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Resumo

As relações interpessoais, quer seja entre pais e filhos, quer seja entre parceiros

românticos, são fulcrais para a saúde e bem-estar dos indivíduos. A escolha da

estratégia de acasalamento e a estabilidade da relação de casal têm sido vistas como

produtos de experiências relacionais precoces. Neste estudo, procurou-se explorar quais

os aspectos específicos das experiências de infância envolvidos e quais as variáveis que

desempenham um papel de mediação entre estas e o Compromisso. Este foi

seleccionado por ser o principal determinante da estabilidade das relações de casal.

Hipotetizou-se que a vinculação, as estratégias sexuais e as componentes da

dependência postuladas pelo Modelo do Investimento poderiam ter um efeito mediador.

Os principais conceitos destas abordagens teóricas foram avaliados através de um

Questionário de Experiências de Infância, do Questionário Experiências com Relações

Próximas, do Questionário das Estratégias Sexuais, e da Escala do Modelo do

Investimento, e os dados analisados através de modelos de equações estruturais. Os

efeitos mediadores encontrados não foram os mesmos para homens e mulheres. Nas

mulheres, o Stress Familiar é a variável das experiências de infância que se destaca,

causando dois efeitos opostos: um ligeiro aumento do Compromisso através do aumento

da Preocupação, e uma diminuição mais acentuada do Compromisso através de um

aumento das Estratégias a Curto prazo, que por sua vez vão diminuir a Satisfação. Além

disso, o número de anos de coabitação com o pai faz aumentar o compromisso, sem

quaisquer mediadores. Nos homens é a má qualidade da Relação com a Mãe que se

destaca das experiências de infância, fazendo aumentar a Evitação, o que, por sua vez,

vai provocar um aumento das Estratégias a Curto Prazo. Estas vão fazer diminuir

indirectamente o Compromisso através da diminuição da Satisfação, do Investimento, e

da avaliação mais positiva das Alternativas.

Palavras-Chave: Experiências de Infância, Vinculação, Estratégias Sexuais,

Compromisso.



Abstract

Interpersonal relationships, whether between parents and children or between

romantic partners, are critical to the health and well-being of individuals. The choice of

a mating strategy and the stability of a partner relationship have been seen as products

of early relational experiences. In this study we sought to explore which were the

specific aspects of early experiences involved, and which variables play a mediating

role between childhood experiences and Commitment. The latter was selected as a

dependent variable due to its being the best predictor of couple stability. We

hypothesized that attachment, sexual strategies and components of dependence

predicted by the Model of Investment, might have a mediating effect. The main

constructs in these theoretical approaches were measured with a childhood experiences

questionnaire, the Experiences in Close Relations questionnaire, the Sexual Strategies

Questionnaire, and the Investment Model Scale. The mediating effects found were not

the same for men and women. In women, Family Stress is the childhood variable that

stands out, causing two opposite effects: a slight increase in Commitment by increasing

Preoccupied attachment, and a more pronounced decrease in Commitment through an

increase in Short-Term Strategies, which in turn also reduce Satisfaction. In addition,

the number of years of cohabitation with fathers increases commitment, without any

mediators. Among men it is a bad Relationship with Mother that stands out, increasing

Avoidance which, in turn, causes an increase in Short-Term Strategies. These lead to a

reduction in Commitment, indirectly, by reducing Satisfaction and Investments, and

increasing the perceived value of Alternatives.

Keywords: Childhood Experiences, Attachment, Sexual Strategies, Commitment.
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O estabelecimento de vínculos emocionais, capazes de proporcionar ao

indivíduo segurança e protecção, é uma necessidade básica do ser humano. À partida, os

adultos não se encontram dependentes de figuras de vinculação para sobreviverem,

como acontece nas crianças. No entanto, é sabido que obtêm benefícios diversos, tanto a

nível físico como psicológico, se puderem contar com essas figuras. Também está

provado que as experiências de infância têm influência na nossa maneira de ser, pensar,

na forma como nos comportamos, e até no tipo de relacionamentos que mantemos:

curtos na duração e sem compromisso, ou longos e estáveis. Contudo, a literatura não é

consensual relativamente ao tipo de experiências de infância que influenciam as nossas

escolhas ao longo da vida. Freud atribuía um papel fundamental à mãe no

desenvolvimento psíquico saudável do indivíduo e acreditava que a relação que a

criança desenvolvia com ela era um protótipo das relações românticas que manteria no

futuro (Freud, 1938); Belsky (1999) chama a atenção para o efeito que a presença

versus ausência do pai pode ter no início da menarca nas raparigas, e por consequência

no início das relações sexuais e nas estratégias de acasalamento por estas adoptadas;

Kim e Smith (1999) argumentam que é a relação conflituosa entre os pais que influencia

o aparecimento mais precoce da menarca nas raparigas.

O que esta investigação traz de original, e penso que de pertinente, é que explora

diversas variáveis das experiências de infância e procura avaliar quais de entre elas têm

influência nos comportamentos de acasalamento e na manutenção de relações

românticas na vida adulta.1. Enquadramento Teórico
1.1 A vinculação

Human beings of all ages are happiest and able to deploy their talents to best advantage when they are

confident that, standing behind them, there are one or more trusted persons who will come to their aid

should difficulties arise (Bowlby, 1979).

A teoria da vinculação está entre as teorias psicológicas mais completas e

compreensivas. Oferece uma explicação biosocial de como as relações próximas se

formam, são mantidas, dissolvidas, e ainda de como essas relações influenciam, por

vezes de forma permanente, as pessoas nelas envolvidas (Rholes & Simpson, 2004).

O ser humano é aquele que está menos dotado para viver sozinho e, assim, essa

imaturidade é o ponto de partida para a necessidade de envolvimento social com o meio
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externo. As crianças só conseguem sobreviver se um adulto estiver disposto a

providenciar protecção e cuidados (Ainsworth, 1979; Hazan & Shaver, 1994; Hazan &

Zeifman, 1999). Para crescer mentalmente saudável, a criança deveria experienciar uma

relação calorosa, íntima e estável com a sua mãe (ou uma figura materna substituta) na

qual ambos experienciam satisfação e prazer (Bowlby, 1951, citado por Bretherton,

1992). A partir desta primeira relação surgem uma série de crenças e expectativas, que

vão influenciar os relacionamentos posteriores, e que são resistentes à mudança (Parkes

& Stevenson-Hinde, 1991).

A teoria da vinculação é o trabalho conjunto de John Bowlby e Mary

Ainsworth, entre outros, e apresenta uma compreensão da génese do laço que faz com

que um bebé se vincule aos que o criam. Para Bowlby, a evolução do sistema de

vinculação produziu-se sob a pressão da evolução, numa perspectiva darwiniana. Esta

perspectiva evolucionista é evidente nas teorizações iniciais de Bowlby; o sistema de

vinculação tem uma vantagem selectiva: a proximidade das figuras adultas protectoras é

útil na luta contra os perigos do meio ambiente (Ainsworth, 1989; Cassidy & Shaver,

1999; Guedeney & Guedeney, 2004; Hazan & Shaver, 1987; Parkes & Stevenson-

Hinde, 1991, Rholes & Simpson, 2004). Embora Bowlby inicialmente tenha definido a

sua teoria como uma variante da teoria de Relações de Objecto, ela foi-se afastando, tal

como uma das ilhas Galápagos de Darwin, e isolando-se do território da Psicanálise,

desenvolvendo as suas próprias ideias idiossincráticas, a sua linguagem, e as suas

tradições a nível de investigação (Holmes, 1993 citado por Diamond, 2004).

Desde o nascimento, e ao longo do primeiro ano de vida, o bebé começa a

estabelecer uma relação privilegiada com o adulto que lhe proporciona cuidados básicos

e, desse modo, assegura a sua sobrevivência. Ao realizar com regularidade essas

funções, o adulto tenderá a tornar-se uma figura de vinculação. Este deverá ser capaz de

proporcionar uma base de segurança quando o bebé revela algum tipo de desconforto,

nomeadamente mal-estar ou medo, e de estimular a exploração do meio. A noção de

figura de vinculação ultrapassa largamente a figura da mãe, sendo susceptível de se

tornar uma figura de vinculação qualquer pessoa que se envolva numa interacção social

viva e durável com o bebé e que responda facilmente aos seus sinais e às suas

aproximações. Existem, portanto, múltiplas figuras de vinculação, o que não significa

que sejam todas igualmente importantes. A criança tem uma tendência inata a vincular-

se, em especial a uma figura, o que significa que, num grupo estável de adultos, uma
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das figuras irá tornar-se a figura de vinculação privilegiada (Ainsworth, 1982; Bowlby,

1969; Holmes, 1995 cit. por Guedeney & Guedeney, 2004). Qualquer obstáculo à

manutenção da proximidade, seja real ou percebido, provoca ansiedade, que por sua vez

elicita comportamentos de vinculação destinados a restabelecer a proximidade (Hazan

& Shaver, 1994).

1.1.1 Os Modelos Internos de Trabalho
A partir de experiências repetidas de exploração e interacção com a figura de

vinculação, a criança acaba por ganhar não só competências para lidar com o meio

envolvente autonomamente, como também uma crença enraizada de que a figura de

vinculação estará disponível para intervir caso se sinta em dificuldades. Essa

internalização, tornada possível a partir da construção de modelos internos de trabalho –

representações mentais largamente baseadas na experiência - do self (se o próprio é

merecedor de cuidado e atenção), da figura de vinculação (se o cuidador é

emocionalmente disponível e se é responsivo), e da relação entre ambos, possibilita a

manutenção das actividades da criança (Ainsworth, 1989; Cassidy & Shaver, 1999;

Hazan & Shaver, 1994; Masheck & Aron, 2004; Moreira, 2007). Estes modelos internos

de trabalho, que guiam o comportamento, vão-se tornando mais sofisticados com a

idade e são generalizados para o mundo social da criança. Com base nestes modelos, a

criança prevê o comportamento dos outros e faz atribuições motivacionais (Schneider,

Atkinson & Tardif, 2001). A teoria da vinculação não postula uma estabilidade absoluta

dos estilos de vinculação ao longo do desenvolvimento, no entanto, os modelos internos

de trabalho, como representações internas que são, tendem a ser resistentes à mudança,

em parte porque grande parte das vezes, o seu funcionamento não é consciente e, por

outro lado, porque por defeito, a estratégia utilizada para processar informação é

assimilá-la aos esquemas existentes, e não modificar os esquemas para acomodar a

informação (Collins & Feeney, 2004; Hazan & Shaver, 1994; Schneider, Atkinson &

Tardif, 2001). Uma das razões pelas quais é difícil mudar os padrões disfuncionais de

comportamento é que o próprio meio envolvente é influenciado pelo indivíduo: os

indivíduos seleccionam os meios e interpretam os acontecimentos de acordo com os

seus esquemas internos, o que leva à perpetuação dos padrões disfuncionais de

comportamento (Cassidy & Shaver, 1999). Mas existem outros factores que contribuem

para a estabilidade dos estilos de vinculação, nomeadamente os mecanismos de defesa,
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e embora seja verdade que Bowlby se absteve deliberadamente de usar os termos

psicanalíticos tradicionais para os mecanismos de defesa, estava convencido que as

noções freudianas acerca do papel da defesa, e as acções dos mecanismos de defesa

tinham grande valor. É no papel que os processos defensivos desempenham na

construção dos modelos internos de trabalho que as raízes psicanalíticas de Bowlby são

mais visíveis. Bowlby acreditava, contudo, que a acção dos mecanismos defensivos

precisava ser repensada, o que o levou a debruçar-se sobre a investigação realizada na

área no processamento de informação e memória. Um pressuposto central na literatura

do processamento de informação é que os humanos excluem selectivamente informação

disponível mas que é irrelevante, de forma a focalizarem os seus recursos limitados de

processamento naquilo que é fundamental para a execução da tarefa em questão.

Bowlby argumentou que a exclusão defensiva podia basear-se em processos

semelhantes, mas com o objectivo de afastar percepções, sentimentos e pensamentos

que poderiam causar uma ansiedade intolerável e sofrimento psicológico. Bowlby

chamou à atenção para o facto de a exclusão defensiva servir uma função adaptativa a

curto prazo, mas poder posteriormente interferir na actualização dos modelos internos

de trabalho (Bretherton & Munholland, 1999). Creio que esta noção de exclusão

defensiva se aproxima do conceito de recalcamento de Freud, embora Bowlby considere

que os processos defensivos não são necessariamente inconscientes.

Assim, estes modelos internos de trabalho vão ser transportados para outras

relações, onde irão influenciar a forma como cada qual expressa e regula as

necessidades de vinculação (Collins & Feeney, 2004). Embora a tendência pareça ser a

da estabilidade dos modelos internos, Bowlby (1980) aponta para a possibilidade de

ocorrerem mudanças quando começa a existir uma grande discrepância entre as trocas

sociais e os correspondentes modelos internos, tornando-se estes últimos ineficazes.

Neste quadro é possível que o indivíduo inicie o processo de adequar os modelos à

realidade, e não o contrário.

1.1.2 A Contribuição de Mary Ainsworth
Ainsworth deu um contributo essencial, ao desenvolver uma metodologia

inovadora que não só permitiu testar empiricamente algumas das ideias de Bowlby

como ajudou a expandir a própria teoria (Bretherton, 1992). Essa metodologia dá pelo

nome de Situação Estranha, um procedimento laboratorial estandardizado, aplicado a
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crianças com idades compreendidas entre os 12 e os 18 meses, com o intuito de avaliar

a qualidade da relação da criança com a figura de vinculação. O pressuposto desta

situação é que o aumento da presença de stressores - um ambiente estranho, a presença

de pessoas desconhecidas e a separação da mãe - irá activar o sistema de vinculação das

crianças (Ainsworth, 1982). A Situação Estranha é composta por 8 etapas: a criança

entra com a mãe para uma sala alcatifada, onde há brinquedos; a criança é encorajada a

ir para o chão e explorar os brinquedos, sem que a mãe interfira; uma mulher estranha

entra, começa a conversar com a mãe, depois tenta interagir com o bebé; a mãe sai,

deixando o bebé com a estranha, que interage com ele; a mãe reentra enquanto a

estranha sai; a mãe volta a sair, deixando o bebé sozinho na sala; a estranha reentra; a

mãe reentra (Ainsworth, Blehar, Waters & Wall, 1978; Ainsworth, 1982).

Com base nas respostas das crianças à separação e, sobretudo, à reunião com a

figura de vinculação Ainsworth identificou três padrões distintos de vinculação: seguro

(grupo B), ansioso-ambivalente (grupo C) e evitante (grupo A). As crianças seguras

procuravam o contacto com a mãe na reunião e rapidamente reduziam as suas

manifestações de perturbação em resposta a esse contacto, retomando a exploração do

meio; as crianças evitantes mostravam-se pouco perturbadas com a separação e, na

reunião, ignoravam a mãe ou evitavam activamente o contacto com ela; as crianças

ansiosas-ambivalentes mostravam-se muito ansiosas e dependentes da mãe durante todo

o procedimento, entravam em desespero durante as separações e, aquando das reuniões,

mostravam ou uma atitude passiva ou uma procura intensa de contacto, misturada com

manifestações de raiva e mesmo de agressividade dirigidas à mãe (Ainsworth, 1982;

Bartholomew & Horowitz, 1991, Moreira, et al, 2006, Rholes & Simpson, 2004). Seria

de esperar que uma criança com 12 meses que é separada da mãe, e deixada num lugar

estranho, mostrasse sinais de alívio quando ela regressasse, e até alguma avidez em ser

pegada ao colo. No entanto, o que a investigação demonstra é que alguns bebés evitam

o contacto com a mãe quando esta regressa. Alguns achariam tentador pensar que a

criança não se sente perturbada pela ausência da mãe, contudo a monitorização

fisiológica demonstra o contrário. Os psicólogos desenvolvimentistas que estudam esta

área da vinculação, encaram a resposta evitante da criança como um mecanismo de

defesa que permite à criança defender-se da presença de um cuidador que, devido a

experiências anteriores, evoca emoções desagradáveis (Cramer, 2000).
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Foram realizadas também observações às mães das crianças em casa, onde se

verificou que:

 As mães das crianças Seguras mostravam maior sensibilidade aos sinais da

criança; maior disponibilidade emocional e para o contacto físico; maior

aceitação da criança; maior prazer na interacção.

