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II 

Metodologia – A Arquitectura Científica 

 

1. Desenho da Investigação 

 

Nas árvores, o tronco é a ligação entre a copa e a terra. O tronco tem, ainda, a 

função de suster a copa, expondo-a à luz. Em paralelo, o método sustenta a 

investigação, descrevendo em pormenor o estudo realizado. O método estrutura-nos o 

estudo, expondo-o a qualquer pessoa que o queira replicar (D’Oliveira, 2005). O 

método liga a questão inicial, e o enquadramento teórico, à discussão e conclusão final.  

Para o cumprimento desses requisitos, o quadro metodológico deverá ser acessível 

ao investigador (Eco, 1977). Factores como a limitação de tempo, afunilam a escolha 

das abordagens metodológicas que os estudos precisam para a compreensão holística do 

problema inicial. Portanto, para este estudo, foi adoptada a metodologia quantitativa. 

Crespo (2007) explica que o desenho da investigação quantitativa expõe-nos dados de 

grupo, que não correspondem à individualidade dos sujeitos. Tal como a autora refere, 

esta abordagem recolhe dados quantitativos, permitindo-nos apreender o conjunto, que, 

por vezes, é impossível com outros métodos.  

Para desenhar a investigação, é essencial incluir a questão inicial, o mapa 

conceptual (expressão das relações entre constructos ou variáveis), definição de 

objectivos (gerais e específicos), questões de investigação, bem como a estratégia 

metedológica (selecção de amostra, instrumentos utilizados e procedimentos na recolha 

de dados) e a análise de resultados (Mason, 1998 citado por Ribeiro, 2002). 

 

2. A Questão Inicial 

 

O primado da investigação, a questão inicial, é o que faz mover a seiva do trabalho 

científico. A dúvida permite-nos ir ao encontro de conclusões que nos trarão mais 

dúvidas. Por isso, torna o exercício de investigação desenvolto, circular e não linear 

causal (Pina Prata, 1990, citado por Narciso, 2001). 

Apresentamos, então, a questão inicial deste trabalho científico: 

 

 

 

Como as pessoas, com perturbações relacionadas com o álcool, 
percepcionam a sua relação conjugal (Satisfação Conjugal e 
Proximidade), e como isso os pode ou não motivar ao 

comportamento abstinente? 
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3. O Mapa Conceptual 

 

Para perceber as relações entre os principais constructos da investigação, 

recorremos à construção do mapa conceptual. Este mapa permite informar-nos sobre 

como e quais os dados que devem ser recolhidos, e qual o melhor tipo de análise 

efectuada (Narciso, 2001). 

A criação deste plano gráfico é, por si, gerador complementar de conhecimentos 

teóricos (Crespo, 2007) para a compreensão visual das variáveis em estudo.  

Na elaboração do mapa conceptual, tivemos em conta a abordagem sistémica, 

circular, complexa e dinâmica que está subjacente à problemática do alcoolismo nas 

relações conjugais.  

É, ainda, relevante, explicitar a concepção sistémica de conjugalidade 

fundamentado no paradigma da complexidade (Morin, 1994 citado por Narciso, 2002) 

na problemática do alcoolismo. Assim, devemos compreender a relação conjugal: 

atendendo ao casal como um todo, e às idiossincrasia de cada parceiro e, por último, 

perceber que a satisfação e proximidade nas relações são um fenómeno circular, 

mutável ao longo do tempo (Narciso, 2002). Com estas premissas, é fácil perceber 

como o alcoolismo se envolve nos padrões de comunicação das famílias, alojando-se e 

promovendo a baixa satisfação conjugal. Parte-se, ainda, do princípio sistémico de que a 

mudança deste comportamento adicto, num elemento da família, promoverá a mudança 

nas inter-relações do casal, e na percepção da satisfação e proximidade relacional 

(DiClemente, Bellino & Neavins, 1999). 

 

3.1. Composição descritiva do Mapa Conceptual 

 

Os conceitos são representados graficamente por secções, que interagem entre si, 

dando o sentido de fluidez da informação entre os sistemas conceptuais.  

