casamento, União Estável, ou qualquer outro tipo de re-
lacionamento aqui especificado.  

Lembre-se: 

• Suas respostas são confidenciais. 

• Responda todas as questões. 

• Responda de acordo com sua primeira impressão. 

• Escolha a alternativa que mais se aproxima da sua opinião. 

• Devolva o questionário quando você tiver terminado.  
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AGORA COMECE AQUI: 
1. Quantos anos você tem? 

a. _____ anos 

2. Qual o seu sexo? 

a. Masculino 

b. Feminino 

3. Como seu relacionamento com 

sua(seu) parceira(o) pode ser classi-

ficado? 

a. União estável (mínimo de 5 anos) 

b. Casamento religioso 

c. Casamento legal 

d. Casamento religioso e legal 

e. Moram juntos (mínimo de 2 anos) 

f. Outro. _______________________ 

4. Se estão casados, chegaram a 

mora juntos antes do casamento? 

a. Sim, por _____ anos 

b. Não 

5. A quanto tempo você está casado 

com sua (seu) parceira(o)? 

a. _____ anos e _____ meses 

6. Se vocês não são casados, a 

quanto tempo você está nesse rela-

cionamento com sua(seu) parcei-

ra(o)? 

a. _____anos e _____ meses 

7. Você teve outras(os) parcei-

ras(os) antes da(o) atual? 

a. Sim, _______  parceiras(os) 

b. Não 

8. Qual foi a duração de seus últi-

mos relacionamentos? Como você 

classificaria cada um deles? 

a. _____ anos e _____ meses, 

_______________ 

b. _____ anos e _____ meses, 

_______________ 

c. _____ anos e _____ meses, 

_______________ 

d. _____ anos e _____ meses, 

_______________ 

e. _____ anos e _____ meses, 

_______________ 

OBS: A partir deste ponto iremos usar 
os termos "casamento", “casado” e “re-
lacionamento” para nos referirmos ao 
tipo de relacionamento que você mar-
cou na questão 3. 

9. O quanto você se considera soci-

ável? 

a. Nem um pouco 

b. Não muito 

c. Mais ou menos 

d. Bastante 

e. Muito 

10.  Seu relacionamento é tradicio-
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nal? 

a. Sim 

b. De maneira geral 

c. Mais ou menos 

d. Não muito 

e. Nem um pouco 

11.  A(O) sua(seu) parceira(o) é feliz? 

a. Extremamente 

b. Muito 

c. Mais ou menos 

d. Não muito 

e. Nem um pouco 

12.  Quanto da renda familiar você 

ganha? 

a. Toda 

b. Mais da metade 

c. Quase a metade 

d. Menos da metade 

e. Nada 

13.  Você acha que sua(seu) parcei-

ra(o) é alguém fácil de se lidar? 

a. Muito 

b. Bastante  

c. Mais ou menos 

d. Não muito 

e. Nem um pouco 

14. Você acha que a principal razão 

para o seu relacionamento é ter fi-

lhos? 

a. Nem um pouco 

b. Não muito 

c. Em algum grau 

d. Bastante 

e. Definitivamente 

15.  Seus pais são divorciados/ sepa-

rados? 

a. Sim 

b. Não 

16.  Você gosta da companhia de sua 

(seu) parceira(o)? 

a. Muito 

b. Bastante  

c. Mais ou menos 

d. Não muito 

e. Nem um pouco 

17.  Vocês vieram de ambientes se-

melhantes? 

a. Muito semelhante 

b. Parecidos 

c. Mais ou menos 

d. Bastante diferentes 

e. Muito diferentes. 

18. A(O) sua(seu) parceira(o) é mais 

inteligente que você? 
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a. Muito mais 

b. Um pouco mais 

c. Tão inteligente quanto eu 

d. Um pouco menos 

e. Muito menos 

19.  Você era próximo de seus pais 

quando criança? 

a. Nem um pouco 

b. Não muito 

c. Mais ou menos 

d. Muito 

e. Extremamente 

20.  Você tem sentimentos conflitan-

tes sobre sua(seu) parceira(o)? 

a. Definitivamente 

b. Bastante 

c. Mais ou menos 

d. Não muito 

e. Nem um pouco 

21.  Dinheiro é um problema em seu 

relacionamento?  

a. Muito 

b. Bastante 

c. Mais ou menos 

d. Não muito 

e. Nem um pouco 

22.  Sua parceira (ou você) estava 

grávida quando vocês se casaram? 

a. Sim 

b. Não 

23.  Você se sente possessivo(a) em 

relação a sua(seu) parceira(o)? 