 As mães das crianças Evitantes mostravam: rejeição mais ou menos explícita,

como por exemplo comentários negativos ou sarcásticos; aversão ao contacto e

às demonstrações físicas de afecto; manipulação brusca da criança; menor

expressividade emocional.

 As mães das crianças Ansiosas/Ambivalentes mostravam: comportamentos não

sintonizados com os sinais e as necessidades da criança; comportamentos

inconsistentes e imprevisíveis; comportamentos intrusivos (Ainsworth, 1982).

1.1.3 Pressupostos e Previsões da Teoria da Vinculação
Podemos então dizer que a relação de vinculação se baseia em quatro

pressupostos: manutenção da proximidade (o indivíduo procura manter-se próximo da

figura de vinculação); angústia de separação (o indivíduo experiencia um aumento de

ansiedade durante uma separação indesejada ou prolongada da figura de vinculação);

porto de abrigo (a figura de vinculação funciona como uma fonte de conforto e

segurança, fazendo com que o indivíduo experimente um decréscimo de ansiedade na

sua presença) e base segura (a figura de vinculação funciona como uma base de

segurança a partir da qual o indivíduo se envolve em explorações do mundo físico e

social); ( Ainsworth et al., 1978; Bowlby, 1969; Hazan & Zeifman, 1999). Mikulincer e

Shaver (2007) sintetizaram grande parte da investigação em vinculação num modelo de

três componentes, que postula que as ameaças activam o sistema de vinculação, o que

leva o indivíduo a reparar na presença ou ausência de uma figura de vinculação

disponível e responsiva. Caso essa figura não seja percepcionada como disponível e

responsiva, o indivíduo tem de tomar uma decisão, implícita ou explícita, em relação a

hiperactivar ou desactivar o sistema de vinculação. Com o passar do tempo, as

experiências do indivíduo nessas situações alteram e modelam os parâmetros do sistema

de vinculação, tornando mais prováveis as estratégias seguras ou, ao invés, a

hiperactivação (vinculação ansiosa) ou desactivação (vinculação evitante) do sistema de
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vinculação. A teoria da vinculação prevê que quando as relações de vinculação

envolvem comportamentos que são responsivos, sensíveis e disponíveis, a pessoa

envolvida nessa relação tem uma maior probabilidade de desenvolver uma vinculação

segura.

1.1.4 A Vinculação nos Adultos
Embora Bowlby se tenha preocupado mais com a génese e o desenvolvimento

da vinculação na infância, admite que a vinculação é um conceito que “caracteriza o ser

humano desde o berço até à sepultura” (Bowlby, 1979) e que qualquer pessoa, seja qual

for a sua idade, se encontra numa posição mais favorável se tiver uma figura de

vinculação na qual possa confiar e a quem possa recorrer em caso de dificuldade

(Cassidy, 2000). De uma maneira geral, as primeiras pessoas a quem o bebé se vincula

são os pais. No entanto, e apesar de uma figura de vinculação nunca ser completamente

substituível por outra, ao longo da vida existem outras pessoas às quais um indivíduo

também se vincula. Muitos teóricos da vinculação defendem, por exemplo, que o amor

romântico é um processo de vinculação (Ainsworth, 1989; Cassidy & Shaver, 1999;

Hazan & Shaver, 1987). Ainsworth enumerou 6 critérios que caracterizam um vínculo:

envolve uma figura específica; trata-se de uma relação emocionalmente significativa; o

indivíduo deseja manter a proximidade ou contacto com essa figura; o indivíduo

experiencia uma certa perturbação face a uma situação de separação involuntária e,

sobretudo, quando deseja a proximidade e tal não lhe é possível; o indivíduo

experiencia prazer ou alegria aquando da reunião (Ainsworth, 1989; Cassidy, 2000;

Cassidy & Shaver, 1999; Hazan & Shaver, 1987). Todos estes critérios podem estar

presentes num relacionamento romântico, que é justamente o protótipo de relação de

vinculação nos adultos. Tal como as crianças obtêm um sentimento de segurança ao se

ligarem emocionalmente a um cuidador que está investido no seu bem-estar e é

responsivo face às suas necessidades, também os adultos se sentem seguros ao se tornar

emocionalmente e comportamentalmente interdependentes de um parceiro romântico

que está unicamente comprometido com eles e investe profundamente no seu bem-estar

(Hazan & Zeifman, 1999). Assim, de uma maneira geral, o bem-estar físico e

psicológico de um adulto, tal como de uma criança, depende em parte da existência de

uma figura de vinculação acessível que possa funcionar como um porto de abrigo
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quando necessário e como uma base segura a partir da qual se possam explorar

actividades autónomas fora da relação (Collins & Feeney, 2004).

Hazan e Zeifman (1999) elaboraram as razões pelas quais as relações amorosas

devem ser vistas como relações de vinculação: contacto físico – Freud foi um dos

primeiros a escrever acerca das semelhanças na intimidade física que caracterizam os

pares mãe-filho e os amantes: tal como os prestadores de cuidados e as crianças,

também os parceiros sexuais passam muito tempo (pelo menos inicialmente) em

actividades que envolvem o contacto físico, tal como as carícias e os beijos; selecção de

figuras de vinculação – quando estamos a falar da escolha de um parceiro a longo

prazo, características como a responsividade e a competência são muito valorizadas

pelos adultos de ambos os sexos, características essas que também estão presentes na

escolha das figuras de vinculação na infância; reacções à separação e à perda – a

cadeia de reacções que Bowlby observou nas crianças quando eram separadas dos

prestadores de cuidados: protesto, desespero e distanciamento, é a mesma que se

observa entre parceiros românticos, quer a separação seja definitiva (como no caso da

morte de um conjugue) quer seja breve; efeitos na saúde física e psicológica – embora

os adultos estejam claramente menos dependentes que as crianças das figuras de

vinculação para sobreviverem, têm benefícios a nível de saúde caso possuam esses

vínculos, e ficam mais susceptíveis a uma vasta gama de males físicos e psicológicos

(doenças, funcionamento imunitário deficitário, acidentes, abuso de substâncias,

suicídio) quando os perdem.

Para Hazan e Zeifman, as figuras de vinculação primárias dos adultos são

maioritariamente os parceiros românticos, mas Trinke e Bartholomew (1997) defendem

que os jovens adultos têm várias figuras de vinculação e que esses vínculos não

envolvem necessariamente uma componente sexual. Com o estudo que desenvolveram,

descobriram que os jovens adultos tinham em média cinco figuras de vinculação

hierarquizadas, e que constavam dessa lista o parceiro romântico, a mãe, o pai, um

irmão e o melhor amigo.

Apesar de haver semelhanças entre a vinculação na infância e a vinculação nos

adultos, como vimos anteriormente, existem também algumas diferenças: além de

aparecer na relação com os prestadores de cuidados (relação de vinculação que é

mantida, embora possa aparecer num lugar hierarquicamente diferente), como acontece

na infância, a vinculação nos adultos aparece frequentemente na relação de pares; o
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sistema de vinculação nos adultos não tem a mesma capacidade de se sobrepor aos

outros sistemas comportamentais, como tem na infância; nos adultos, a vinculação é

dirigida muitas vezes a alguém com a qual também se mantém uma relação sexual

(Weiss, 1982; Trinke e Bartholomew 1997). Hazan e Zeifman (1999) referem ainda

que, ao contrário da vinculação entre a criança e o cuidador, a vinculação nas relações

românticas é recíproca e não complementar, uma vez que ambos os parceiros dão e

recebem cuidados.

Embora muitas relações românticas de longa duração sejam consideradas

relações de vinculação, esse não é o único sistema presente nesse tipo de relações.

Existe antes uma interacção complexa de 3 sistemas comportamentais: o de vinculação,

o de prestação de cuidados e o sexual. O sistema de vinculação é responsável pela

procura de proximidade ou contacto com uma figura de vinculação, particularmente em

alturas de aflição. O sistema de prestação de cuidados implica estar disponível para

ajudar um parceiro quando este se encontra em aflição, isto é, servir de porto seguro, o

que supõe ser capaz de reconhecer quando a pessoa precisa de cuidados e fazer o

possível para os providenciar. O sistema sexual consiste em comportamentos

relacionados com a actividade sexual, sendo de extrema importância no início da

relação (Ainsworth, 1979b; Ainsworth, 1989; Cassidy, 2000, Weiss, 1982).

1.1.5 A Avaliação da Vinculação nos Adultos
No que toca à avaliação da vinculação nos adultos, existem tradicionalmente

duas linhas que importa referir. Numa linha de investigação, Mary Main e os seus

colegas focaram-se na possibilidade de as representações que os adultos têm de como

eram na infância as suas relações com os pais, afectarem o seu comportamento enquanto

pais, o que por sua vez influencia o estilo de vinculação dos seus filhos. Para testarem

essa hipótese, conduziram entrevistas (Adult Attachment Interview) em que

perguntavam aos pais como tinham sido as suas relações familiares na infância,

inferindo o seu estado de espírito relativamente à vinculação a partir da análise do

discurso (mais do que do conteúdo). A principal tarefa proposta ao sujeito nesta

entrevista é que produza e reflicta sobre memórias relativas à sua vinculação, mantendo

simultaneamente um discurso coerente, o que não é tão simples quanto possa parecer.

Numa segunda fase compararam os estados de espírito dos pais com os estilos de

vinculação dos seus filhos, avaliados a partir da Situação Estranha, e encontraram uma
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correspondência entre eles (Bartholomew & Shaver, 1998; Guedeney & Guedeney,

2004; Hesse, 1999).

A outra linha de investigação foi iniciada por Hazan e Shaver (1987), que

desenvolveram um questionário para adultos com base nos três estilos de vinculação na

infância identificados por Ainsworth: seguro, evitante e ansioso-ambivalente. Neste

questionário, era pedido às pessoas que pensassem nos seus relacionamentos românticos

mais importantes e decidissem qual dos três parágrafos as descrevia melhor

(Bartholomew & Shaver, 1998). O estilo evitante é caracterizado pelo desconforto com

a proximidade, a dificuldade em confiar plenamente nos outros e na dificuldade em se

permitirem depender de alguém; o estilo ansioso-ambivalente caracteriza-se por uma

forte necessidade de cuidados e atenção por parte das figuras de vinculação e uma

incerteza profunda e invasiva acerca da capacidade ou vontade das figuras de

vinculação para responderem a tais necessidades; o estilo seguro é associado a um

conforto com a proximidade, a uma facilidade em se aproximar dos outros, em depender

deles e em deixar que dependam de si (Cassidy, 2000; Hazan & Shaver, 1987; Rholes &

Simpson, 2004). Apesar dos avanços a nível metodológico na área da avaliação da

vinculação, é importante prosseguir da avaliação das medidas categoriais para as

medidas contínuas. Estas últimas oferecem uma descrição mais completa dos padrões de

vinculação e permitem ao investigador uma avaliação mais precisa das diferenças

individuais (Bartholomew & Horowitz, 1991).

As diferenças individuais não se reflectem apenas a nível dos estilos de vinculação.

Também nos comportamentos de acasalamento se podem identificar diferenças

individuais: alguns indivíduos apaixonam-se mais facilmente ou rapidamente do que

outros, alguns perseguem relações com vários parceiros simultaneamente, outros

investem em relações longas e monógamas. Segundo Bowlby, e de acordo com a sua

experiência como psicanalista, as experiências relacionais infantis são determinantes na

formação adulta da personalidade e no seu comportamento. Quisemos saber se essas

experiências relacionais infantis se reflectiam mais tarde ao nível das estratégias sexuais

adoptadas.

1.2 Estratégias sexuais
Primates are a diverse lot... some are monogamous, some polygynous, and some promiscuous.

At least one – the human primate – is all of these (Mealey, 2000)
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As estratégias sexuais são conjuntos integrados de adaptações que organizam e

guiam o esforço reprodutivo de um indivíduo. Estas influenciam o modo como os

indivíduos seleccionam parceiros e o grau de investimento no acasalamento e na

parentalidade (Gangestad & Simpson, 2000).

Na década de 90 ressurgiu o interesse, entre os cientistas sociais, pela teoria da

evolução de Darwin. No campo da psicologia esse interesse é exemplificado pelo

trabalho de David Buss e seus colegas, que aplicaram a teoria da evolução ao

acasalamento humano. A teoria das estratégias sexuais é essencialmente uma extensão

da teoria de investimento parental proposta por Trivers em 1972, que postula que em

quaisquer espécies nas quais existam diferenças no custo de reprodução para cada sexo,

haverá diferenças sexuais correspondentes no comportamento de acasalamento. Na

verdade, os homens reproduzem-se com o investimento mínimo de alguns minutos e

uma pequena quantidade de esperma, enquanto as mulheres têm de investir usualmente

anos sob a forma de gestação, lactação e cuidados aos filhos. Tal assimetria deverá

traduzir-se na escolha das estratégias sexuais por parte de cada um dos sexos (Draper &

Harpending, 1988; Hazan & Diamond, 2000).

Os teóricos da psicologia evolutiva postulam que para a reprodução ser

assegurada, esforços necessitam de ser repartidos por três tarefas fundamentais:

crescimento e desenvolvimento, acasalamento e parentalidade. No entanto, as espécies

diferem dramaticamente em como repartem esses esforços pelas tarefas: relativamente a

outras espécies, os humanos enfatizam o crescimento e desenvolvimento (como pode

ser visto pelo período prolongado de dependência juvenil e a maturação sexual tardia) e,

contrariamente a outros mamíferos, dão muita importância aos vínculos amorosos,

sendo-lhes requeridos níveis elevados de cuidados biparentais para criar os filhos até

que estes atinjam a maturidade. É possível que a evolução tenha concebido os humanos

para que eles alterassem o seu comportamento de acasalamento e paternidade de acordo

com o contexto em que se desenvolvem, de maneira a maximizar o seu sucesso

reprodutivo (Belsky, Steinberg & Draper, 1991; Gangestad & Simpson, 2000).