A base do mapa é a problemática do Alcoolismo1, que está sempre presente nas 

relações conjugais observadas, onde esta perturbação permanece ao longo do tempo, 

activa ou latente. Activa, se o indivíduo mantiver o comportamento adicto, e, latente, se 

                                                 
1  “Alcoolismo, não constitui uma identidade nosológica definida, mas a totalidade dos problemas 
motivados pelo álcool, no indivíduo, e estendendo-se em vários planos, causando perturbações orgânicas 
e psíquicas, perturbações da vida familiar, profissional e social” (Organização Mundial de Saúde, 1982 
citado por Mello, et al, 2002, p. 290). 
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o comportamento for evitado no período de abstinência. O Alcoolismo interage com os 

Estágios de Mudança, e com a Qualidade da Relação Conjugal.  

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 

 Mapa conceptual da investigação. 

 

Os Estágios de Motivação para a Mudança2, representado como constructo 

único, são estados motivacionais adoptados pelo indivíduo perante a problemática do 

álcool. São três estágios: o primeiro é o Reconhecimento, o segundo é a Ambivalência e 

por último, a Acção à mudança e consequentemente a Manutenção da abstinência 

alcoólica3. Os Estágios influenciam a Qualidade da Relação Conjugal4, a elipse, e vice-

versa. A Qualidade da Relação é composta por vários elementos, contudo, apenas 

seleccionámos para este estudo a Proximidade5 relacional. A Proximidade interage com 

                                                 
2 Estágios de Motivação para Mudança, processo de mudança no contexto da perturbação adicta. 
Baseado no modelo da roda dos estágios de mudança de Prochaska e DiClemente (1986). 
3 Ver explicitação no capítulo I.8 . 
4 Por Qualidade da relação, entenda-se o desempenho na e da relação (Narciso, 2001). 
5 Ver capítulo I.7, para uma compreensão da conceptualização deste conceito. 
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os outros elementos da Qualidade da Relação, influenciando e sendo influenciada pela 

mesma6.  A Satisfação Conjugal decorre de uma avaliação pessoal e subjectiva sobre a 

Qualidade da Relação7, e interagem mutuamente. É ainda de salientar que a Satisfação8 

influencia a problemática do Alcoolismo e os Estágios de Motivação, e é por eles 

influenciada. Neste estudo, interessa-nos as avaliações de Proximidade relacional, e de 

Satisfação Conjugal, que a pessoa com a problemática do alcoolismo, percepciona na 

sua relação conjugal. Concomitante, relacionar a Satisfação com os Estágios de 

Mudança. 

 

4. Objectivos Gerais 

 

O que se pretende com este estudo, quais os seus focos de curiosidade? É 

importante esclarecer os objectivos, para compreender os caminhos da investigação. Os 

objectivos são os fins que nos orientam na escolha dos meios para a eles chegar. 

Os objectivos gerais do estudo são:  

 

1. Avaliar a satisfação e a proximidade conjugal, do ponto de vista do 

sujeito com perturbações com o álcool.  

 

2. Relacionar a Satisfação e Proximidade Conjugal com a Motivação 

para a Mudança numa amostra de sujeitos com perturbações com o 

álcool. 

 

5. Questões de Investigação 

 

A definição das fronteiras do trabalho científico, as linhas de orientação, que nos 

ajudam a compor os recursos utilizados, a seleccionar e relacionar os dados recolhidos, 

são as questões de investigação (Narciso, 2001). 

Seguidamente apresentamos as questões que este trabalho empírico pretende 

estudar. Estão divididas em quatro núcleos: Satisfação; Proximidade; Satisfação e 

Proximidade; e, Satisfação/Proximidade e Motivação para a Mudança. 