a. Muito 

b. Bastante 

c. Mais ou menos 

d. Não muito 

e. Nem um pouco 

24.  Você gosta de crianças? 

a. Muito 

b. Bastante 

c. Mais ou menos 

d. Não muito  

e. Nem um pouco  

25.  Sua(Seu) parceira(o) é muito 

ocupado(a) para conversar com vo-

cê? 

a. Nunca 

b. Raramente 

c. Às vezes 

d. Frequentemente 

e. O tempo todo 

26. Se você foi casado(a) anterior-

mente, isso ainda causa problemas? 

a. Não se aplica 
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b. Não 

c. Não muito 

d. Bastante 

e. Muito 

27.  Você é gentil com sua(seu) par-

ceira(o)? 

a. Sim 

b. De maneira geral 

c. Mais ou menos 

d. Não muito 

e. Nem um pouco 

28.  Você se preocupa muito? 

a. Nunca 

b. Raramente 

c. Às vezes 

d. Frequentemente 

e. O tempo todo 

29.  Você pode contar com um ou 

dois bons amigos(as)? 

a. Sim 

b. Não 

30.  Você sente falta de sua(seu) par-

ceira(o) quando estão separados? 

a. Muito 

b. Bastante 

c. Mais ou menos 

d. Não muito 

e. Nem um pouco 

31.  Vocês dividem a mesma visão de 

vida? 

a. Nem um pouco 

b. Não muito 

c. Mais ou menos 

d. De maneira geral 

e. Completamente 

32.  Você é o(a) primeiro(a) a fazer as 

pazes depois de uma discussão? 

a. Sempre 

b. Quase sempre 

c. Às vezes 

d. Raramente 

e. Nunca 

33.  De um modo geral, o quanto vo-

cê se empenha no trabalho? 

a. Muito 

b. Bastante 

c. Mais ou menos 

d. Quase nada 

e. Nem um pouco 

34.  Quanto sua(seu) parceira(o) te 

ama? 

a. Muito 

b. Bastante 

c. Mais ou menos 
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d. Não muito 

e. Nem um pouco 

35.  Você acha que sexo passa a ter 

menos importância à medida que 

você fica mais velho(a)? 

a. Sim 

b. Sim, um pouco 

c. Talvez 

d. Não muito 

e. Não  

36.  É tolice ficar junto pelo bem das 

crianças? 

a. Sim 

b. Não  

37.  Sua(Seu) parceira(o) te envergo-

nha em público? 

a. O tempo todo 

b. Muitas vezes 

c. Algumas vezes 

d. Raramente 

e. Nunca 

38.  Seu humor oscila (varia)? 

a. Nem um pouco 

b. Não muito 

c. Um pouco 

d. Bastante 

e. Muito  

39.  Você valoriza a(o) sua(seu) par-

ceira(o)? 

a. Nem um pouco 

b. Não muito 

c. Mais ou menos 

d. O suficiente 

e. Muito  

40.  Você é influenciado pelo que as 

outras pessoas pensam? 

a. Muito 

b. Bastante 

c. Mais ou menos 

d. Não muito 

e. Nem um pouco 

41.  Se você está triste, você pode 

discutir sobre isso com sua(seu) 

parceira(o)? 

a. Nunca 

b. Raramente 

c. Às vezes 

d. Geralmente 

e. Sempre  

42. Você se certifica que sua(seu) 

parceira(o) está bem vestida(o) antes 

que ela(e) saia de casa? 

a. Sempre 

b. Geralmente 
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c. Às vezes 

d. Raramente 

e. Nunca 

43.  Você acha que divorciar-se é er-

rado? 

a. Sim 

b. Não  

44.  Você entende sua(seu) parcei-

ra(o)? 

a. Nem um pouco 

b. Não muito 

c. Um pouco 

d. Bastante bem 

e. Muito bem 

45.  Seu relacionamento é bem suce-

dido? 

a. Não 

b. Não muito 

c. Em vários aspectos 

d. Sim, de maneira geral 

e. Sim, muito 

46.  Sua(Seu) parceira(o) se sente 

possessiva(o) em relação a você? 

a. Nem um pouco 

b. Não muito 

c. Mais ou menos 

d. Bastante 

e. Muito  

47.  Você é feliz com seu relaciona-

mento?  

a. Extremamente 

b. Bastante 

c. Mais ou menos 

d. Não muito 

e. Nem um pouco 

48.  Quem toma as decisões impor-

tantes? 

a. Minha(meu) parceira(o) toma todas 

as decisões importantes 

b. Minha(meu) parceira(o) toma a 

maioria das decisões importantes 

c. Tomamos as decisões importantes 

juntos 

d. Eu tomo a maioria das decisões 

importantes 

e. Eu tomo todas as decisões impor-

tantes 

49.  Quando há um problema, é culpa 

de sua(seu) parceira(o)? 