1.2.1 O papel das experiências familiares precoces
Draper e Harpending (1982) propuseram que as experiências familiares

precoces influenciam a estratégia sexual que os indivíduos seguirão mais tarde. Estes

antropólogos chamam à atenção para a influência determinante que poderá ter a
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ausência do pai, sugerindo que os rapazes provenientes de famílias em que os pais se

divorciaram adoptam frequentemente comportamentos estereotipados e exageradamente

masculinos durante a infância, e as raparigas tendem a ser sexualmente promíscuas

durante a adolescência. Naturalmente, essas crianças desenvolvem perfis

comportamentais consistentes com a expectativa de que o investimento paternal na

educação dos filhos não estará acessível e que os vínculos românticos não serão

duráveis. Assim, os primeiros 5-7 anos de vida induzem na criança uma compreensão

da disponibilidade e previsibilidade dos recursos no ambiente, da confiabilidade dos

outros, e da durabilidade das relações interpessoais próximas. Os indivíduos cuja

experiência na família de origem os leva a percepcionar os outros como desonestos, as

relações como oportunistas e os recursos como escassos ou imprevisíveis desenvolvem

padrões comportamentais que reduzem a idade de maturação biológica, aceleram a

actividade sexual e promovem relações de curto prazo. A nível de esforço reprodutivo,

isso traduz-se num investimento desproporcionado no crescimento/desenvolvimento e

acasalamento, e não na parentalidade. O quadro inverso passa-se com os indivíduos que

tiveram experiências de infância satisfatórias. Prevê-se, então, que as raparigas que

atingem a maturidade mais cedo, particularmente as que provêm de famílias

problemáticas e que desenvolveram uma visão insegura da vida em geral e das relações

próximas em particular, vão ser mais sexualmente activas e terão relações românticas

menos duradouras ao longo da vida. Em contrapartida, as crianças que desenvolveram

uma visão segura da vida e das relações não vão atingir a puberdade tão cedo, vão

iniciar as relações sexuais mais tarde, e terão competências interpessoais e motivação

para estabelecer e manter relações românticas duradouras; como pais, terão filhos mais

tarde, terão menos filhos, e pai e mãe investirão mais tempo e recursos na sua educação

(Belsky, Steinberg & Draper, 1991; Hoier, 2002; Kim & Smith, 1999). Bereczkei e

Csanaky (2001) dão apoio à teoria da socialização acima descrita e concordam com o

facto de as crianças adoptarem, de uma forma não necessariamente consciente, um

estilo reprodutivo apropriado ao ambiente social dos adultos no qual elas foram criadas:

aquelas que cresceram sem o pai aprendem que não é esperado dos homens que

contribuam para a educação dos filhos, e que o investimento paternal pode ser

negligenciado no apoio a uma família. Uma vez adolescentes e adultos, adoptam uma

estratégia sexual que envolve relações menos estáveis e duradouras. O impacto da

ausência do pai no início precoce da actividade sexual e na gravidez na adolescência foi
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estudado em estudos longitudinais nos Estados Unidos e na Nova Zelândia, tendo sido

demonstrado que uma maior exposição à ausência do pai estava fortemente associada a

um risco elevado de actividade sexual precoce e gravidez adolescente (Ellis et al.,

2003). O estudo de Maestripieri e colaboradores (2004) vem no mesmo sentido e

demonstra que, numa amostra norte-americana, a ausência do pai está relacionada com

uma trajectória de desenvolvimento caracterizada por uma mais precoce prontidão para

o acasalamento e a parentalidade.

1.2.2 As estratégias a curto e a longo prazo
Apesar de existirem alianças matrimoniais formais entre homens e mulheres em

todas as sociedades conhecidas, e de mais de 90% das pessoas casarem a certa altura das

suas vidas, nem todas as relações de acasalamento têm uma duração temporal longa. As

relações de acasalamento podem durar alguns meses ou até mesmo alguns minutos. O

acasalamento para toda a vida com uma única pessoa parece não ser a norma entre os

humanos (Buss & Schmitt, 1993).

Poderemos falar essencialmente de duas estratégias reprodutivas: a curto e a

longo prazo. As estratégias a curto prazo ocorrem quando um indivíduo acasala com

numerosos parceiros; tipicamente estas parcerias são breves e não exclusivas. Nos

humanos, não é conhecida nenhuma cultura que exiba o acasalamento a curto prazo

como uma estratégia «oficial». No entanto, existem numerosos estudos que indicam que

os humanos foram concebidos para perseguirem, em algum grau, as estratégias a curto

prazo: o sexo pré-matrimonial e extra-marital são frequentes na maioria das culturas

(Schmitt, 2005). Tem havido um debate considerável acerca do valor adaptativo do

acasalamento a curto prazo. Alguns teóricos defendem que o acasalamento a curto prazo

pode ter um valor adaptativo significativo em certas alturas, aumentando a quantidade e

qualidade da descendência genética (Buss & Schmitt, 1993). Outros há que discordam

do valor adaptativo das estratégias a curto prazo e argumentam que os humanos

evoluíram unicamente para serem monógamos (Lovejoy, 1981 cit. por Schmitt, 2005).

As estratégias a longo prazo são tipicamente marcadas pela corte prolongada,

grande investimento, criação de vínculos emocionais, a vivência do amor, e a dedicação

de recursos durante um longo período de tempo à relação de acasalamento e a toda a

prole que daí advenha (Schmitt, 2005).
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1.2.3 A teoria das Estratégias Sexuais
A teoria das estratégias sexuais, desenvolvida por Buss e Schmitt (1993),

defende que o acasalamento humano é inerentemente estratégico, isto é, os humanos

procuram parceiros particulares para solucionar problemas adaptativos específicos com

que os seus ancestrais se viram confrontados ao longo da evolução do Homem. É

previsto que os princípios que governam o acasalamento dos homens e das mulheres

sejam diferentes, uma vez que estes enfrentaram diferentes problemas de acasalamento

ao longo da evolução.

Premissas da Teoria das Estratégias Sexuais:

1) Durante a evolução humana, tanto homens como mulheres perseguiram

estratégias a curto e a longo prazo;

2) Diferentes problemas adaptativos necessitam ser solucionados quando se

persegue uma estratégia a curto prazo em detrimento de uma estratégia a longo

prazo;

3) Devido a uma assimetria fundamental entre os sexos no grau mínimo de

investimento parental, os homens dedicam uma percentagem maior do seu esforço de

acasalamento ao acasalamento a curto prazo;

4) Uma vez que as oportunidades e as restrições reprodutivas diferem para

os homens e para as mulheres em cada um destes dois contextos, os problemas que

as mulheres têm de solucionar ao perseguir cada uma das estratégias são diferentes

daqueles que os homens têm de solucionar, embora existam alguns problemas que

são comuns a ambos os sexos;

5) Os homens têm sido historicamente restringidos no seu sucesso

reprodutivo principalmente pelo número de mulheres férteis que conseguem

inseminar. Nos homens, esta restrição reprodutiva pode ser dividida em quatro

problemas distintos que os homens tiveram de solucionar de forma a poderem

perseguir uma estratégia a curto prazo: o problema do número de parceiras, o

problema em identificar quais as mulheres sexualmente acessíveis, o problema em

identificar quais as mulheres férteis, e o problema de minimizar o compromisso e o

investimento;
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6) As restrições reprodutivas nos homens podem ser separadas em quatro

problemas relativamente distintos, que os homens historicamente tiveram de resolver

para perseguir uma estratégia a longo prazo: o problema de identificar mulheres

valiosas do ponto de vista reprodutivo, o problema de assegurar a certeza da

paternidade, o problema de identificar mulheres com boas aptidões maternais, e o

problema de identificar mulheres que estão dispostas e são capazes de se

comprometer a um relacionamento de longa duração;

7) Historicamente, as mulheres têm sido restringidas no seu sucesso

reprodutivo, não pelo número de homens aos quais têm acesso sexual, mas

principalmente pela quantidade e qualidade de recursos externos que elas podem

garantir para elas próprias e sua descendência, e talvez secundariamente pela

qualidade dos genes masculinos;

8) Estas restrições reprodutivas podem ser distinguidas em dois problemas

fundamentais que as mulheres tiveram de resolver para perseguirem uma estratégia a

curto prazo: o problema da extracção imediata de recursos, e o problema de avaliar a

qualidade dos genes masculinos;

9) Estas restrições reprodutivas podem ser separadas em distintos problemas

adaptativos que as mulheres tiveram de solucionar para perseguirem uma estratégia a

longo prazo: o problema de identificar homens que têm a capacidade de investir

recursos nela e nos seus filhos a longo prazo, o problema de identificar homens que

mostram vontade em investir recursos nela e nos seus filhos a longo prazo, o

problema de identificar homens que têm boas competências parentais, o problema de

identificar homens que têm vontade e disponibilidade de assumirem uma relação de

longo prazo, e o problema de identificar homens que têm capacidade e vontade de

protegê-las de outros homens agressivos;

10) Homens e mulheres desenvolveram mecanismos psicológicos distintos

que funcionam para resolver os problemas adaptativos com que se confrontaram para

perseguirem estratégias a curto e a longo prazo;

11) Estes mecanismos psicológicos e as suas manifestações

comportamentais, combinados com os contextos temporais em que cada cenário é

activado, constituem as estratégias sexuais. Estratégias essas que se podem definir



22

como soluções para problemas adaptativos, que não são conscientes por parte de

quem as pratica (Buss & Schmitt, 1993).

Embora a teoria das estratégias sexuais preveja que ambos os sexos persigam

estratégias a curto e a longo prazo, homens e mulheres diferem naquilo que desejam e

na forma como perseguem essas estratégias. No acasalamento a longo prazo, os homens

valorizam pistas que sugiram que uma mulher é fértil e valiosa do ponto de vista

reprodutivo, tais como a juventude e a aparência física; já as mulheres dão importância

a atributos como o estatuto, os recursos, a ambição, a maturidade, – pistas para a

capacidade de investir numa relação a longo prazo – a amabilidade, a generosidade e a

abertura emocional – pistas que indicam a sua vontade em investir na mulher e nos seus

filhos (Hazan & Diamond, 2000; Schmitt, 2005).

Tanto as estratégias a curto como a longo prazo acarretam benefícios para os

homens e mulheres que as perseguem. Um homem que invista no acasalamento a longo

prazo obtém o benefício de poder monopolizar a capacidade reprodutiva de uma mulher

durante toda a sua vida. Por outro lado, um homem que persiga uma estratégia a curto

prazo adquire a possibilidade de inseminar um grande número de mulheres férteis. Uma

mulher que persiga uma estratégia a longo prazo ganha acesso contínuo aos recursos de

um homem e ao seu investimento parental; já uma mulher que persiga uma estratégia a

curto prazo pode extrair recursos imediatos, usar os parceiros a curto prazo para avaliar

as perspectivas de longo prazo, obter protecção contra o abuso de outros homens e,

possivelmente, obter melhores genes. No entanto, a investigação demonstra que as

mulheres estão menos orientadas para uma estratégia a curto prazo do que os homens.

Elas são mais exigentes na escolha do parceiro, demoram mais tempo a consentir uma

relação sexual e desejam um menor número de parceiros (Buss & Schmitt, 1993).

1.2.4 As Estratégias Sexuais e a Vinculação
Hazan e Zeifman (1999) defendem que o sistema de vinculação foi concebido

precisamente para fomentar o desejo e a procura de uma relação monógoma de longo

prazo. Quando o problema adaptativo da prole imatura e da correspondente necessidade

de investimento parental surgiu no curso da evolução humana, a nossa espécie já

dispunha de um bem-conseguido, especializado, flexível, mas fiável mecanismo para

assegurar que dois indivíduos estariam altamente motivados para permanecerem juntos

e resistirem vigorosamente a uma separação. Esse mecanismo é a vinculação. Desvios
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da monogamia, incluindo desejos sexuais a curto prazo e comportamentos de

acasalamento promíscuos representam disfunções ou desadaptações do sistema de

vinculação. Segundo esta perspectiva, aqueles que procuram relacionamentos sexuais

breves não desenvolveram uma vinculação segura com o seu principal cuidador.

Ainsworth (1991) defende que os traços de personalidade desadaptativos, que são

característicos de uma pessoa com uma vinculação insegura podem, eventualmente,

influenciar o comportamento de acasalamento, afectando a confiança interpessoal, a

intimidade, a criação de laços e a proximidade entre parceiros românticos. Mas nem

todos partilham esta noção de que a vinculação insegura é desadaptativa. Belsky (1999)

argumenta que faz mais sentido ver os estilos de vinculação inseguros como respostas

evoluídas a exigências do contexto que permitem ao indivíduo reproduzir-se com

sucesso, pelo menos em alguns ambientes. Ele considera que não se deve considerar um

estilo de vinculação melhor só porque é mais frequente, e que, dependendo do contexto,

qualquer um dos estilos de vinculação pode ser considerado adaptativo. Este autor

considera que a evolução é relevante para a vinculação porque os estilos de vinculação

serviram como veículos para «traduzir» informação referente às condições ecológicas

prevalecentes numa estratégia de melhoria da aptidão reprodutiva. É possível que o

estilo seguro promova vínculos amorosos mais harmoniosos e estáveis na vida adulta, e

certamente uma parentalidade mais sensível e promotora de segurança.

A intimidade emocional é uma componente importante dos comportamentos

sexuais para muitas pessoas, sendo mesmo frequentemente um pré-requisito para que a

relação sexual ocorra. Contudo, o grau de intimidade emocional que cada um procura

num encontro sexual é variável e possivelmente mediado pelo estilo de vinculação. De

uma forma geral, os indivíduos seguros valorizam a intimidade emocional, encontram-

se mais provavelmente numa relação estável, experienciam mais afectos positivos, estão

mais satisfeitos com as suas relações e acreditam que o sexo deve ser restrito a

relacionamentos românticos em que exista compromisso; os indivíduos evitantes

tendem a limitar a intimidade em encontros românticos quer evitando relações sexuais,

quer praticando sexo casual, revelam menos acerca de si próprios aos parceiros,

demonstram um padrão de «quantidade acima de qualidade», crenças sexuais menos

restritivas e uma menor percentagem destes encontros serem no contexto de uma

relação de compromisso; os indivíduos preocupados são desadequados no seu grau

elevado de auto-revelação, exigem dos outros que satisfaçam as suas necessidades de
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vinculação, são carentes de intimidade emocional, imploram pela proximidade

emocional que uma relação romântica de compromisso lhes confere mas têm

dificuldade em manter tais relacionamentos; não são adeptos do sexo casual fora de

relações de compromisso. No entanto, as suas necessidades de intimidade tornam-nos

mais vulneráveis a experiências sexuais de risco (Gentzler & Kerns, 2004).

Vimos então que as estratégias sexuais têm implicações importantes a nível das

relações. Até agora procurámos perceber o que é que leva uma pessoa a adoptar uma

estratégia a curto ou a longo prazo, e se o estilo de vinculação tem alguma influência

nessa escolha. Tentaremos agora perceber se a manutenção de uma relação de longo

prazo, ou o término da mesma, é influenciada pelas componentes do compromisso

descritas no Modelo do Investimento.

1.3 Compromisso
Our assigned mission as psychologists is to analyse all facets of human and animal behavior

into their component variables. So far as love or affection is concerned, psychologists have failed in their

mission. The little we know about love does not transcend simple observation and the little we write about

it has been written better by poets and novelists (Harlow, 1958).

A investigação sobre o compromisso procura explicar os processos pelos quais

as relações se desenvolvem e deterioram ao longo do tempo. Muitos investigadores

assumiram que o melhor caminho para perceber a persistência numa relação seria

explorar os determinantes e as consequências do afecto positivo – a atracção, a

satisfação ou o amor. O que estava implícito era que se os parceiros gostassem um do

outro e estivessem satisfeitos com a relação a probabilidade de persistirem nela era

maior. Este pressuposto não explica, contudo, o porquê de uma relação se manter ainda

que seja pouco satisfatória, e a razão de relações satisfatórias terminarem. Surgiram

então investigadores que reconhecem que a satisfação com uma relação e o facto de ela

persistir podem ser assuntos distintos. Esses investigadores consideram que o

compromisso é a chave para compreender o porquê de algumas relações persistirem e

outras não (Frank & Brandstatter, 2002; Rusbult, Martz & Agnew, 1998).