                                                 
6 Embora, neste estudo, tal não tenha sido alvo da nossa observação. 
7 Neste estudo, apenas será analisada a relação entre Satisfação Conjugal e a Proximidade Conjugal 
(elemento da Qualidade Conjugal) 
8 Ver capítulo I.6, para uma compreensão da conceptualização deste conceito. 
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I. Satisfação 

 

1. Existem diferenças significativas nos níveis de satisfação entre o grupo 

normativo e os adictos do álcool? 

2. Os adictos do álcool são menos satisfeitos? 

 

II. Proximidade 

 

1. Existem diferenças significativas ao nível da proximidade ao cônjuge entre o 

grupo normativo e os adictos do álcool? 

2. Os adictos do álcool têm relações mais próximas, ou mais afastadas? 

 

III. Satisfação & Proximidade 

 

1. A satisfação conjugal está relacionada com algum padrão de proximidade? 

2. As pessoas mais satisfeitas na relação conjugal, atingem níveis elevados de 

proximidade? 

3. As pessoas menos próximas são as menos satisfeitas? 

 

IV. Satisfação/Proximidade & Motivação para a Mudança 

 

1. Os níveis de satisfação conjugal relacionam-se com algum padrão de motivação 

para a mudança ao comportamento adicto? 

2. As relações mais próximas influenciam positivamente o estado de Acção, no 

processo de mudança? 

 

 

 

 

 

6. Estratégia Metodológica 

 

6.1. Selecção e Caracterização da Amostra 
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6.1.1. Processo de Selecção 

 

Maroco (2007) refere que, na maioria dos estudos em psicologia, existe o objectivo 

primário, de generalizar à população do estudo, as inferências teóricas, que se retiram de 

uma investigação. A impossibilidade de isso acontecer neste estudo, deve-se à natureza 

do mesmo, sendo uma dissertação de um mestrado integrado em psicologia. Também 

foi condição, o período curto em que o estudo teve de ser trabalhado; e, principalmente, 

a população alvo que nos propusemos estudar.  

Focámo-nos nas pessoas com problemas de alcoolismo, sendo a nossa amostra 

retirada dos adictos e abusadores alcoólicos, tratados em Departamentos de Alcoologia 

ou Grupos de Alcoólicos Anónimos9. Nesta amostra, todos os participantes têm o 

diagnóstico de perturbações relacionadas com o álcool, tal como são descritas na DSM-

IV10, e na ICD 1011. A avaliação deste diagnóstico foi feita pelos psiquiatras 

responsáveis. Ainda, os participantes tinham de ter uma relação conjugal, casamento de 

direito ou união de facto (há pelo menos 2 anos), com quem coabitassem.  

O método utilizado para a recolha da amostra foi não-probabilístico, amostragem de 

conveniência. Optámos por este método não-aleatório, uma vez que estávamos 

limitados no tempo, e na população alvo. Aproveitámos a acessibilidade dos 

participantes nos núcleos de tratamento, tanto psiquiátrico como psicológico. A 

amostragem de conveniência permite-nos recolher indivíduos com as características 

pré-estabeleciadas para o estudo, que se ajustam, convenientemente, às necessidades do 

trabalho de investigação.  

Para a amostra normativa, fizemos um recorte da uma amostra global. Os critérios 

de selecção foram as semelhanças demográficas. A amostra global foi recolhida para os 

restantes estudos empíricos sobre a área da conjugalidade e parentalidade, no âmbito 

das dissertações de Mestrado Integrado no Núcleo de Psicologia Sistémica, da 

Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade Clássica de Lisboa. 

Esta recolha global permitiu, ainda, efectuar um estudo psicométrico das escalas 

utilizadas realizado pelas Professoras Isabel Narciso Davide, Maria Teresa Ribeiro e 

Ana Sousa Ferreira. Como fomos, também, implicados na recolha da grande amostra, 

                                                 
9 Por motivos éticos mantém-se o anonimato das instituições.  
10 APA (1994) 
11 WHO (1999) 
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pudemos seleccionar os indivíduos adequados, para a amostra normativa do presente 

estudo. 