a. Sempre 

b. Quase sempre 

c. Às vezes 

d. Raramente 

e. Nunca  

50.  Vocês dormiam juntos antes de 
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se casarem? 

a. Sim 

b. Não  

51.  Quão importante o dinheiro re-

almente é para o bem do relaciona-

mento? 

a. Nada 

b. Não muito 

c. Em alguma medida 

d. Bastante 

e. Muito  

52.  Sua(Seu) parceira(o) te irrita? 

a. O tempo todo 

b. Frequentemente 

c. Algumas vezes 

d. Raramente 

e. Nunca  

53.  Você cede quando há alguma 

discordância? 

a. Sempre 

b. Geralmente 

c. Às vezes 

d. Raramente 

e. Nunca  

54.  Você acha sua(seu) parceira(o) 

atraente? 

a. Nem um pouco 

b. Não muito 

c. Mais ou menos 

d. Bastante 

e. Muito  

55.  Qual a importância do compa-

nheirismo em seu relacionamento? 

a. Muita 

b. Bastante 

c. Mais ou menos 

d. Não muita 

e. Nenhuma 

56.  Você se sente sortudo(a) por es-

tar com sua(seu) parceira(o)? 

a. Nem um pouco 

b. Não muito 

c. Mais ou menos 

d. Sim, de maneira geral 

e. Definitivamente  

57.  Você pode contar com sua famí-

lia quando precisa de ajuda? 

a. Sim 

b. Não  

58. O humor de sua(seu) parceira(o) 

oscila (varia)? 

a. Nem um pouco 

b. Não muito 

c. Um pouco 
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d. Bastante 

e. Muito  

59.  Você gosta de fazer coisas jun-

tos? 

a. Nem um pouco 

b. Não muito 

c. Se estende a isso 

d. Bastante 

e. Muito 

60.  Você já se sentiu atraído por 

pessoas de seu próprio sexo? 

a. Nunca 

b. Uma ou duas vezes 

c. Algumas vezes 

d. Muitas vezes 

e. Frequentemente  

61.  A(O) sua(seu) parceira(o) tem 

hábitos irritantes? 

a. Uma grande maioria 

b. Muitos 

c. Alguns 

d. Quase nenhum 

e. Nenhum  

62.  Você acha que pessoas casadas 

sofrem quando os filhos saem de 

casa? 

a. Não 

b. Não muito 

c. Mais ou menos 

d. Bastante 

e. Muito  

63.  Se sua(seu) parceira(o) foi casa-

da(o) anteriormente, isso ainda cau-

sa problemas? 

a. Não se aplica 

b. Nem um pouco 

c. Não muito 

d. Bastante 

e. Muito  

64.  Você tem fortes crenças religio-

sas sobre seu relacionamento? 

a. Sim 

b. Não  

65.  Você tem religião? Qual e há 

quanto tempo você é adepto desta 

religião? 

a. Sim, ______________________, 

_____ anos e _____ meses 

b. Não se aplica 

66.  Você deixa suas preocupações 

de lado ao final do dia? 

a. Não 

b. Não muito 

c. Algumas vezes 
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d. Sim, de maneira geral 

e. Sim 

67.  Você fica contente quando ami-

gos aparecem para visitá-lo inespe-

radamente? 

a. Nem um pouco 

b. Não muito 

c. Não me importo 

d. Bastante 

e. Muito 

68.  Você já pensou em se separar de 

sua(seu) parceira(o)? 

a. Nunca 

b. Uma ou duas vezes 

c. Algumas vezes 

d. Frequentemente 

e. Eu pretendo fazê-lo 

69.  Você concorda com quem faz o 

que em seu relacionamento? 

a. Totalmente 

b. De maneira geral 

c. Mais ou menos 

d. Não muito 

e. Nem um pouco  

70.  Sua(Seu) parceira(o) te acha 

atraente? 

a. Muito 

b. Bastante 

c. Mais ou menos 

d. Não muito 

e. Nem um pouco 

71.  Sua(Seu) parceira(o) é totalmente 

honesta(o) com relação a ela(ele) 

mesma(o)? 

a. Sim 

b. De maneira geral 

c. Mais ou menos 

d. Não muito 

e. Não  

72.  Você era mais feliz antes de se 

casar? 

a. Sim 

b. Não 

73.  Sua(Seu) parceira(o) é gentil com 

você? 

a. Muito 

b. De maneira geral 

c. Mais ou menos 

d. Não muito 

e. Nem um pouco 

74. Você se sente sexualmente satis-

feito em seu relacionamento?  