Um dos modelos mais conceituados neste domínio é o modelo do investimento

de Caryl Rusbult, John Martz e Cristopher Agnew, que é uma extensão da teoria da

interdependência de Kelley (Frank & Brandstatter, 2002).
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1.3.1 A Teoria da Interdependência
A teoria da interdependência aplica-se quer a relações diádicas quer a

relações grupais e pressupõe que qualquer interacção entre indivíduos ou grupos tem

subjacente um repertório variado de possíveis comportamentos, mas que a sequência de

comportamentos exibidos pelos dois indivíduos é dependente do seu comportamento

conjunto. Numa perspectiva económica das relações interpessoais, o «outro» é

percebido como fonte de prazer (ganho) ou de dor (custos) para o indivíduo, e a

interacção estabelecida determina os custos e ganhos de cada um. Os custos referem-se,

assim, aos elementos da relação que têm um peso negativo para o indivíduo (stress,

energia, atenção); os ganhos referem os elementos da relação que têm um peso positivo

para o indivíduo (divertimento, alívio, atenção). A permanência numa dada interacção é

determinada pela comparação com as alternativas, isto é, um indivíduo mantém-se na

relação se as alternativas disponíveis são menos favoráveis (Garcia-Marques e Garcia

Marques, 2003). Esta teoria permite avaliar a satisfação e a estabilidade da relação,

residindo o seu poder explicativo no conceito de dependência. O nível de dependência

refere-se ao grau em que um indivíduo necessita de uma dada relação, e depende

fundamentalmente de dois processos: o nível de satisfação – afecto positivo ou negativo

experienciado numa relação - e a qualidade das alternativas – desejabilidade percebida

da alternativa melhor à relação.

1.3.2 O Modelo do Investimento
O modelo do investimento representa uma extensão da teoria da

interdependência por dois aspectos: antes de mais sugere que o nível de satisfação e a

qualidade das alternativas não explicam totalmente a dependência, acrescentando um

terceiro factor que é o grau de investimento; sugere ainda que o compromisso emerge

como consequência do aumento da dependência (Rusbult, Martz & Agnew, 1998). O

compromisso é definido como a tendência para manter um relacionamento e sentir-se

psicologicamente vinculado a ele. Compromisso e dependência são conceitos distintos:

a dependência é o estado descritivo e estrutural duma relação, enquanto que o

compromisso é a experiência psicológica desse estado (Le & Agnew, 2003). O modelo

defende que variações no grau de compromisso devem mediar as decisões de ficar/partir

numa relação. À semelhança da teoria da interdependência, o modelo do investimento

sugere que os indivíduos devem estar mais satisfeitos com as suas relações enquanto
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elas forem uma fonte de recompensas e de baixos custos, e quando excedem as suas

expectativas gerais. Assim, se os indivíduos partilharem muitos interesses (ganhos),

raramente discutirem (custos), e tiverem uma expectativa baixa acerca dos seus

relacionamentos, então devem estar relativamente satisfeitos com o seu relacionamento.

É de esperar que uma maior satisfação com a relação aumente o compromisso em

manter essa relação, mas isso não é suficiente: as pessoas comprometem-se mais

quando percepcionam como fracas as alternativas (que podem ser um novo

relacionamento ou estar sozinho) à sua relação actual, e quando investem numerosos

recursos (intrínsecos – tempo, investimento emocional, auto-revelações – e extrínsecos

– amigos mútuos, memórias partilhadas, posses materiais) na relação. Os investimentos

aumentam o compromisso, ao aumentar os custos do término da relação – ao terminar a

relação sacrificam-se os recursos que foram investidos. Sistematizando, o modelo do

investimento prevê que o compromisso de um indivíduo para manter uma relação

aumente se ele estiver satisfeito com a mesma, não tiver alternativas desejáveis e tiver

investido fortemente na relação. É de notar que a satisfação e o compromisso não estão

necessariamente fortemente correlacionados, daí ser possível estar-se comprometido por

as alternativas serem fracas e o investimento ser grande, estando-se contudo insatisfeito

(Rusbult, 1983; Le & Agnew, 2003). Apesar do compromisso poder ser explicado pelos

factores acima referidos, não têm todos o mesmo peso. O nível de satisfação é o que se

correlaciona mais com o compromisso. No estudo de Le e Agnew (2003) foram

encontradas pequenas diferenças, embora significativas, a nível do sexo nos constructos

do modelo do investimento: os homens percepcionam melhores alternativas, ao passo

que as mulheres estavam mais satisfeitas, investiam mais e estavam mais

comprometidas com os seus parceiros. As bases do compromisso (satisfação, qualidade

das alternativas e grau de investimento) explicam quase 2/3 da variância no

compromisso. No entanto, existem factores disposicionais como o estilo de vinculação

que estão associados com o compromisso mas não estão contemplados no modelo do

investimento (Le & Agnew, 2003).

1.3.3 O Compromisso e a Vinculação
A vinculação insegura também pode interferir com o compromisso. A

preferência evitante pela independência e a ambivalência aproximação-evitação

característica do estilo ansioso, combinadas com dúvidas acerca da confiabilidade do
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parceiro, podem interferir com a capacidade destas pessoas se comprometerem numa

relação duradoura. Além disso, o distanciamento evitante e a intromissão ansiosa podem

desencorajar os parceiros de se comprometerem com uma relação que receiam ser

problemática e insatisfatória. Existe alguma evidência de que a vinculação insegura está

associada a um menor compromisso, no entanto os indivíduos com uma vinculação

evitante e ansiosa-ambivalente têm uma orientação significativamente distinta face ao

compromisso. As pessoas com uma vinculação ansiosa-ambivalente valorizam mais o

compromisso do que as evitantes, mas a sua tendência para se comprometerem

demasiado cedo, frequentemente antes de conhecerem bem o parceiro, deixa-as mais

vulneráveis ao emaranhamento com um parceiro inadequado e não comprometido, que

frustra os seus desejos de segurança e estabilidade. Estas diferenças a nível do

compromisso dos estilos inseguros foram também analisadas à luz do modelo do

investimento e descobriu-se que os indivíduos ansiosos eram os que relatavam mais

custos e os indivíduos evitantes os que relatavam menor investimento. Estes resultados

sugerem que a falta de compromisso das pessoas ansiosas se deve à desilusão,

frustração e dor, ao passo que a falta de compromisso das pessoas evitantes se deve à

falta de vontade em investir em relações duradouras (Mikulincer & Shaver, 2007).

1.3.4 A Importância das Alternativas na Estabilidade duma
Relação

Simpson (1987) defende que o melhor preditor da estabilidade de uma relação

poderá ser a facilidade com a qual o indivíduo acredita poder encontrar uma alternativa

satisfatória para o actual parceiro.

Johnson e Rusbult (1989) exploram as opções que uma pessoa comprometida

tem quando confrontada com uma alternativa atractiva. Uma das opções é ceder à

tentação, sofrendo depois as consequências que daí possam advir para o relacionamento;

outra é investir numerosos recursos na relação de modo a criar barreiras contra as

alternativas; outra opção é adoptar uma perspectiva de largo espectro e reconhecer que

embora a alternativa possa trazer prazer a curto prazo, a gratificação a longo prazo

requer fidelidade; mas a opção que é aprofundada por estes autores é a desvalorização

de alternativas atractivas. Os psicólogos sociais há muito que haviam reconhecido que

uma das maiores ameaças à estabilidade da relação é a presença de uma alternativa

atractiva e, na verdade, o que a investigação na área do compromisso nos demonstrou

foi que as pessoas que tinham alternativas atractivas relatavam menor compromisso
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para manter as suas relações. Mais do que isso, a qualidade percebida das alternativas

decresce consideravelmente à medida que o envolvimento vai aumentando.

Outros investigadores reflectiram sobre as opções que uma pessoa

comprometida tem ao lidar com alternativas e acrescentaram uma possível solução: «dar

o desconto» aos comportamentos positivos da alternativa, pensando em explicações

alternativas para o seu comportamento lisonjeador (Gagné et al., 2008).

Rusbult (1983) defende que a tendência de pessoas comprometidas para relatar

um decréscimo na atracção pelas alternativas pode dever-se a dois processos: pode ser

que as alternativas de facto declinem ao longo do tempo - os parceiros alternativos

podem estar relutantes em aproximar-se de um indivíduo comprometido; uma segunda

explicação é que há uma mudança nas crenças do indivíduo comprometido

relativamente às alternativas disponíveis – muitos investigadores argumentam que as

pessoas comprometidas podem manter relações estáveis desvalorizando os parceiros

alternativos.

1.4 Apresentação do Estudo
A componente empírica desta investigação tem como objectivo geral estudar até

que ponto as variáveis da infância (com quem se vive, a relação com a mãe, a relação

com o pai, e a relação entre os pais) influenciam o estilo de vinculação, a escolha das

estratégias sexuais, e o compromisso. O primeiro questionário é composto por algumas

perguntas que pretendem inferir as experiências na infância. Mas porquê a escolha

daquelas variáveis em particular e não outras?

 Para muitos teóricos da Psicologia Evolutiva, a presença versus ausência do

pai e/ou uma vida familiar stressante são factores determinantes: Draper e

Harpending (1982, 1988); Belsky, Steinberg e Draper (1991); Hoier (2002);

Bereczkei e Csanaky (2001); Ellis et al. (2003); Maestripieri et al. (2004)

propuseram que as experiências familiares precoces influenciam a estratégia

sexual que os indivíduos seguirão mais tarde;

 Para Vigil e Geary (2006), o envolvimento do pai é determinante, e não

apenas a presença versus ausência do mesmo;



29

 Para Kim e Smith (1999), a idade da menarca das raparigas é influenciada

pelo conflito dos pais, e a espermarca dos rapazes é influenciada pela

proximidade com a mãe.

Como se pode constatar, não há acordo, dentro da comunidade científica,

relativamente às variáveis da infância que têm influência nas escolhas futuras,

relativamente às estratégias sexuais a adoptar, e a manutenção, ou não, de um

compromisso. Por esse motivo, pareceu-nos pertinente tentar perceber quais das

variáveis da infância, que a literatura sugere a partir de estudos distintos, têm

efectivamente influência.

E partindo do princípio que as variáveis da infância têm influência no

compromisso, por que variáveis são mediadas? Pelo estilo de vinculação? Pelas

estratégias sexuais? Pelas componentes do compromisso? Indo um pouco mais longe,

será que existem diferenças significativas entre os sexos? São estas questões que se vai

procurar dar resposta ao longo deste trabalho.

2. Metodologia
No presente capítulo descreve-se sucintamente a amostra, os instrumentos que

foram utilizados nesta investigação e os procedimentos envolvidos.

2.1 Participantes

A amostra deste estudo é constituída por 150 sujeitos, dos quais 86 (57.3%)

pertencem ao sexo feminino e 64 (42.7%) pertencem ao sexo masculino, e cujas idades

variam entre os 18 e os 78 anos (M=33.26; DP=13.38). Foram eliminados da amostra 5

sujeitos por terem omitido dados aquando do preenchimento dos questionários.

Na amostra verificou-se que 50% dos sujeitos tinham o ensino superior, 39.3%

tinham o ensino secundário, 5.3% tinham o terceiro ciclo e os restantes 4% dividiam-se

igualitariamente pelo primeiro e segundo ciclo.

Relativamente ao tipo de relação que mantinham, 9 (5.8%) descreveram a sua

relação como sendo uma amizade colorida, 69 (44.5%) como um namoro, 18 (11.6%)

estavam numa situação de coabitação, e 59 (38.1%) estavam casados.
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2.2 Medidas

Para a realização deste estudo foram utilizados três questionários de auto-

descrição (ver anexo 1): a versão reduzida do Experiências com Relações Próximas

(ERP), o Questionário de Estratégias Sexuais (QES), e a Escala do Modelo do

Investimento (EMI). Foi usada a versão reduzida do ERP por dois motivos: (1) o EMI é

uma escala deveras longa, e o número de questões total, se tivéssemos usado a versão

completa do ERP, poderia constituir um problema na execução destas por parte dos

sujeitos, uma vez que exigiria mais tempo, e possivelmente uma maior motivação da

parte dos mesmos; (2) embora a redução das escalas tenha um custo a nível das

qualidades psicométricas, que decrescem, neste caso em concreto esse custo não é muito

elevado devido ao uso do Amos.

O ERP, originalmente desenvolvido por Brennan, Clark e Shaver (1998), e

traduzido e adaptado por Moreira et al. (2006), é constituído por 36 itens e encontra-se

dividido em duas escalas, cada uma com 18 itens, que correspondem às dimensões

Evitação e Preocupação. A forma reduzida possui 12 itens, dos quais 6 medem a

Preocupação (item exemplo: “Fico frustrada quando os meus parceiros não estão

comigo tanto tempo como eu gostaria”) e 6 medem a Evitação (item exemplo: “Fico

nervosa quando os meus parceiros se tornam demasiado próximos”). Em ambas as

versões os itens estão intercalados de forma sistemática, sendo que os números ímpares

correspondem à dimensão Evitação, e os números pares correspondem à dimensão

Preocupação. Os itens são avaliados numa escala de Likert de 1 (“Discordo

fortemente”) a 7 (“Concordo fortemente”), sendo o 4 o “Neutro/misto”. Para a cotação

deste questionário é necessária a inversão prévia dos resultados dos itens 1, 5 e 7, que

estão formulados no sentido contrário ao dos restantes itens. Nas instruções é pedido ao

indivíduo que avalie o grau em que cada afirmação descreve os seus sentimentos típicos

nas relações, e apela a que as pessoas reflictam sobre como geralmente se sentem nessas

relações, passadas ou presentes. A escala foi desenhada para avaliar o padrão geral de

vinculação adulta, tão independentemente quanto possível das influências

idiossincráticas das circunstâncias actuais, o que tem a vantagem de permitir responder

ao questionário um indivíduo que não se encontre actualmente numa relação (Wei,

Russell, Mallinckrodt & Vogel, 2007). A nível de consistência interna da escala

completa na versão portuguesa, os valores do alfa de cronbach são de .87 para a escala

da preocupação e de .93 para a escala de evitação. No presente estudo foi obtido um alfa
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de .68 para a escala da Preocupação, e de .81 para a escala da Evitação, usando a versão

reduzida. A correlação encontrada entre estas duas escalas foi de .14, valor este que não

alcançou a significância.

O QES, desenvolvido por João Moreira, pretende avaliar o tipo de estratégia

sexual adoptada pelos indivíduos. É constituído por duas escalas: estratégias a longo

prazo (item exemplo: “Quero que o meu marido/companheiro e os meus filhos sejam o

centro da minha vida”) e estratégias a curto prazo (“Nunca fecharei completamente a

porta à possibilidade de ter uma aventura amorosa/sexual”). Cada item é avaliado numa

escala de Likert de 7 pontos, sendo que o 1 significa “Não tem nada a ver comigo”, o 4

significa “Tem algo a ver comigo”, e o 7 significa “Tem totalmente a ver comigo”. Este

questionário tem uma boa consistência interna, tenso sido obtido um alfa de Cronbach

de .82 para a escala das estratégias a longo prazo, e de .89 para a escala das estratégias a

curto prazo. No presente estudo obteve-se um alfa de .84 para escala das estratégias a

longo prazo, e um de .87 para a escala das estratégias a curto prazo. A correlação

encontrada entre estas duas escalas foi de -.26, valor que é significativo para p < .01.

A EMI foi criada por Caryl Rusbult, John Martz e Christopher Agnew (1998), e

traduzida no âmbito do presente estudo, uma vez que não tínhamos conhecimento que

existisse qualquer tradução ou adaptação da escala à população portuguesa. Também os

autores desconheciam que existisse uma tradução e encorajaram-nos a desenvolver uma

(Christopher Agnew, comunicação pessoal, 17 de Fevereiro de 2009). Numa fase

inicial, procedeu-se à tradução das frases que constituem a EMI. Posto isto, foi

retrovertida para inglês pelo orientador da tese, e comparada com o original, não

existindo diferenças relevantes a nível dos contructos que se pretendiam avaliar. Por

fim, foi realizado um pré-teste da escala traduzida, com um pequeno número de sujeitos.

No final foi perguntado aos sujeitos se tinham sentido dificuldade em responder à

escala, ou se alguma questão tinha suscitado dúvidas, mas nenhum levantou nenhuma

questão.