 

7. Perfil da Amostra 

  

A amostra é composta por 108 sujeitos: 58,3% do sexo masculino e 41,7% do sexo 

feminino. Maioritáriamente caucasianos (97,2%) e 1,9% da amostra de origem africana.  

No que se refere às idades, a média situa-se nos 46,16 anos (com s12 ≈ 9,05) e a 

mediana nos 45. A distribuição das idades pode ser observada no gráfico 1, pelas seis 

categorias: 20-29 anos (1,9%), 30-39 anos (20,4%), 40-49 anos (49,1%), 50-59 anos 

(18,5%), 60-69 anos (9,3%) e igual ou mais de 70 anos (0,9%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 

Distribuição da Amostra por Idades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 

Distribuição da Amostra pela variável Alcoolismo 

                                                 
12 Significa desvio-padrão da amostra 



 CONJUGALIDADE ETÍLICA 32 

Como podemos ver no gráfico 2, os sujeitos com perturbações relacionadas com o 

álcool (PRA) são representados por 41,7% da amostra e os sujeitos da amostra 

normativa (N) por 58,3%. 

Referente à situação relacional, o estado de casamento prevalece com 88,9% e a 

união de facto com 11,1%, como podemos observar no Gráfico 3. A média do tempo de 

casamento situa-se nos 22,4 anos (s ≈ 9,43) e a mediana nos 21 anos. No tempo de 

união de facto a média é 8,08 anos (s ≈ 5,20) e a mediana situa-se nos 8,5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3 

Distribuição da Amostra por Situação Relacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4 

Número de Filhos por Sujeito 

 

Os sujeitos sem filhos são uma minoria comparativamente com os com filhos, sendo 

respectivamente 2,8% e 97,2% da amostra. A distribuição do número de filhos pode ser 
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observada no gráfico 4: a maioria tem no máximo 2 filhos, abrangendo 

cumulativamente 83,5% da amostra com filhos; 12,0% tem 3 filhos e 3,7% entre 4 a 5 

filhos.  

 Analisando o gráfico 5 podemos observar o nível de escolaridade: a maioria da 

amostra tem no máximo o ensino básico, compreendendo 86,1%; com ensino 

secundário 3,7%, e com ensino superior ou com frequência universitária é representado 

por 10,2% da amostra.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gráfico 5 

Distribuição da Amostra por Nível de Escolaridade 

 

No que se refere ao nível sócio-económico, no gráfico 6, a amostra situa-se 

maioritariamente no nível baixo e médio (93,5%) e uma minoria no médio-alto e alto 

(4,6%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6 

Distribuição da Amostra por Nível Socio-económico 
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8. Instrumentos Utilizados 

 

A investigação baseia-se numa abordagem quantitativa, tendo sido utilizados os 

seguintes instrumentos (anexo I): 

 

� Questionário Geral 

� Satisfação Conjugal _ Escala de Avaliação da Satisfação em Áreas da Vida 

Conjugal, EASAVIC (Narciso & Costa, 1996); 

� Proximidade _ Escala de Inclusão do Outro no Self, IOS (Aron, Aron & 

Smollan, 1992); 

� Motivação para a Mudança _ Stages of Change Readiness and Treatment 

Eagerness Scale, SOCRATES, versão 8 (Miller & Tonigan, 1996). 

 

8.1. Questionário Geral 

  

No início do protocolo, colocámos uma ficha para discriminar os dados 

geográficos, como: sexo, idade, escolaridade, origem étnica, profissão ou ano escolar, 

residência habitual, estado civil, tempo de casamento, tempo de divórcio, habita com, 

situação relacional, número de casamentos, tempo de união de facto, uniões de facto 

anteriores, tipo de filhos (biológicos, adoptivos, enteados ou mistos), idades dos filhos, 

número de filhos, com ou sem acompanhamento psicológico ou psiquiátrico e, por 

último, a religiosidade.   