a. Muito 

b. Bastante 
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c. Mais ou menos 

d. Não muito 

e. Nem um pouco 

75.  Você se sente bem com seus so-

gros? 

a. Muito 

b. Bastante 

c. Não muito 

d. Nem um pouco 

e. Não se aplica 

76.  Sua(Seu) parceira(o) se sente or-

gulhosa(o) de você? 

a. Nem um pouco 

b. Não muito 

c. Mais ou menos 

d. Bastante 

e. Muito  

77.  Sua saúde é boa? 

a. Ruim 

b. Mais ou menos 

c. Normal 

d. Muito boa 

e. Excelente 

78.  Excetuando-se as viagens a tra-

balho, sua(seu) parceira(o) sai sem 

você? 

a. Frequentemente 

b. Geralmente 

c. As vezes 

d. Raramente 

e. Nunca  

79.  Você se casou por motivos fi-

nanceiros? 

a. Sim 

b. Não  

80.  Sua(Seu) parceira(o) é compre-

ensiva(o) quando você está sob 

pressão? 

a. Nem um pouco 

b. Não muito 

c. Mais ou menos 

d. Bastante 

e. Muito  

81.  Você sente ciúmes dos relacio-

namentos antigos de sua(seu) par-

ceira(o)? 

a. Muito 

b. Bastante 

c. Mais ou menos 

d. Muito pouco 

e. Nem um pouco 

82.  Quanto das atividades domésti-

cas você faz? 

a. Nada 
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b. Não muito 

c. Quase metade 

d. Boa parte 

e. Tudo 

83.  Você se sente próximo(a) de 

sua(seu) parceira(o)? 

a. Nem um pouco próximo(a) 

b. Não muito próximo(a) 

c. Próximo(a) o bastante 

d. Muito próximo(a) 

e. Bastante 

84.  Você se importa com sua apa-

rência? 

a. Sim 

b. Bastante 

c. Mais ou menos 

d. Não muito 

e. Não  

85.  Sua(Seu) parceira(o) se preocupa 

muito? 

a. Nunca 

b. Ocasionalmente 

c. Algumas vezes 

d. Frequentemente 

e. O tempo todo 

86.  Você já pediu alguma ajuda ex-

terna para seu relacionamento? 

a. Sim 

b. Não  

87.  Sua(Seu) parceira(o) é sociável? 

a. Muito 

b. Bastante 

c. Mais ou menos 

d. Não muito 

e. Nem um pouco 

88.  Você tem hábitos irritantes? 

a. Uma grande maioria deles 

b. Muitos 

c. Alguns 

d. Quase nenhum 

e. Nenhum   

89.  Sua(Seu) parceira(o) sabe o que 

você realmente pensa e sente? 

a. Sempre 

b. Geralmente 

c. Algumas vezes 

d. Raramente 

e. Nunca 

90.  Vocês andam de mãos dadas?  

a. Frequentemente 

b. Geralmente 

c. Algumas vezes 

d. Não muito 

e. Nunca 
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100. Por favor, escreva detalhes de todos os seus filhos aqui:  
 

 Filho 1 Filho 2 Filho 3 Filho 4 Filho 5 Filho 6 

Idade (anos)       

Sexo (M/F)       

Ainda vivo? 
(S/N) 

      

É seu próprio 
filho? (S/N) 

      

Adotado(a) 
por você? 
(S/N) 

      

Enteados? 
(S/N) 

      

Desse relaci-
onamento? 
(S/N) 

      

Vive com vo-
cê? (S/N) 

      

Foi feito tra-
tamento de 
fertiliza-
ção/insemina
ção? (S/N) 

      

Houve aborto 
espontâneo? 
(S/N) 
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 100. Por favor, escreva detalhes de todos os seus filhos aqui:  

 

 Filho 7 Filho 8 Filho 9 Filho 10 Filho 11 Filho 12 

Idade (anos)       

Sexo (M/F)       

Ainda vivo? 
(S/N) 

      

É seu próprio 
filho? (S/N) 

      

Adotado(a) 
por você? 
(S/N) 

      

Enteados? 
(S/N) 

      

Desse relaci-
onamento? 
(S/N) 

      

Vive com vo-
cê? (S/N) 

      

Foi feito tra-
tamento de 
fertiliza-
ção/insemina
ção? (S/N) 

      

Houve aborto 
espontâneo? 
(S/N) 
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91.  Você se considera rico(a)? 

a. Muito rico(a) 

b. Muito 

c. Mais ou menos 

d. Abaixo da média 

e. Pobre  

92.  Você gostaria que sua(seu) par-

ceira(o) fosse sexualmente mais res-

ponsiva(o) a você? 