Esta escala foi desenvolvida com o intuito de avaliar quatro constructos,

nomeadamente o Compromisso e as três componentes da dependência – grau de

Satisfação, qualidade das Alternativas e nível de Investimento. Um pré-requisito para

responder a este questionário é que o indivíduo esteja envolvido numa relação

romântica com uma duração mínima de uma semana. Existem dois tipos de itens para

avaliar a Satisfação, as Alternativas e o Investimento: (a) os itens faceta, que medem
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exemplares concretos de cada constructo (item exemplo: “O meu parceiro e eu

partilhamos muitas memórias”), e (b) os itens globais, que são medidas gerais de cada

constructo (item exemplo: “Eu investi muito na nossa relação e teria muito a perder se

ela terminasse”). Esta abordagem é baseada no pressuposto de que alguns participantes

podem achar difícil responder aos itens globais, que são deveras abrangentes. Os itens

faceta como que preparam os participantes para responder aos itens globais, activando

pensamentos acerca de cada constructo e ilustrando-o concretamente. Assim, ao

aumentar a compreensão dos itens globais, os itens faceta aumentam-lhes a precisão e a

validade.

Os itens faceta da escala de Satisfação pretendem avaliar o grau em que a relação

gratifica as necessidades específicas do indivíduo de intimidade, companheirismo,

sexualidade, segurança e envolvimento emocional. Os itens faceta da escala da

qualidade das Alternativas procuram avaliar o grau em que cada uma das necessidades

acima referidas poderia ser satisfeitas em relações alternativas. Os itens faceta da escala

do nível de Investimento pretendem averiguar o tempo investido, a partilha de

identidade, as memórias partilhadas, a auto-revelação e a vida intelectual partilhada.

Uma vez que os itens faceta estão incluídos no instrumento com o único propósito de

aumentar a qualidade dos itens globais, a análise da consistência interna só foi calculada

para os itens globais (Rusbult, Martz & Agnew, 1998). Feita esta ressalva, são

apresentados de seguida os alfas de Cronbach encontrados por Rusbult e os que foram

encontrados no presente estudo:

Quadro 1: Alfas de Cronbach encontrados no estudo de Rusbult (1998) e os que

foram encontrados na presente investigação

Itens Globais Alfas de Cronbach de Rusbult Alfas de Cronbach deste estudo

Satisfação .94 .87

Alternativas .88 .78

Investimento .82 .84

Compromisso .95 .88

Calcularam-se também os alfas de Cronbach para a escala completa, incluindo os

itens faceta e os itens globais. Os valores encontrados encontram-se abaixo descritos:
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Quadro 2: Alfas de Cronbach da totalidade dos itens encontrados na presente

investigação

Totalidade dos itens Alfas de Cronbach deste estudo

Satisfação .89

Alternativas .83

Investimento .85

Compromisso .88

Calcularam-se seguidamente as correlações entre as diferentes escalas da EMI.

Passam-se a descrever os resultados encontrados:

Quadro 3: Correlações entre as escalas da EMI encontrados na presente

investigação

Correlações Satisfação Alternativas Investimento Compromisso

Satisfação 1.00 -,45** ,66** ,70**

Alternativas -,45** 1.00 -,51** -,64**

Investimento ,66** -,51** 1.00 ,66**

Compromisso ,70** -,64** ,66** 1.00

** A correlação é significativa (p<.01)

Ao estudar as correlações entre as diversas variáveis, encontraram-se dados

preocupantes no que toca às componentes do Compromisso. As correlações entre

algumas escalas são bastante elevadas. Não é postulado pelo modelo do investimento

que as componentes do Compromisso são independentes entre si, contudo as

correlações entre elas não deverão ser muito altas, sob pena de ser lícito indagar se não

se estará a falar do mesmo constructo. Por este motivo resolveu-se fazer uma análise

factorial, que permite analisar a validade interna do instrumento. Utilizou-se para a

extracção dos factores a análise em componentes principais, seguida de rotação

Varimax. Atendendo aos critérios sugeridos para definir o número de componentes a

reter (Moreira, 2004), considerou-se a análise do gráfico de valores próprios (Figura 1).
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Figura 1: Gráfico dos valores próprios obtidos na análise factorial da EMI

A representação gráfica dos resultados sugere a existência de 3 factores, com o

quarto a não surgir de forma tão clara.

Abaixo são apresentadas as saturações dos itens em cada um dos factores.

Quadro 4: Saturação dos itens da EMI nos factores

Componente

1 2 3 4

1. O meu parceiro satisfaz as minhas necessidades de intimidade 0.68 0.16 0.25 -0.07

2. O meu parceiro satisfaz as minhas necessidades de companhia 0.78 0.03 0.14 -0.05

3. O meu parceiro satisfaz as minhas necessidades sexuais 0.74 0.07 -0.02 -0.12

4. O meu parceiro satisfaz as minhas necessidades de segurança 0.70 0.13 0.12 -0.16

5. O meu parceiro satisfaz as minhas necessidades de envolvimento
emocional

0.73 0.08 0.14 -0.19

6. Sinto-me satisfeito com a nossa relação 0.76 0.22 0.19 -0.16

7. A minha relação é bastante melhor que as relações das outras pessoas. 0.60 0.11 0.37 -0.04

8. A minha relação está próxima da perfeição. 0.55 0.09 0.50 -0.27

9. A nossa relação faz-me muito feliz. 0.67 0.11 0.32 -0.26

10. A nossa relação é eficaz a satisfazer as minhas necessidades de
intimidade, companhia, etc.

0.71 0.30 0.11 0.03

1. As minhas necessidades de intimidade poderiam ser satisfeitas em
relações alternativas.

-0.15 -0.18 -0.24 0.74

2. As minhas necessidades de companhia poderiam ser satisfeitas em
relações alternativas.

-0.08 -0.19 -0.17 0.78
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3. As minhas necessidades sexuais poderiam ser satisfeitas em relações
alternativas.

-0.30 -0.58 0.05 0.33

4. As minhas necessidades de segurança poderiam ser satisfeitas em relações
alternativas.

-0.21 -0.30 -0.06 0.75

5. As minhas necessidades de envolvimento emocional poderiam ser
satisfeitas em relações alternativas.

-0.15 -0.29 -0.15 0.73

6. As pessoas, que não o meu parceiro, com as quais poderia vir a envolver-
me, são muito atraentes.

0.04 -0.62 -0.03 0.30

7. As alternativas que tenho ao meu relacionamento estão próximas da
perfeição.

-0.07 -0.59 0.06 0.27

8. Se não estivesse com o meu parceiro estaria bem – encontraria outra
pessoa interessante com quem estar.

-0.05 -0.54 -0.37 0.20

9. As minhas alternativas são atraentes para mim. -0.03 -0.44 -0.36 0.26

10. As minhas necessidades de intimidade, companhia, etc. poderiam ser
facilmente satisfeitas numa relação alternativa.

-0.12 -0.67 -0.23 0.38

1. Investi muito tempo na nossa relação. 0.08 0.28 0.43 0.00

2. Contei ao meu parceiro muitas coisas íntimas acerca de mim. 0.26 0.51 0.34 0.05

3. O meu parceiro e eu temos uma vida intelectual juntos que seria difícil
substituir.

0.38 0.32 0.48 -0.18

4. O meu sentido de identidade pessoal (quem eu sou) está associado ao meu
parceiro e à nossa relação.

0.18 0.25 0.66 -0.16

5. O meu parceiro e eu partilhamos muitas memórias. 0.39 0.36 0.46 -0.01

6. Eu investi muito na nossa relação e teria muito a perder se ela terminasse. 0.44 0.30 0.60 -0.10

7. Muitos aspectos da minha vida têm-se interligado ao meu parceiro, e eu
perderia tudo isso se a relação terminasse.

0.19 -0.01 0.75 -0.25

8. Sinto-me muito envolvida na nossa relação – investi muito nela. 0.52 0.37 0.66 -0.12

9. A minha relação com amigos e membros da família seria complicada se
eu e o meu parceiro terminássemos.

0.04 -0.11 0.66 -0.10

10. Comparando com outras pessoas que conheço, investi imenso na relação
com o meu parceiro.

0.28 0.14 0.74 -0.08

1. Quero que a nossa relação dure muito tempo. 0.53 0.59 0.26 -0.04

2. Estou empenhada em manter a relação com o meu parceiro. 0.61 0.58 0.29 0.03

3. Não ficaria muito perturbada se a nossa relação terminasse num futuro
próximo.

-0.29 -0.36 0.00 0.07

4. É provável que saia com alguém, que não o meu parceiro, durante o
próximo ano.

-0.21 -0.66 -0.18 0.26

5. Sinto-me muito vinculada à nossa relação – muito fortemente ligada ao
meu parceiro.

0.59 0.43 0.46 -0.02

6. Quero que a nossa relação dure para sempre. 0.37 0.55 0.32 -0.03

7. Estou orientada para o futuro a longo prazo da minha relação. 0.52 0.52 0.39 0.02

De acordo com os dados apresentados, alguns itens apresentam valores

semelhantes em dois factores. São disso exemplo os itens 8 da escala global da

Satisfação, e os itens 1, 2 e 7 da escala do Compromisso. Estes são os itens em que as

saturações em diferentes factores são mais visíveis, mas outros existem em que existe

uma grande dispersão por 2 ou 3 factores, sendo disso exemplo o item 9 da escala
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global das alternativas, os itens 3 e 5 da escala das facetas do Investimento, os itens 6 e

8 da escala global do Investimento, e os itens 3 e 5 da escala do Compromisso.

Quadro 5: Itens da EMI que saturam em mais que um factor

Itens Factores

satisfação globais 08 1 e 3

alternativas globais 09 2 e 3

investimento facetas 03 1, 2 e 3

investimento facetas 05 1, 2 e 3

investimento globais 06 1 e 3

investimento globais 08 1 e 3

compromisso 01 1 e 2

compromisso 02 1 e 2

compromisso 03 1 e 2

compromisso 05 1, 2 e 3

compromisso 07 1 e 2

Como se pode verificar, seriam vários os itens da escala que se poderia pensar

em eliminar por saturarem em mais do que um factor, provocando isso um decréscimo

na precisão. Daí ter-se decidido não eliminar itens. Contudo, o seu conteúdo deverá ser

objecto de atenção em futuras revisões.

Assim, embora os factores não sejam medidas puras das escalas, poderíamos

dizer que o factor 1 corresponde à Satisfação, o factor 2 ao Compromisso, o factor 3 ao

Investimento, e o factor 4 às Alternativas, se bem que vários itens de Alternativas estão

a saturar muito no factor 2 (Compromisso).

Além dos questionários já referidos, foi elaborado um outro, destinado a avaliar

as experiências da infância, e composto por itens de proveniência diversa.

Nomeadamente, foram utilizados 6 itens da Mother-Father-Peer Scale (MFPS) - uma

escala que avalia as experiências de infância – 3 relativos à relação com a mãe, e 3

relativos à relação com o pai. Estes itens foram seleccionados com base nos dados de

um estudo anterior, e por serem os que apresentavam uma saturação maior na escala da

aceitação, para a mãe e para o pai. Os itens para o pai e para a mãe são iguais, alterando-

se apenas o necessário, nomeadamente o género. Esta escala foi desenvolvida por
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Seymour Epstein, e posteriormente adaptada para a população portuguesa por Lopes dos

Santos, Silva e Sousa (1995), com o objectivo de aferir o modo como os indivíduos

avaliam retrospectivamente a qualidade das relações mantidas na infância com cada um

dos pais e os pares. É constituída por um total de 56 itens, aos quais o sujeito responde

numa escala de Likert de 5 pontos que vai desde o «discordo totalmente» ao «concordo

totalmente». O que é pedido aos sujeitos é que indiquem a magnitude de concordância

com as afirmações no que respeita à sua relação na infância com cada um dos pais, bem

como com os pares. O MFPS é composto por duas subescalas: a primeira indica o grau

em que a mãe, o pai e os pares são descritos como tendo sido aceitantes versus

rejeitantes, sendo que a aceitação indica que o pai/mãe comunicou amor, aceitação, e

apreciação pelo filho, enquanto a rejeição indica que o pai/mãe tratou o filho como um

fardo, um incómodo ou uma fonte de infelicidade; a segunda subescala mede o grau em

que cada um dos pais era encorajador da independência (o pai/mãe encorajou e aceitou a

independência e a autoconfiança da criança) versus super-protector (se o pai/mãe foi

super-protector e não foi capaz de ajudar a criança a funcionar autonomamente). Cada

item é avaliado numa escala de 1 («discordo totalmente») a 5 («concordo totalmente»).

Uma pontuação elevada nas subescalas indica um comportamento aceitante e

encorajador da independência, ao passo que um resultado baixo sugere um

comportamento super-protector e rejeitante. Também existe uma escala para os pares,

sendo apenas composta pelos itens da subescala de aceitação. A consistência interna das

escalas na amostra portuguesa situou-se entre .77 e .83 (Groves & Sawyers, 1987). Os

alfas de Cronbach encontrados com os itens utilizados neste estudo foram de .87 para a

relação com a mãe, e de .93 para a relação com o pai. A correlação encontrada entre

estas duas escalas foi de .39, valor significativo para p < .01.

Foram ainda incluídos itens, nesse questionário, a fim de aferir o nível de stress na

vida familiar na infância e na adolescência (stressante versus tranquila), a qualidade da

relação entre os pais (conflituosa versus feliz) e com quem viveram os sujeitos nos

primeiros 16 anos, tendo os sujeitos que responder, para cada ano, se tinham vivido com

os pais, só com a mãe, só com o pai, com a mãe e o padrasto, com o pai e a madrasta, ou

nenhum dos anteriores. Os alfas de Cronbach para o Stress na Vida Familiar e para a

Relação entre os Pais foram ambos de .80. A correlação entre estas duas escalas foi de -

.57, sendo este valor significativo para p < .01.
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São poucos os itens nas diversas escalas que fariam aumentar o valor do Alfa de

Cronbach caso fossem eliminados, e os ganhos não eram muito significativos, pelo que

se optou por não eliminar nenhum. São caso disso o item 9 da escala global do

Investimento (de .85 para .86); o item 3 da escala do Compromisso (de .88 para .91); o

item 10 da escala da Preocupação do ERP (de .68 para .69); e o item 3 da escala de

Longo Prazo do QES (de .84 para .85).

Quanto às correlações entre escalas de diferentes medidas, são dignas de nota as

correlações existentes entre: a Relação com o Pai e a Relação entre os Pais (r = .55, p <

.01); o Stress Familiar e a Relação entre os pais (r = -.57, p < .01); a Estratégia a Curto

Prazo e as Alternativas (r = .56, p < .01); e a Estratégia a Curto Prazo e o Compromisso

(r = -.56, p < .01). Para consultar o quadro de correlações entre todas as variáveis, ver

anexo 2.