a. O tempo todo 

b. Frequentemente 

c. Algumas vezes 

d. Raramente 

e. Nunca  

93.  Vocês são de grupos étnicos di-

ferentes? 

a. Sim 

b. Não  

94.  Você se sente preso ao relacio-

namento? 

a.  Nem um pouco 

b.  Não muito 

c.  Mais ou menos 

d.  Muito 

e.  Completamente 

95.  Com que frequência sua(seu) 

parceira(o) te faz rir? 

a.  Muito frequentemente 

b.  Geralmente 

c.  Algumas vezes 

d.  Raramente 

e.  Nunca  

96.  Qual a importância de sexo no 

seu relacionamento? 

a.  Nem um pouco 

b.  Não muito 

c.  O suficiente 

d.  Bastante 

e.  Muito  

97.  Você esconde seus sentimen-

tos? 

a.  Nunca 

b.  Não muito  

c. Algumas vezes 

d.  Frequentemente 

e.  O tempo todo 

98.  Você acha que seus pais tiveram 

um relacionamento feliz? 

a.  Muito 

b.  Bastante 

c.  Mais ou menos 

d.  Não muito 

e.  Não 

99.  Sua(Seu) parceira(o) acha ou-
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tros(as) homens(mulheres) atraente? 

a.  Nunca 

b.  Raramente 

c.  Às vezes 

d.  Frequentemente 

e.  O tempo todo   

 

100.  Por favor, escreva detalhes de 

todos os seus filhos. 

Essa questão se encontra nas páginas 

14 e 15. 

 

101. Você ama sua(seu) parceira(o) 

mais agora do que antes? 

a. Sim 

b. Não  

102.  Você e/ou sua(seu) parceira(o) 

teve acompanhamento ou tratamento 

em clínica de reprodução para ter fi-

lhos?  

a. Sim 

b. Não  

103.  Se sim, quantos de seus filhos 

nasceram devido ao acompanhamen-

to/tratamento realizado em clínica de 

reprodução? 

a. _____, sendo _____ meninas e 

_____ meninos. 

104.  Você pode contar com sua(seu) 

parceira(o) em uma crise? 

a. Nunca 

b. Raramente 

c. Algumas vezes 

d. Geralmente 

e. Sempre  

105. Você gosta de ficar abraçado(a) 

com sua(seu) parceira(o)? 

a. Nem um pouco 

b. Não muito 

c. Um pouco 

d. Bastante 

e. Muito 

106.  Com que frequência vocês tem 

uma discussão séria? 

a. Nunca 

b. Raramente 

c. Ocasionalmente 

d. Frequentemente 

e. O tempo todo 

107.  Você acha que seu relaciona-

mento é semelhante ao de seus pais? 

a. Muito 

b. Bastante 

c. De maneira geral 

d. Não muito 
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e. Nem um pouco 

108. Vocês já estiverem separados por 

algum tempo? 

a. Sim 

b. Não  

109. Você se sentiria perdido sem 

sua(seu) parceira(o)? 

a. Nem um pouco 

b. Não muito 

c. Um pouco 

d. Bastante  

e. Completamente 

110. Você acha que sua(seu) parcei-

ra(o) é atraente para outras pessoas? 

a. Nem um pouco 

b. Não muito 

c. Um pouco 

d. Bastante 

e. Completamente 

111. Você se casou para fugir de seus 

pais? 

a. Definitivamente, não 

b. Não exatamente 

c. Em parte 

d. Foi uma forte motivação 

e. Definitivamente, sim 

112.  Você é impaciente com sua(seu) 

parceira(o)? 

a. O tempo todo 

b. Frequentemente 

c. Algumas vezes 

d. Ocasionalmente 

e. Nunca 

113.  Você está satisfeito com o lugar 

em que vive? 

a. Nem um pouco 

b. Não muito 

c. Moderadamente 

d. De maneira geral 

e. Muito 

114. Você quer mudar sua(seu) parcei-

ra(o)? 

a.  Nunca 

b.  Raramente 

c.  Algumas vezes 

d.  Geralmente 

e.  Frequentemente  

115.  Você percebe seu relacionamen-

to como um importante contrato pú-

blico? 

a.  Sim 

b.  Não  

116.  Você é ocupado demais para 

conversar com sua(seu) parceira(o)? 
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a.  Nunca 

b.  Raramente 

c.  Às vezes 

d.  Frequentemente 

e.  O tempo todo 

117. Quanto você (acha que) seria feliz 

vivendo sozinho? 

a.  Nem um pouco 

b.  Não muito 

c.  Mais ou menos 

d.  Muito 

e.  Extremamente 

118.  Quanto de educação você teve? 

a.  Muito pouco (nível fundamental in-

completo) 

b.  Não muito (nível fundamental com-

pleto) 

c.  Mais ou menos (nível médio com-

pleto) 

d.  Bastante (nível superior completo) 

e.  Muito (pós graduação) 

119.  Sua(Seu) parceira(o) mudou 

desde que vocês se casaram? 

a. Completamente 

b. Bastante 

c. Mais ou menos 

d. Um pouco 

e. Nem um pouco 

120.  Você encontra satisfação sexual 

fora do relacionamento? 

a. Muito 

b. Bastante  

c. Mais ou menos 

d. Não muito 

e. Nem um pouco 

121.  Sua(Seu) parceira(o) gosta de fa-

zer as atividades domésticas? 

a. Nem um pouco 

b. Não muito 

c. De alguma forma 

d. Bastante 

e. Muito  

122.  Sua(Seu) parceira(o) se importa 

com a própria aparência? 

a. Sim 

b. Não  

123.  Com que frequência sua(seu) 

parceira(o) acha que você está cer-

to(a)? 

a. Nunca 

b. Não muito 

c. Às vezes 

d. Bastante 

e. Sempre 
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124. Seus pais eram ricos? 

a. Muito ricos 

b. Ricos 

c. Na média 

d. Abaixo da média 

e. Pobre  

125. Sua(Seu) parceira(o) te ajuda na 

escolha de suas roupas? 

a. Sempre 

b. Geralmente 

c. Algumas vezes 

d. Raramente 

e. Nunca   

126.  Você tem expectativas realistas 

sobre seu relacionamento? 

a. Completamente 

b. De maneira geral 

c. De alguma forma 

d. Não muito 

e. Nem um pouco 

127.  Sua(Seu) parceira(o) entenderia 

se você fosse infiel? 

a. Sim, totalmente 

b. Sim, de maneira geral 

c. Talvez 

d. Não muito 

e. Não  

128. Quanto tempo vocês passam jun-

tos, apenas os dois? 

a. Muito 

b. Bastante 

c. Algum tempo 

d. Pouco 

e. Muito pouco 

129.  Há privacidade o suficiente em 

sua família? 

a. Sim 

b. Não  

130.  Há trocas o suficiente dentro do 

relacionamento? 

a. Não 

b. Não muito 

c. Mais ou menos 

d. Sim, de uma maneira geral 

e. Sim  

131.  Você gosta de realizar as ativi-

dades domésticas? 

a. Nem um pouco 

b. Não muito 

c. De uma maneira geral 

d. Bastante 

e. Muito 

132.  Quando você e sua(seu) parceira 

(o) tem opiniões divergentes, você es-

® R.J.H. Russel & P.A. Wells, 1986 

 

21 

conde isso de outras pessoas? 

a. Sempre 

b. Frequentemente 

c. Algumas vezes 

d. Raramente 

e. Nunca  

133.  Você respeita sua(seu) parceira 

(o)? 

a. Muito 

b. Bastante 

c. Mais ou menos 

d. Não muito 

e. Nem um pouco 

134.  Você acredita que os filhos man-

têm o casal unido? 

a. Muito 

b. Bastante 

c. Não muito 

d. Nem um pouco 

e. Eles podem piorar a situação 

135.  Se você pudesse escolher, se 

casaria com a mesma pessoa nova-

mente?  

a. Definitivamente 

b. Provavelmente 

c. Talvez 

d. Provavelmente não 

e. Definitivamente não 

136.  Você tem um emprego de perío-

do integral? 

a. Sim 

b. Não  

137.  Você se orgulha de sua(seu) par-

ceira(o)? 

a. Nem um pouco 

b. Não muito 

c. Mais ou menos 

d. Bastante 

e. Muito  

138.  Seu relacionamento tem um lado 

romântico? 

a. Nem um pouco 

b. Não muito 

c. De uma maneira geral 

d. Bastante 

e. Muito 

139.  Você está feliz/satisfeito com seu 

papel na vida? 

a. Muito 

b. De uma maneira geral 

c. Mais ou menos 

d. Não muito 

e. Nem um poucos 

140. Você tem tido relações sexuais 
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contra a sua vontade? 

a. Frequentemente 

b. Geralmente 

c. Algumas vezes 

d. Raramente 

e. Nunca  

141. Você discute suas preocupações 

diárias com sua(seu) parceira(o)? 

a. Nunca 

b. Raramente 

c. Algumas vezes 

d. Frequentemente 

e. Sempre  

142.  Como sua família reagiu a seu re-

lacionamento? 

a. Aprovaram totalmente 

b. Alguns aprovaram 

c. De forma irrelevante 

d. Alguns desaprovaram 

e. Desaprovaram completamente 

143.  Você tem uma ideia clara da(o) 

mulher/homem de seus sonhos? 