2.3 Procedimento
A recolha de dados foi realizada através de um conjunto de questionários

estruturados, com perguntas fechadas e instruções padronizadas. Os questionários foram

entregues aos participantes num envelope, juntamente com a folha de consentimento

informado, onde eram descritos de forma sucinta os objectivos gerais do estudo e era

assegurada a total confidencialidade das respostas. Foi pedido aos participantes que,

depois de responderem, colocassem novamente os questionários dentro do envelope e o

selassem, entregando a folha de consentimento informado à parte, de forma a ser

garantida a confidencialidade. Os participantes foram recrutados por alguns alunos de

uma disciplina da licenciatura em Psicologia, pelo orientador, e pela autora deste

estudo. Foi pedido aos alunos que colaboraram na investigação que seleccionassem

participantes que estivessem envolvidos numa relação heterossexual, e que fossem

maiores de idade (de forma a não ser necessária a autorização dos pais para a

participação no estudo). Não foi permitida a participação de ambos os membros dum

casal, mas apenas de um membro por casal. Todos os participantes colaboraram de

forma voluntária, não remunerada e sob consentimento informado. A recolha da

amostra decorreu maioritariamente no segundo semestre de 2009.
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2.3.1. Plano da Análise de dados

Após os dados terem sido recolhidos, foi construída uma base de dados no

programa estatístico SPSS (versão 17.0) e realizada uma análise da estatística descritiva,

com o objectivo de caracterizar a amostra relativamente a variáveis sócio-demográficas

e a variáveis relevantes para o estudo, como o tipo de relacionamento mantido pelo

indivíduo e a duração do mesmo. Assim, exploraram-se as variáveis através do cálculo

da média, do desvio-padrão, bem como do cálculo de frequências, de percentagens, e

correlações entre as escalas.

Numa segunda fase, averiguaram-se as medidas de precisão para todas as escalas

utilizadas, através do cálculo do alfa de Cronbach, o índice de precisão mais utilizado

em psicometria. Aferiu-se ainda a validade da escala que foi traduzida no âmbito deste

estudo (EMI), procedendo-se a uma análise factorial.

Numa terceira fase recorreu-se ao programa estatístico de modelação por

equações estruturais Amos (versão 17.0), que ajuda a ter uma ideia aprofundada acerca

de modelos causais e da relação entre variáveis, quer manifestas quer latentes

(Arbuckle, 2008). Começámos por estudar as variáveis das experiências de infância.

Usando os itens como indicadores, foi-se estimar a correlação entre elas. Depois, foi-se

avançando por blocos. A seguir às variáveis das experiências de infância, adicionaram-

se ao modelo as variáveis do ERP (a Evitação e a Preocupação), depois destas

sucederam-se as variáveis do QES (Estratégias a Curto e a Longo Prazo), e por fim

acrescentaram-se as variáveis da EMI (Satisfação, Alternativas, Investimento e

Compromisso). Em cada um destes passos consideraram-se todos os efeitos possíveis,

eliminando-se posteriormente aqueles que não eram significativos. Uma vez que os

efeitos significativos não eram os mesmos para o grupo dos homens e das mulheres,

optou-se por desenvolver modelos separados, dado este que vai de encontro à ênfase

dada pela psicologia evolutiva às diferenças entre sexos. O que apresentamos

seguidamente são os modelos finais.3. Apresentação dos Resultados
Começando por falar do ajustamento do modelo, e tendo em conta a complexidade

do mesmo e o número de parâmetros que procura estimar, os resultados são

satisfatórios: ² (1203) = 1698.01 p < .01, ²/df = 1.41, GFI = .66, CFI = .87, RMSEA =

.05.
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Olhando agora para os modelos, vamos fazer uma análise separada para homens

e para mulheres uma vez que, como já foi dito anteriormente, os efeitos mediadores não

são os mesmos para ambos os sexos.

No caso das mulheres, de todas as variáveis das experiências de infância apenas

o Stress Familiar tem um efeito sobre as dos blocos posteriores. O Stress Familiar

influencia as Estratégias Sexuais a Curto Prazo (.30), que por sua vez vão ter um efeito

directo sobre o Compromisso (-.47), e vão influenciar a Satisfação (-.41), as

Alternativas (.61), e o Investimento (-.41), mas apenas a Satisfação tem implicações

para o compromisso nesta via mais indirecta (.62). Curiosamente, o Stress Familiar

também faz aumentar o Compromisso, através da Preocupação (.41 *. 21 = .09), mas

este efeito é mais fraco que o efeito mediado pelas Estratégias a Curto Prazo (.30 * -.47

= -.14). Existe ainda uma influência directa da variável Anos de Convivência com o Pai

sobre o Compromisso (.25). Parece-me também digno de comentário o facto de a

Evitação não ter qualquer efeito mediador entre as Experiências da Infância e as

Estratégias Sexuais e o Compromisso, uma vez que não recebe influências de nenhuma

das variáveis das Experiências de Infância. A Evitação faz, contudo, diminuir o

Compromisso através das Estratégias a Curto Prazo (.49 * -.47 = -.23).

Debruçando-nos agora sobre o caso dos homens, observamos que o panorama

muda. Ao contrário do que acontece nas mulheres, a Evitação desempenha aqui um

papel de charneira. Não existe nenhuma variável das Experiências de Infância que

influencie directamente as Estratégias Sexuais ou o Compromisso. Praticamente todos

os efeitos passam pela Evitação, com a excepção do efeito que a Preocupação tem sobre

as Estratégias a Longo Prazo (.40), mas que não se traduz em nenhum efeito sobre as

variáveis do Compromisso. Das variáveis das Experiências de Infância a única que

influencia a Evitação é a Relação com a Mãe (-.46). Já a Preocupação é influenciada

pelas variáveis: Viver com a Mãe (-.25), Viver com o Pai (-.28) e o Stress Familiar (-

.48) mas, como já se disse, não tem implicações subsequentes. Este último dado, o de o

Stress Familiar fazer diminuir a Preocupação, é no mínimo curioso. Uma reflexão

acerca dele é feita na discussão. Prosseguindo, a Evitação faz aumentar as Estratégias a

Curto Prazo (.46), e diminuir as Estratégias a Longo Prazo (-.67). Por sua vez, e não

sendo surpreendente, as Estratégias a Curto Prazo fazem diminuir a Satisfação (-.59),

diminuir o Investimento (-.64) e aumentar a avaliação positiva das Alternativas (.74).
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Modelo para o sexo masculino
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Por fim, o Compromisso aumenta com a Satisfação (.22), e o Investimento (.41), e

diminui com as Alternativas (-.45).

Enquanto nas mulheres existem efeitos directos sobre o Compromisso em cada

um dos passos, isto é, existe um efeito directo duma variável das Experiências de

Infância (o Stress Familiar), um efeito directo duma variável da Vinculação

(Preocupação), e ainda um efeito directo duma Estratégia Sexual (Curto Prazo), nos

homens não existe nenhum efeito das Experiências de Infância que não seja mediado

pela Vinculação, pelas Estratégias a Curto Prazo e pelas componentes do Compromisso.

4. Discussão
O objectivo desta investigação era tentar perceber que variáveis das experiências

de infância tinham influência na adopção de uma Estratégia a Curto ou a Longo Prazo, e

na manutenção de um Compromisso. Quisemos também verificar se o estilo de

vinculação tinha um papel mediador entre as experiências de infância e as Estratégias

Sexuais e o Compromisso. Alertados pela literatura acerca da existência de diferenças

individuais, tanto nos estilos de vinculação como nas estratégias sexuais, tivemos

atenção a como se comportavam os sexos quando avaliados nestas dimensões.

Verificámos que, tal como a Psicologia Evolutiva prevê, nomeadamente a teoria

das Estratégias Sexuais, os efeitos são muito diferentes para homens e mulheres. No

caso das mulheres, a variável das experiências de infância que tem um efeito mais

relevante na escolha da estratégia sexual é o Stress Familiar, que faz aumentar a procura

de Estratégias a Curto Prazo. O Stress Familiar é também a única variável das

experiências de infância que tem um efeito sobre o estilo de vinculação, aumentando a

Preocupação. Curiosamente, não é a ausência do pai, ou da mãe, que faz aumentar o

Stress Familiar, mas sim a relação entre os pais, e a relação que o indivíduo mantém

com cada um deles separadamente. Contudo, existe um efeito directo moderado do

Viver com o Pai sobre o Compromisso, mas que não é mediado pela vinculação ou

pelas Estratégias Sexuais. Estes dados parecem contrariar Vigil e Geary (2006) quando

estes defendem que o envolvimento do pai é determinante, e não apenas a presença

versus ausência do mesmo. Os dados parecem apoiar os estudos da Psicologia Evolutiva

que referem a importância do Stress Familiar como determinante na escolha das

Estratégias Sexuais. Em alguns destes estudos, a presença versus ausência do pai é

confundida com o Stress Familiar, noutros estas duas variáveis aparecem lado a lado,
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tendo uma influência conjunta nas Estratégias Sexuais (Belsky, Steinberg e Draper,

1991). O nosso estudo parece confirmar a segunda alternativa mas, curiosamente,

através de mecanismos diferenciados para uma e outra variável.

No caso dos homens, as coisas passam-se de maneira bastante diferente. Tanto o

Stress Familiar como a Relação com a Mãe influenciam os estilos de vinculação. O

Stress Familiar faz diminuir a Preocupação, e uma boa Relação com a Mãe faz diminuir

a Evitação. Não encontrámos nenhuma explicação óbvia para o facto de, neste estudo, o

Stress Familiar fazer diminuir a Preocupação, no caso dos homens. Pode ser um efeito

fortuito, resultado da combinação do modelo ser complexo e da amostra ser pequena.

Achamos que o mais sensato é esperar para ver se este dado se confirma noutras

amostras. Não havendo efeitos directos das variáveis das experiências de infância sobre

as Estratégias Sexuais, todos os efeitos que delas provêm passam pelo estilo de

vinculação, ganhando este um papel de charneira que não tinha no caso das mulheres.

As variáveis Viver com a Mãe e Viver com o Pai influenciam a Preocupação, fazendo-a

diminuir, mas apenas a Relação com a Mãe tem influência sobre a Evitação. Como era

esperado, a Evitação faz aumentar as Estratégias a Curto Prazo e diminuir as Estratégias

a Longo Prazo. Este dado vem dar apoio às investigações de Belsky (1999), Gentzler e

Kerns (2004), Kirkpatrick (1998), e Moreira (2008). Reflectindo agora sobre o

Compromisso, de todas as variáveis estudadas, apenas as Estratégias a Curto Prazo têm

uma influência indirecta sobre o Compromisso, sendo essa influência mediada pelas

variáveis do Modelo do Investimento, nomeadamente a Satisfação, as Alternativas e o

Investimento. Concretizando, as Estratégias a Curto Prazo fazem diminuir o

Compromisso através da diminuição da Satisfação e dos Investimentos, bem como do

aumento das Alternativas. Ao que parece, a mediação do Compromisso pelos

componentes da dependência, como é postulado pelo Modelo do Investimento de

Rusbult, Martz e Agnew (1998) só se verifica no caso dos homens.

Os resultados obtidos neste estudo devem, contudo, ser interpretados com

precaução por diversos motivos: a amostra não só é pequena como pouco diversificada

em termos do grau de escolaridade dos sujeitos e, possivelmente, do seu estatuto sócio-

económico, o que faz com que a generalização para a população portuguesa seja

imprudente; a EMI foi traduzida mas não foi adaptada para a população portuguesa e,

dada a dispersão de saturações de alguns itens nos factores da Análise Factorial, e dadas

das correlações altas entre as escalas que constituem esta medida, justifica-se uma



45

revisão desta escala antes de ser utilizada em futuras investigações. A análise factorial

veio demonstrar que a existência de quatro factores não é clara e sugere a revisão de

vários itens desta escala. É ainda de notar que os autores da EMI propõem que sejam

usados apenas os itens globais de cada escala (Rusbult, Martz & Agnew, 1998), e na

presente investigação foram usados todos os itens, inclusivé os itens faceta. Esta opção

foi tomada por dois motivos: o primeiro foi que, não sabendo como seria a reacção dos

sujeitos a esta escala, pareceu-nos que a inclusão dos itens faceta poderia facilitar a

compreensão da mesma, um segundo motivo prende-se com o facto de a consistência

interna das diversas escalas que constituem a EMI ser maior quando se incluem todos os

itens, faceta e globais.

Contudo, e apesar das óbvias limitações, creio que esta investigação foi

proveitosa na medida em que vem trazer alguns esclarecimentos a nível das

experiências da infância que influenciam a adopção das Estratégias Sexuais e da

manutenção de um Compromisso. No entanto, outras variáveis das experiências da

infância poderiam ser estudadas, dando continuação a este estudo. Posso adiantar, com

grande satisfação, que já está em curso um projecto que visa recolher mais dados. Este

estudo demonstrou ainda que os efeitos são diferentes para homens e mulheres, e o que

explica, por exemplo, a adopção de uma estratégia a curto prazo no caso das mulheres

não é o mesmo que no caso dos homens. Estas nuances podem ser úteis em futuras

investigações e ajudar a trazer um consenso, ou pelo menos levantar questões, sobre

quais as variáveis da infância que têm influência nas Estratégias Sexuais e no

Compromisso.

A nível de implicações para a intervenção terapêutica, creio que os resultados

deste estudo podem fornecer algumas pistas: se o nosso objectivo é promover a

estabilidade das relações de casal, este estudo sugere que no caso das mulheres deverá

dar-se especial atenção ao Stress Familiar que elas experienciaram enquanto crianças,

ao passo que no caso dos homens talvez seja mais relevante explorar a relação que eles

mantiveram com a mãe.

Olhando para trás, e relembrando o que Freud dizia acerca da importância da

relação com a mãe, verificamos que este estudo vem apoiar esse pressuposto, ainda que

apenas no que toca aos homens. Para estes, parece que, efectivamente, a relação com a

mãe na infância, é um protótipo das relações de casal que experiencia enquanto adulto.
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Anexos



Termo de Consentimento Informado

A sua participação neste estudo consiste em completar diversos questionários
relacionados com os seus pensamentos, sentimentos e comportamentos no que respeita
à sua actual relação de casal.

No conjunto que foi fornecido à pessoa responsável pela aplicação dos questionários
encontram-se:
1. Este termo de consentimento informado. Depois de o ler, deve assiná-lo e entregá-lo

à pessoa responsável pela aplicação.
2. Os questionários usados para a recolha de dados para o estudo. Depois de ler e

assinar este termo de consentimento informado, que o informa acerca daquilo que a
sua participação envolve e dos seus direitos nesta participação, e permite aos
investigadores confirmar que a sua participação foi voluntária, pode começar a
preencher os questionários.

3. Depois de ter terminado de preencher os questionários, coloque-os dentro do
envelope e feche-o, de modo a manter as suas respostas confidenciais.

A duração esperada de participação é aproximadamente 20 minutos.

1. A sua participação é completamente voluntária.
2. As respostas às perguntas em todos os questionários manter-se-ão anónimas. Não

haverá nenhuma informação identificável incluída nos questionários.
3. Não existem desconfortos ou riscos conhecidos por participar neste estudo. Esta

conclusão é baseada na experiência de grande número de estudos com procedimentos
idênticos ou semelhantes.
Se tiver mais perguntas sobre este estudo, por favor contacte o Prof. Doutor João

Manuel Moreira, na Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da
Universidade de Lisboa, pelo e-mail jmoreira@fpce.ul.pt, ou pelo telefone 21 794 36
00.

Ao assinar, declaro que tenho 18 anos de idade ou mais, que li e entendi a
declaração acima, e que concordo participar neste estudo.

Assinatura do participante _______________________________________________

Data ____/____/________

Responsável pela aplicação (nome) _______________________________________

(assinatura)
______________________________________

NÃO COLOQUE ESTA FOLHA DENTRO DO ENVELOPE COM OS

QUESTIONÁRIOS. ENTREGUE-A SEPARADAMENTE.

mailto:jmoreira@fpce.ul.pt
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Questionário de Experiência de Infância

Apresentam-se de seguida uma série de afirmações que dizem respeito ao seu
relacionamento, na infância, com os seus pais.

Por favor indique, assinalando com uma cruz, com quem viveu (em termos dos
seus pais) nos seus primeiros 16 anos de vida. Para cada ano, assinale com uma cruz
com quem viveu durante esse ano (o 1º ano da sua, vida, o 2º, etc.) Se as circunstâncias
da sua vida mudaram durante esse ano, assinale a situação que ocupou maior parte do
ano. Deve, portanto, fazer um total de 16 cruzes, uma para cada ano.