a. Sim 

b. Não  

144.  Quanto você ama sua(seu) par-

ceira(o)? 

a. Muito 

b. Bastante 

c. Mais ou menos 

d. Um pouco 

e. Nem um pouco 

145.  Você acha que tem uma boa apa-

rência? 

a. Não 

b. Não muito 

c. Mais ou menos 

d. Bastante 

e. Sim  

146.  Você se sente solitário(a)? 

a. Nem um pouco 

b. Raramente 

c. Algumas vezes 

d. Bastante 

e. O tempo todo 

147.  Você gosta de livros ou filmes 

sexuais/eróticos/sensuais? 

a. Nem um pouco 

b. Não muito 

c. Não me importo 

d. Bastante 

e. Muito  

148.  Quão bem sua(seu) parceira(o) 

conhece seus amigos? 

a. Muito bem 
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b. Bem o bastante 

c. Moderadamente 

d. Um pouco 

e. Nem um pouco 

149.  Sua(Seu) parceira(o) te importu-

na? 

a. Nunca 

b. Raramente 

c. Algumas vezes 

d. Geralmente 

e. O tempo todo 

150.  Você já se divorciou/separou? 

a. Sim 

b. Não  

151.  Você estaria em uma posição di-

fícil se você se divorciasse agora? 

a. Muito 

b. Bastante 

c. Moderadamente 

d. Um pouco 

e. Não  

152.  Sua(Seu) parceira(o) te entende? 

a. Nem um pouco 

b. Não muito 

c. Às vezes 

d. Bastante 

e. Muito bem 

153.  Você se casou na mesma época 

que seus amigos? 

a. Muito antes 

b. Um pouco antes 

c. Quase na mesma época 

d. Um pouco depois 

e. Muito depois 

154.  Você se preocupa com a possibi-

lidade de sua(seu) parceira(o) ser infi-

el? 

a. Nunca 

b. Raramente 

c. Às vezes 

d. Frequentemente 

e. O tempo todo 

155.  Você sai com seus amigos sem a 

companhia de sua(seu) parceira(o)? 

a. Nunca 

b. Raramente 

c. Às vezes 

d. Geralmente 

e. Frequentemente  

156.  Você recebe apoio de sua(seu) 

parceira(o) no que está tentando fa-

zer? 

a. Completamente 

b. De maneira geral 
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c. As vezes 

d. Não muito 

e. Não 

157.  Seus pais participaram de algu-

ma forma na sua escolha de parcei-

ra(o)? 

a. Sim 

b. Não  

158. Sua(Seu) parceira(o) têm ciúmes 

de seus relacionamentos antigos? 

a. Nem um pouco 

b. Muito pouco 

c. Mais ou menos 

d. Bastante 

e. Muito  

159.  Seu trabalho atrapalha seu rela-

cionamento? 

a. Não se aplica 

b. Nem um pouco 

c. Um pouco 

d. Bastante 

e. Muito  

160.  Sua(Seu) parceira(o) te respeita? 

a. Muito 

b. Bastante 

c. Mais ou menos 

d. Não muito 

e. Nem um pouco 

161.  Com quantas pessoas você teve 

um relacionamento sério antes do seu 

relacionamento atual? 

a. Nenhum 

b. Um ou dois 

c. Alguns 

d. Vários 

e. Muitos 

162.  Sua(Seu) parceira(o) é muito de-

sagradável com você? 

a. Nunca 

b. Raramente 

c. Algumas vezes 

d. Geralmente 

e. Frequentemente  

163.  Com que frequência vocês vê 

seus familiares? 

a. Frequentemente 

b. Geralmente 

c. Algumas vezes 

d. Raramente 

e. Nunca 

164.  Foi amor a primeira vista? 

a. Sim 

b. Não 
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SE VOCÊ NÃO TEM FILHOS, POR FA-

VOR RESPONDA: 

165.  Porque você não tem filhos? 

a. Nenhum de nós quer tê-los 

b. Eu não os quero 

c. Minha(meu) parceira(o) não os quer 

d. Nós não os queremos ainda 

e. Nós ainda estamos tentando tê-los 

f. Eu sou infértil 

g. Minha(meu) parceira(o) é infértil 

h. Nós não podemos tê-los pois  

______________________  

i. Outras razões _________________ 

_______________________ 

SE VOCÊ NÃO TEM FILHOS, OBRIGA-

DO VOCÊ TERMINOU!!!   

 

SE VOCÊ TEM FILHOS (AINDA VIVOS), 

POR FAVOR RESPONDA AS SEGUIN-

TES QUESTÕES 

166.  Você tem tantos filhos quanto 

deseja? 

a. Definitivamente mais 

b. Um pouco mais 

c. Tantos quanto 

d. Um pouco menos 

e. Definitivamente menos 

167.  Seus filhos vivem com você? 

a. Sim 

b. Não, vivem com __________ 

______ 

168.  Sua(Seu) parceira(o) é próxima 

(o) de seus filhos? 

a. Extremamente 

b. Muito 

c. Bastante 

d. Não muito 

e. Nem um pouco 

169. Vocês concordam a respeito de 

como as crianças devem ser educa-

das? 

a. Nem um pouco 

b. Não muito 

c. De certa forma 

d. De maneira geral 

e. Totalmente  

170.  Você abraça seus filhos com fre-

quência? 

a. Frequentemente 

b. Geralmente 

c. Algumas vezes 

d. Raramente 

e. Nunca  

171.  Você perde a paciência com seus 
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filhos? 

a. O tempo todo 

b. Frequentemente 

c. Algumas vezes 

d. Raramente 

e. Nunca 

172. É você que cuida de seus filhos? 

a. O tempo todo 

b. Frequentemente 

c. Algumas vezes 

d. Raramente 

e. Nunca  

173.  Você acha que seus filhos con-

trolam sua vida? 

a. Completamente 

b. De maneira geral 

c. Em parte 

d. Não muito 

e. Nem um pouco 

174.  Você aprova a maneira que sua 

(seu) parceira(o) se comporta com 

seus filhos? 

a. Completamente 

b. De maneira geral 

c. De certa forma 

d. Não muito 

e. Nem um pouco 

175.  Seus filhos te deixam nervo-

so(a)? 

a. O tempo todo 

b. Bastante 

c. Algumas vezes 

d. Raramente  

e. Nunca 

176.  Sua(Seu) parceira(o) te coloca 

antes de seus filhos? 

a. Nunca 

b. De vez em quando 

c. Ocasionalmente 

d. Frequentemente 

e. O tempo todo 

177.  Você faz o que seus filhos que-

rem/desejam? 

a. Nem um pouco 

b. Não muito 

c. Às vezes 

d. De maneira geral 

e. Completamente  

178. Seus amigos tem filhos? 

a. Todos eles 

b. Muitos deles 

c. Alguns deles 

d. Poucos deles 

e. Nenhum deles 
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179.  Alguns de seus filhos é física ou 

mentalmente deficiente? 

a. Sim 

b. Não  

180.  Sua(Seu) parceira(o) é uma(um) 

boa(bom) mãe/pai? 

a. Definitivamente 

b. De maneira geral 

c. De certa forma 

d. Não muito 

e. Não 

181.  Sua perspectiva de vida mudou 

depois que você teve filhos? 

a. Nem um pouco 

b. Não muito 

c. Mais ou menos 

d. Bastante 

e. Completamente  

182.  Vocês discutem na frente de 

seus filhos? 

a. Nunca 

b. Raramente 

c. Algumas vezes 

d. Geralmente 

e. O tempo todo 

183.  Você é próximo(a) de seus fi-

lhos? 

a. Nem um pouco 

b. Não muito 

c. Bastante 

d. Muito 

e. Extremamente  

184.  Você foi negligenciado(a) por 

sua(seu) parceira(o) quando seu pri-

meiro filho(a) nasceu? 

a. Totalmente 

b. Bastante 

c. Mais ou menos 

d. Não muito  

e. Nem um pouco 

185.  Você considera que o cuidado de 

seus filhos demanda muita responsa-

bilidade e trabalho? 

a. Nunca 

b. Raramente 

c. Algumas vezes 

d. Geralmente 

e. O tempo todo 

186.  Seus filhos te fazem feliz? 

a. Sim 

b. Não 

187.  Você gosta de ficar com seus fi-

lhos? 

a. Nem um pouco 
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b. Um pouco 

c. Mais ou menos 

d. Bastante 

e. Muito 

188. Sua(Seu) parceira(o) perde a pa-

ciência com seus filhos? 

a. Nunca 

b. Raramente 

c. Às vezes 

d. Frequentemente 

e. O tempo todo 

189. Você é um(a) bom(boa) pai/mãe? 

a. Definitivamente 

b. De maneira geral 

c. De certa forma 

d. Não muito 

e. Não 

190. Seus filhos são felizes? 

a. Extremamente 

b. Muito 

c. Bastante 

d. Não muito 

e. Não 

 

MUITO OBRIGADA PELA SUA PACIÊNCIA  

EM RESPONDER ESSAS QUESTÕES.  

(VOCÊ É DEMAIS!) 

Se desejar fazer qualquer comentário ou sugestão,  

por favor, escreva-o abaixo. 

 