Pais Só Mãe Só Pai
Mãe e

Padrasto
Pai e

Madrasta

Nenhum
dos

anteriores
1 ano
2 anos
3 anos
4 anos
5 anos
6 anos
7 anos
8 anos
9 anos
10 anos
11 anos
12 anos
13 anos
14 anos
15 anos
16 anos

Para cada uma das seguintes afirmações, pedimos-lhe que indique em que medida ela
descreve o seu caso. Assinale com um círculo o número correspondente à sua resposta,
utilizando a seguinte escala:

Quando eu era criança a minha MÃE (ou a pessoa que a substituía):

Discordo
totalmente

Discordo

Não
concordo

nem
discordo

Concordo
Concordo
totalmente

1 – Esforçava-se por me compreender e
ajudar quando eu me sentia mais triste

1 2 3 4 5

2 – Tinha prazer em estar comigo 1 2 3 4 5

3 – Estava sempre disponível quando eu
precisava da sua confiança e do seu apoio

1 2 3 4 5
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Quando eu era criança o meu PAI (ou a pessoa que o substituía):

Discordo
totalmente

Discordo

Não
concordo

nem
discordo

Concordo
Concordo
totalmente

1 – Esforçava-se por me compreender e
ajudar quando eu me sentia mais triste

1 2 3 4 5

2 – Tinha prazer em estar comigo 1 2 3 4 5

3 – Estava sempre disponível quando eu
precisava da sua confiança e do seu apoio

1 2 3 4 5

Durante a minha infância e adolescência, a minha vida familiar foi:

Nada
Stressante

Medianamente
Stressante

Muito
Stressante

1 2 3 4 5 6 7

Nada
Tranquila

Medianamente
Tranquila

Muito
Tranquila

1 2 3 4 5 6 7

A relação entre os meus pais, tanto quanto eu me apercebi, era:

Muito
Infeliz

Medianamente
Feliz

Muito
Feliz

1 2 3 4 5 6 7

Pouco
Conflituosa

Medianamente
Conflituosa

Muito
Conflituosa

1 2 3 4 5 6 7
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Experiências Com Relações Próximas

Instruções: Por favor, leia cada uma das seguintes afirmações e avalie o grau em que
cada uma delas descreve os seus sentimentos acerca das relações com os seus parceiros
(p. ex., marido, namorado, companheiro, etc). Pense em todas as suas relações, passadas
e presentes, e responda em termos de como geralmente se sente nessas relações.
Responda a cada afirmação indicando o quanto concorda ou discorda. Assinale com um
círculo o número correspondente à sua resposta, utilizando a seguinte escala:

Discordo
fortemente

Neutro/
misto

Concordo
fortemente

1 2 3 4 5 6 7

1. Costumo discutir os meus problemas e preocupações
com os meus parceiros.

1 2 3 4 5 6 7

2. Fico frustrada se os meus parceiros não estão
disponíveis quando eu preciso deles.

1 2 3 4 5 6 7

3. Não me sinto confortável ao “abrir-me” com os meus
parceiros.

1 2 3 4 5 6 7

4. Fico frustrada quando os meus parceiros não estão
comigo tanto tempo como eu gostaria.

1 2 3 4 5 6 7

5. Ajuda-me poder contar com os meus parceiros nas
situações de necessidade.

1 2 3 4 5 6 7

6. Fico ressentida quando os meus parceiros passam
tempo longe de mim.

1 2 3 4 5 6 7

7. Não me importo de pedir aos meus parceiros conforto,
conselhos ou ajuda.

1 2 3 4 5 6 7

8. Se não consigo que os meus parceiros mostrem
interesse por mim, fico perturbada ou zangada.

1 2 3 4 5 6 7

9. Fico nervosa quando os meus parceiros se tornam
demasiado próximos.

1 2 3 4 5 6 7

10. Quando não estou envolvida numa relação, sinto-me
um pouco ansiosa e insegura.

1 2 3 4 5 6 7

11. Prefiro não ser muito próxima dos meus parceiros. 1 2 3 4 5 6 7

12. Quando os meus parceiros me desaprovam, sinto-me
muito mal comigo mesma.

1 2 3 4 5 6 7
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QES

Instruções: Indique em que grau cada uma das seguintes afirmações corresponde aos
seus comportamentos, sentimentos ou atitudes relativas às relações de casal.
Assinale com um círculo o número correspondente à sua resposta, utilizando a seguinte
escala:

Não tem
nada a ver

comigo

Tem muito
pouco a

ver comigo

Tem pouco
a ver

comigo

Tem algo a
ver comigo

Tem muito
a ver

comigo

Tem
muitíssimo

a ver
comigo

Tem
totalmente a
ver comigo

1 2 3 4 5 6 7

1. Tenho a intenção de investir muito tempo e esforço no meu
marido/companheiro e nos nossos filhos

1 2 3 4 5 6 7

2. Independentemente de ter ou não uma relação estável, gosto
de seduzir outras pessoas

1 2 3 4 5 6 7

3. Não me pouparia a esforços para proporcionar aos meus
filhos a melhor vida possível

1 2 3 4 5 6 7

4. Quero que o meu marido/companheiro e os meus filhos
sejam o centro da minha vida

1 2 3 4 5 6 7

5. Dificilmente consigo resistir a envolver-me com uma
pessoa que ache atraente

1 2 3 4 5 6 7

6. Nunca fecharei completamente a porta à possibilidade de
ter uma aventura amorosa/sexual

1 2 3 4 5 6 7

7. A qualidade da vida familiar é muito importante para mim 1 2 3 4 5 6 7

8. Gosto da ideia de manter sempre alguma variedade em
termos de parceiros sexuais

1 2 3 4 5 6 7

9. Dedicar a minha vida ao meu marido/companheiro e aos
nossos filhos seria aquilo que eu desejaria

1 2 3 4 5 6 7

10. Acho que não conseguiria ser sempre fiel a um só parceiro 1 2 3 4 5 6 7

11. Construir uma família é um objectivo importante na minha
vida

1 2 3 4 5 6 7

12. Sou infiel por natureza 1 2 3 4 5 6 7
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EMI

Parte I

Em baixo encontra um conjunto de frases relativas à satisfação que sente na
relação com o seu actual parceiro. Por favor indique o grau com o qual concorda com
cada uma das seguintes afirmações utilizando a escala seguinte:

1
Discordo

Completamente

2
Concordo

Ligeiramente

3
Concordo

Moderadamente

4
Concordo

Completamente

1. O meu parceiro satisfaz as minhas necessidades de intimidade (p.ex.,
partilhando crenças pessoais, segredos, etc.)

1 2 3 4

2. O meu parceiro satisfaz as minhas necessidades de companhia (p.ex.,
fazer coisas em conjunto, aproveitando a companhia um do outro, etc.)

1 2 3 4

3. O meu parceiro satisfaz as minhas necessidades sexuais (p.ex., dar as
mãos, beijarmo-nos, etc.)

1 2 3 4

4. O meu parceiro satisfaz as minhas necessidades de segurança (p.ex.,
sentimento de confiança, conforto numa relação estável, etc.)

1 2 3 4

5. O meu parceiro satisfaz as minhas necessidades de envolvimento
emocional (p.ex., sentimento de estar vinculado emocionalmente,
sentir-se bem quando o outro se sente bem, etc.)

1 2 3 4

6. Sinto-me satisfeito com a nossa relação (por favor assinale a sua resposta com um
círculo)

0 1 2 3 4 5 6 7 8
Discordo Concordo Concordo

Completamente Parcialmente Completamente

7. A minha relação é bastante melhor que as relações das outras pessoas.

0 1 2 3 4 5 6 7 8
Discordo Concordo Concordo

Completamente Parcialmente Completamente

8. A minha relação está próxima da perfeição.

0 1 2 3 4 5 6 7 8
Discordo Concordo Concordo

Completamente Parcialmente Completamente
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9. A nossa relação faz-me muito feliz.

0 1 2 3 4 5 6 7 8
Discordo Concordo Concordo

Completamente Parcialmente Completamente
10. A nossa relação é eficaz a satisfazer as minhas necessidades de intimidade,

companhia, etc.

0 1 2 3 4 5 6 7 8
Discordo Concordo Concordo

Completamente Parcialmente Completamente

Parte II

Por favor indique o seu grau de concordância com cada uma das seguintes
afirmações no que respeita à satisfação das suas necessidades em relações alternativas
(p.ex. outro parceiro, amigos, família).

1
Discordo

Completamente

2
Concordo

Ligeiramente

3
Concordo

Moderadamente

4
Concordo

Completamente

1. As minhas necessidades de intimidade (p.ex. partilhar pensamentos
pessoais, segredos, etc.) poderiam ser satisfeitas em relações
alternativas

1 2 3 4

2. As minhas necessidades de companhia (p.ex. fazer coisas juntos,
aproveitar a companhia um do outro, etc.) poderiam ser satisfeitas em
relações alternativas

1 2 3 4

3. As minhas necessidades sexuais (p.ex. dar as mãos, beijarmo-nos, etc.)
poderiam ser satisfeitas em relações alternativas

1 2 3 4

4. As minhas necessidades de segurança (p.ex. sentimento de confiança,
conforto numa relação estável, etc.) poderiam ser satisfeitas em
relações alternativas

1 2 3 4

5. As minhas necessidades de envolvimento emocional (p.ex. sentimento
de estar vinculado emocionalmente, sentir-se bem quando o outro se
sente bem, etc.) poderiam ser satisfeitas em relações alternativas

1 2 3 4

6. As pessoas, que não o meu parceiro, com as quais poderia vir a envolver-me, são
muito atraentes (por favor assinale a sua resposta com um círculo).

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Discordo Concordo Concordo
Completamente Parcialmente Completamente
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7. As alternativas que tenho ao meu relacionamento estão próximas da perfeição.

0 1 2 3 4 5 6 7 8
Discordo Concordo Concordo

Completamente Parcialmente Completamente

8. Se não estivesse com o meu parceiro estaria bem – encontraria outra pessoa
interessante com quem estar.

0 1 2 3 4 5 6 7 8
Discordo Concordo Concordo

Completamente Parcialmente Completamente

9. As minhas alternativas são atraentes para mim (estar com outra pessoa, passar tempo
com os amigos ou estar sozinho).

0 1 2 3 4 5 6 7 8
Discordo Concordo Concordo

Completamente Parcialmente Completamente

10. As minhas necessidades de intimidade, companhia, etc. poderiam ser facilmente
satisfeitas numa relação alternativa.

0 1 2 3 4 5 6 7 8
Discordo Concordo Concordo

Completamente Parcialmente Completamente

Parte III

Por favor indique o seu grau de concordância com cada uma das seguintes
afirmações no que respeita ao seu relacionamento actual.

1
Discordo

Completamente

2
Concordo

Ligeiramente

3
Concordo

Moderadamente

4
Concordo

Completamente

1. Investi muito tempo na nossa relação 1 2 3 4

2. Contei ao meu parceiro muitas coisas íntimas acerca de mim (conto-lhe
segredos)

1 2 3 4

3. O meu parceiro e eu temos uma vida intelectual juntos que seria difícil
substituir

1 2 3 4

4. O meu sentido de identidade pessoal (quem eu sou) está associado ao
meu parceiro e à nossa relação

1 2 3 4

5. O meu parceiro e eu partilhamos muitas memórias 1 2 3 4
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6. Eu investi muito na nossa relação e teria muito a perder se ela terminasse (por favor
assinale a sua resposta com um círculo).

0 1 2 3 4 5 6 7 8
Discordo Concordo Concordo

Completamente Parcialmente Completamente

7. Muitos aspectos da minha vida têm-se interligado ao meu parceiro (actividades
recreativas, etc.), e eu perderia tudo isso se a relação terminasse.

0 1 2 3 4 5 6 7 8
Discordo Concordo Concordo

Completamente Parcialmente Completamente

8. Sinto-me muito envolvida na nossa relação – investi muito nela.

0 1 2 3 4 5 6 7 8
Discordo Concordo Concordo

Completamente Parcialmente Completamente

9. A minha relação com amigos e membros da família seria complicada se eu e o meu
parceiro terminássemos (p.ex. o meu parceiro é amigo de pessoas que me são
queridas).

0 1 2 3 4 5 6 7 8
Discordo Concordo Concordo

Completamente Parcialmente Completamente

10. Comparando com outras pessoas que conheço, investi imenso na relação com o meu
parceiro.

0 1 2 3 4 5 6 7 8
Discordo Concordo Concordo

Completamente Parcialmente Completamente

Parte IV

1. Quero que a nossa relação dure muito tempo (por favor assinale a sua resposta com
um círculo).

0 1 2 3 4 5 6 7 8
Discordo Concordo Concordo

Completamente Parcialmente Completamente

2. Estou empenhada em manter a relação com o meu parceiro.

0 1 2 3 4 5 6 7 8
Discordo Concordo Concordo

Completamente Parcialmente Completamente
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3. Não ficaria muito perturbada se a nossa relação terminasse num futuro próximo.

0 1 2 3 4 5 6 7 8
Discordo Concordo Concordo

Completamente Parcialmente Completamente

4. É provável que saia com alguém, que não o meu parceiro, durante o próximo ano.

0 1 2 3 4 5 6 7 8
Discordo Concordo Concordo

Completamente Parcialmente Completamente

5. Sinto-me muito vinculada à nossa relação – muito fortemente ligada ao meu parceiro.

0 1 2 3 4 5 6 7 8
Discordo Concordo Concordo

Completamente Parcialmente Completamente

6. Quero que a nossa relação dure para sempre.

0 1 2 3 4 5 6 7 8
Discordo Concordo Concordo

Completamente Parcialmente Completamente

7. Estou orientada para o futuro a longo prazo da minha relação (p.ex. imagino-me com
o meu parceiro daqui a vários anos).

0 1 2 3 4 5 6 7 8
Discordo Concordo Concordo

Completamente Parcialmente Completamente

MUITO OBRIGADA PELA SUA COLABORAÇÃO!
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Questionário de Experiência de Infância

Apresentam-se de seguida uma série de afirmações que dizem respeito ao seu
relacionamento, na infância, com os seus pais.

Por favor indique, assinalando com uma cruz, com quem viveu (em termos dos
seus pais) nos seus primeiros 16 anos de vida. Para cada ano, assinale com uma cruz
com quem viveu durante esse ano (o 1º ano da sua, vida, o 2º, etc.) Se as circunstâncias
da sua vida mudaram durante esse ano, assinale a situação que ocupou maior parte do
ano. Deve, portanto, fazer um total de 16 cruzes, uma para cada ano.

Pais Só Mãe Só Pai
Mãe e

Padrasto
Pai e

Madrasta

Nenhum
dos

anteriores
1 ano
2 anos
3 anos
4 anos
5 anos
6 anos
7 anos
8 anos
9 anos
10 anos
11 anos
12 anos
13 anos
14 anos
15 anos
16 anos

Para cada uma das seguintes afirmações, pedimos-lhe que indique em que medida ela
descreve o seu caso. Assinale com um círculo o número correspondente à sua resposta,
utilizando a seguinte escala:

Quando eu era criança a minha MÃE (ou a pessoa que a substituía):

Discordo
totalmente

Discordo

Não
concordo

nem
discordo

Concordo
Concordo
totalmente

1 – Esforçava-se por me compreender e
ajudar quando eu me sentia mais triste

1 2 3 4 5

2 – Tinha prazer em estar comigo 1 2 3 4 5

3 – Estava sempre disponível quando eu
precisava da sua confiança e do seu apoio

1 2 3 4 5
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Quando eu era criança o meu PAI (ou a pessoa que o substituía):

Discordo
totalmente

Discordo

Não
concordo

nem
discordo

Concordo
Concordo
totalmente

1 – Esforçava-se por me compreender e
ajudar quando eu me sentia mais triste

1 2 3 4 5

2 – Tinha prazer em estar comigo 1 2 3 4 5

3 – Estava sempre disponível quando eu
precisava da sua confiança e do seu apoio

1 2 3 4 5

Durante a minha infância e adolescência, a minha vida familiar foi:

Nada
Stressante

Medianamente
Stressante

Muito
Stressante

1 2 3 4 5 6 7

Nada
Tranquila

Medianamente
Tranquila

Muito
Tranquila

1 2 3 4 5 6 7

A relação entre os meus pais, tanto quanto eu me apercebi, era:

Muito
Infeliz

Medianamente
Feliz

Muito
Feliz

1 2 3 4 5 6 7

Pouco
Conflituosa

Medianamente
Conflituosa

Muito
Conflituosa

1 2 3 4 5 6 7
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Experiências Com Relações Próximas

Instruções: Por favor, leia cada uma das seguintes afirmações e avalie o grau em que
cada uma delas descreve os seus sentimentos acerca das relações com as suas parceiras
(p. ex., mulher, namorada, companheira, etc). Pense em todas as suas relações, passadas
e presentes, e responda em termos de como geralmente se sente nessas relações.
Responda a cada afirmação indicando o quanto concorda ou discorda. Assinale com um
círculo o número correspondente à sua resposta, utilizando a seguinte escala:

Discordo
fortemente

Neutro/
misto

Concordo
fortemente

1 2 3 4 5 6 7

1. Costumo discutir os meus problemas e preocupações
com as minhas parceiras.

1 2 3 4 5 6 7

2. Fico frustrado se as minhas parceiras não estão
disponíveis quando eu preciso delas.

1 2 3 4 5 6 7

3. Não me sinto confortável ao “abrir-me” com as
minhas parceiras.

1 2 3 4 5 6 7

4. Fico frustrado quando as minhas parceiras não estão
comigo tanto tempo como eu gostaria.

1 2 3 4 5 6 7

5. Ajuda-me poder contar com as minhas parceiras nas
situações de necessidade.

1 2 3 4 5 6 7

6. Fico ressentido quando as minhas parceiras passam
tempo longe de mim. 1 2 3 4 5 6 7

7. Não me importo de pedir às minhas parceiras
conforto, conselhos ou ajuda.

1 2 3 4 5 6 7

8. Se não consigo que as minhas parceiras mostrem
interesse por mim, fico perturbado ou zangado.

1 2 3 4 5 6 7

9. Fico nervoso quando as minhas parceiras se tornam
demasiado próximas.

1 2 3 4 5 6 7

10. Quando não estou envolvido numa relação, sinto-me
um pouco ansioso e inseguro.

1 2 3 4 5 6 7

11. Prefiro não ser muito próximo das minhas parceiras. 1 2 3 4 5 6 7

12. Quando as minhas parceiras me desaprovam, sinto-
me muito mal comigo mesmo.

1 2 3 4 5 6 7
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QES

Instruções: Indique em que grau cada uma das seguintes afirmações corresponde aos
seus comportamentos, sentimentos ou atitudes relativas às relações de casal.
Assinale com um círculo o número correspondente à sua resposta, utilizando a seguinte
escala:

Não tem
nada a ver

comigo

Tem muito
pouco a

ver comigo

Tem pouco
a ver

comigo

Tem algo a
ver comigo

Tem muito
a ver

comigo

Tem
muitíssimo

a ver
comigo

Tem
totalmente a
ver comigo

1 2 3 4 5 6 7

1. Tenho a intenção de investir muito tempo e esforço na
minha mulher/companheira e nos nossos filhos

1 2 3 4 5 6 7

2. Independentemente de ter ou não uma relação estável, gosto
de seduzir outras pessoas

1 2 3 4 5 6 7

3. Não me pouparia a esforços para proporcionar aos meus
filhos a melhor vida possível

1 2 3 4 5 6 7

4. Quero que a minha mulher/companheira e os meus filhos
sejam o centro da minha vida

1 2 3 4 5 6 7

5. Dificilmente consigo resistir a envolver-me com uma
pessoa que ache atraente

1 2 3 4 5 6 7

6. Nunca fecharei completamente a porta à possibilidade de
ter uma aventura amorosa/sexual

1 2 3 4 5 6 7

7. A qualidade da vida familiar é muito importante para mim 1 2 3 4 5 6 7

8. Gosto da ideia de manter sempre alguma variedade em
termos de parceiras sexuais

1 2 3 4 5 6 7

9. Dedicar a minha vida à minha mulher/companheira e aos
nossos filhos seria aquilo que eu desejaria

1 2 3 4 5 6 7

10. Acho que não conseguiria ser sempre fiel a uma só
parceira

1 2 3 4 5 6 7

11. Construir uma família é um objectivo importante na minha
vida

1 2 3 4 5 6 7

12. Sou infiel por natureza 1 2 3 4 5 6 7
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EMI

Parte I

Em baixo encontra um conjunto de frases relativas à satisfação que sente na
relação com a sua actual parceira. Por favor indique o grau com o qual concorda com
cada uma das seguintes afirmações utilizando a escala seguinte:

1
Discordo

Completamente

2
Concordo

Ligeiramente

3
Concordo

Moderadamente

4
Concordo

Completamente

1. A minha parceira satisfaz as minhas necessidades de intimidade (p.ex.
partilhando crenças pessoais, segredos, etc.)

1 2 3 4

2. A minha parceira satisfaz as minhas necessidades de companhia (p.ex.
fazer coisas em conjunto, aproveitando a companhia um do outro, etc.)

1 2 3 4

3. A minha parceira satisfaz as minhas necessidades sexuais (p.ex. dar as
mãos, beijarmo-nos, etc.)

1 2 3 4

4. A minha parceira satisfaz as minhas necessidades de segurança (p.ex.
sentimento de confiança, conforto numa relação estável, etc.)

1 2 3 4

5. A minha parceira satisfaz as minhas necessidades de envolvimento
emocional (p.ex. sentimento de estar vinculado emocionalmente,
sentir-se bem quando o outro se sente bem, etc.)

1 2 3 4

6. Sinto-me satisfeito com a nossa relação (por favor assinale a sua resposta com um
círculo)

0 1 2 3 4 5 6 7 8
Discordo Concordo Concordo

Completamente Parcialmente Completamente

7. A minha relação é bastante melhor que as relações das outras pessoas.

0 1 2 3 4 5 6 7 8
Discordo Concordo Concordo

Completamente Parcialmente Completamente

8. A minha relação está próxima da perfeição.

0 1 2 3 4 5 6 7 8
Discordo Concordo Concordo

Completamente Parcialmente Completamente
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9. A nossa relação faz-me muito feliz.

0 1 2 3 4 5 6 7 8
Discordo Concordo Concordo

Completamente Parcialmente Completamente

10. A nossa relação é eficaz a satisfazer as minhas necessidades de intimidade,
companhia, etc.

0 1 2 3 4 5 6 7 8
Discordo Concordo Concordo

Completamente Parcialmente Completamente

Parte II

Por favor indique o seu grau de concordância com cada uma das seguintes
afirmações no que respeita à satisfação das suas necessidades em relações alternativas
(p.ex. outra parceira, amigos, família).

1
Discordo

Completamente

2
Concordo

Ligeiramente

3
Concordo

Moderadamente

4
Concordo

Completamente

1. As minhas necessidades de intimidade (p.ex. partilhar pensamentos
pessoais, segredos, etc.) poderiam ser satisfeitas em relações
alternativas

1 2 3 4

2. As minhas necessidades de companhia (p.ex. fazer coisas juntos,
aproveitar a companhia um do outro, etc.) poderiam ser satisfeitas em
relações alternativas

1 2 3 4

3. As minhas necessidades sexuais (p.ex. dar as mãos, beijarmo-nos, etc.)
poderiam ser satisfeitas em relações alternativas

1 2 3 4

4. As minhas necessidades de segurança (p.ex. sentimento de confiança,
conforto numa relação estável, etc.) poderiam ser satisfeitas em
relações alternativas

1 2 3 4

5. As minhas necessidades de envolvimento emocional (p.ex. sentimento
de estar vinculado emocionalmente, sentir-se bem quando o outro se
sente bem, etc.) poderiam ser satisfeitas em relações alternativas

1 2 3 4

6. As pessoas, que não a minha parceira, com as quais poderia vir a envolver-me, são
muito atraentes (por favor assinale a sua resposta com um círculo).

0 1 2 3 4 5 6 7 8
Discordo Concordo Concordo

Completamente Parcialmente Completamente
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7. As alternativas que tenho  ao meu relacionamento estão próximas da perfeição.

0 1 2 3 4 5 6 7 8
Discordo Concordo Concordo

Completamente Parcialmente Completamente

8. Se não estivesse com a minha parceira estaria bem – encontraria outra pessoa
interessante com quem estar.

0 1 2 3 4 5 6 7 8
Discordo Concordo Concordo

Completamente Parcialmente Completamente

9. As minhas alternativas são atraentes para mim (estar com outra pessoa, passar tempo
com os amigos ou estar sozinho).

0 1 2 3 4 5 6 7 8
Discordo Concordo Concordo

Completamente Parcialmente Completamente

10. As minhas necessidades de intimidade, companhia, etc. poderiam ser facilmente
satisfeitas numa relação alternativa.

0 1 2 3 4 5 6 7 8
Discordo Concordo Concordo

Completamente Parcialmente Completamente

Parte III

Por favor indique o seu grau de concordância com cada afirmação que se segue
no que respeita ao seu relacionamento actual.

1
Discordo

Completamente

2
Concordo

Ligeiramente

3
Concordo

Moderadamente

4
Concordo

Completamente

1. Investi muito tempo na nossa relação 1 2 3 4

2. Contei à minha parceira muitas coisas íntimas acerca de mim (conto-lhe
segredos)

1 2 3 4

3. A minha parceira e eu temos uma vida intelectual juntos que seria
difícil substituir

1 2 3 4

4. O meu sentido de identidade pessoal (quem eu sou) está associado à
minha parceira e à nossa relação

1 2 3 4

5. A minha parceira e eu partilhamos muitas memórias 1 2 3 4
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6. Eu investi muito na nossa relação e teria muito a perder se ela terminasse (por favor
assinale a sua resposta com um círculo).

0 1 2 3 4 5 6 7 8
Discordo Concordo Concordo

Completamente Parcialmente Completamente

7. Muitos aspectos da minha vida têm-se interligado à minha parceira (actividades
recreativas, etc.), e eu perderia tudo isso se a relação terminasse.

0 1 2 3 4 5 6 7 8
Discordo Concordo Concordo

Completamente Parcialmente Completamente

8. Sinto-me muito envolvido na nossa relação – investi muito nela.

0 1 2 3 4 5 6 7 8
Discordo Concordo Concordo

Completamente Parcialmente Completamente

9. A minha relação com amigos e membros da família seria complicada se eu e a minha
parceira terminássemos (p.ex. a minha parceira é amiga de pessoas que me são
queridas).

0 1 2 3 4 5 6 7 8
Discordo Concordo Concordo

Completamente Parcialmente Completamente

10. Comparando com outras pessoas que conheço, investi imenso na relação com a
minha parceira.

0 1 2 3 4 5 6 7 8
Discordo Concordo Concordo

Completamente Parcialmente Completamente

Parte IV

1.Quero que a nossa relação dure muito tempo (por favor assinale a sua resposta com
um círculo).

0 1 2 3 4 5 6 7 8
Discordo Concordo Concordo

Completamente Parcialmente Completamente

2. Estou empenhado em manter a relação com a minha parceira.

0 1 2 3 4 5 6 7 8
Discordo Concordo Concordo

Completamente Parcialmente Completamente
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3. Não ficaria muito perturbada se a nossa relação terminasse num futuro próximo.

0 1 2 3 4 5 6 7 8
Discordo Concordo Concordo

Completamente Parcialmente Completamente

4. É provável que saia com alguém, que não a minha parceira), durante o próximo ano.

0 1 2 3 4 5 6 7 8
Discordo Concordo Concordo

Completamente Parcialmente Completamente

5. Sinto-me muito vinculado à nossa relação – muito fortemente ligado à minha
parceira.

0 1 2 3 4 5 6 7 8
Discordo Concordo Concordo

Completamente Parcialmente Completamente

6. Quero que a nossa relação dure para sempre.

0 1 2 3 4 5 6 7 8
Discordo Concordo Concordo

Completamente Parcialmente Completamente

7. Estou orientado para o futuro a longo prazo da minha relação (p.ex. imagino-me com
a minha parceira daqui a vários anos).

0 1 2 3 4 5 6 7 8
Discordo Concordo Concordo

Completamente Parcialmente Completamente

MUITO OBRIGADA PELA SUA COLABORAÇÃO!



viv_mae viv_pai viv_padrasto Rel_maeSom Rel_paiSom Stress_famSom Rel_paisSom EvitSom PreoSom LonPraSom CurPraSom SatisfSom AlternSom InvestSom CompSom

viv_mae 1 0,381 -0,112 0,367 0,272 -0,208 0,167 -0,123 -0,142 0,03 -0,094 0,296 -0,179 0,219 0,342

viv_pai 0,381 1 -0,569 0,242 0,347 -0,238 0,287 0,076 -0,062 -0,007 -0,117 -0,005 -0,168 0,01 0,182

viv_padrasto -0,112 -0,569 1 -0,082 -0,035 0,117 -0,039 -0,131 0,009 0,004 -0,01 0,106 -0,009 0,074 0,002

Rel_maeSom 0,367 0,242 -0,082 1 0,389 -0,409 0,374 -0,269 -0,274 0,149 -0,256 0,278 -0,238 0,09 0,235

Rel_paiSom 0,272 0,347 -0,035 0,389 1 -0,457 0,545 -0,11 -0,124 0,118 0,013 0,248 -0,137 0,183 0,22

Stress_famSom -0,208 -0,238 0,117 -0,409 -0,457 1 -0,565 0,095 0,166 -0,176 0,082 -0,096 0,128 0,035 -0,123

Rel_paisSom 0,167 0,287 -0,039 0,374 0,545 -0,565 1 -0,148 -0,164 0,224 -0,093 0,148 -0,18 0,112 0,178

EvitSom -0,123 0,076 -0,131 -0,269 -0,11 0,095 -0,148 1 0,138 -0,346 0,429 -0,333 0,274 -0,196 -0,409

PreoSom -0,142 -0,062 0,009 -0,274 -0,124 0,166 -0,164 0,138 1 -0,006 0,166 -0,137 0,186 -0,023 -0,075

LonPraSom 0,03 -0,007 0,004 0,149 0,118 -0,176 0,224 -0,346 -0,006 1 -0,256 0,161 -0,188 0,313 0,273

CurPraSom -0,094 -0,117 -0,01 -0,256 0,013 0,082 -0,093 0,429 0,166 -0,256 1 -0,337 0,562 -0,316 -0,559

SatisfSom 0,296 -0,005 0,106 0,278 0,248 -0,096 0,148 -0,333 -0,137 0,161 -0,337 1 -0,445 0,656 0,7

AlternSom -0,179 -0,168 -0,009 -0,238 -0,137 0,128 -0,18 0,274 0,186 -0,188 0,562 -0,445 1 -0,514 -0,636

InvestSom 0,219 0,01 0,074 0,09 0,183 0,035 0,112 -0,196 -0,023 0,313 -0,316 0,656 -0,514 1 0,658

CompSom 0,342 0,182 0,002 0,235 0,22 -0,123 0,178 -0,409 -0,075 0,273 -0,559 0,7 -0,636 0,658 1

Matriz de Correlações da Análise Factorial
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