 

8.2. Escala de Avaliação da Satisfação em Áreas da Vida Conjugal, EASAVIC 

(Narciso & Costa, 1996) 

 

Para avaliar a percepção subjectiva que cada indivíduo tem da sua relação conjugal, 

casamento ou união de facto, Narciso e Costa (1996) construíram a EASAVIC. É um 

instrumento de auto-avaliação da satisfação em áreas da vida conjugal, de fácil 

aplicação, que achamos pertinente utilizar neste estudo empírico.  

É composta por 44 itens, que se agrupam em 5 áreas da vida conjugal 

relativamente à dimensão funcionamento (Funções Familiares, Tempos Livres, 

Autonomia, Relações Extra-Familiares, e, Comunicação e Conflitos) e 5 áreas da vida 

conjugal relativamente à dimensão amor (Sentimentos e Expressão de Sentimentos, 
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Sexualidade, Intimidade Emocional, Continuidade, Características Físicas e 

Psicológicas). Os itens diferenciam-se no tipo de foco, 16 contemplam o casal, 14 o 

próprio indivíduo e outros 14 o cônjuge (Narciso e Costa, 1996, Narciso, 2001).  

Está estruturada como uma escala de Likert, o que permite ao indivíduo avaliar a 

satisfação conjugal, escolhendo um dos 6 pontos: Nada Satisfeito (1), Pouco Satisfeito 

(2), Razoavelmente Satisfeito (3), Satisfeito (4), Muito Satisfeito (5), e Completamente 

Satisfeito (6).  

No estudo psicométrico realizado por Narciso e Costa (1996), a escala revela fortes 

índices de validade e precisão, sendo os alphas de Cronbach para ambos os factores, 

amor e funcionalidade, bastante elevados (> 0,90).  

 

8.3. Escala de Inclusão do Outro no Self, IOS (Aron, Aron & Smollan, 1992) 

 

Para avaliar a proximidade percebida pelo indivíduo, na sua relação conjugal, 

aplicámos a escala que Aron, et al (1992) construíram, com o título original Inclusion of 

Other in the Self Scale. É uma escala gráfica de um só item, de diagramas de Venn, 

composta por 7 imagens. Cada imagem são dois círculos sobrepostos, que 

simbolicamente representam o Self e o outro, respectivamente. A proximidade é 

avaliada segundo a escolha de uma dessas 7 imagens, que melhor descreve a relação 

com o/a companheiro/a do indivíduo. Esta escala baseia-se no pressuposto de que nas 

relações próximas ou íntimas, o indivíduo pode incluir no self uma extensão dos 

recursos, perspectivas e identidade do outro (Aron & Aron, 1986). 

 

8.4. Stages of Change Readiness and Treatment Eagerness Scale, SOCRATES, 

versão8 (Miller & Tonigan, 1996)13 

 

Esta escala permite identificar o estado motivacional para a mudança em que o 

indivíduo adicto ao álcool se encontra. Entendemos por motivação “um estado de 

prontidão ou avidez de mudança, que pode flutuar de um momento (ou situação) para 

outro e pode ser entendido como um estado interno influenciado por factores externos” 

(Miller, 1985 citado por Figlie, et al, 2004). 

                                                 
13 A escala utilizada pertence ao protocolo de escalas aplicadas no Núcleo de Estudos e Tratamento do 
Etilo-Risco (NETER) do Hospital Geral de Santa Maria, Lisboa. 
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É composta por 19 itens, organizados em diferentes factores, 7 relacionam-se com o 

Reconhecimento, 4 com a Ambivalência e 8 com a Acção.  Trata-se de uma escala de 

Likert em 5 pontos, o que permite ao indivíduo avaliar o como se sente (ou não) acerca 

do consumo de álcool, escolhendo uma das seguintes possibilidades entre: Discordo 

Muito (1), Discordo (2), Indeciso (3), Concordo (4) e Concordo Muito (5). 

Ainda não foram feitos estudos psicométricos de validade e precisão da escala, em 

Portugal. Contudo, foi adaptada para português no Brasil, na Unidade de Pesquisa em 

Álcool e Drogas (UNIAD), Departamento de Psiquiatria, Universidade Federal de São 

Paulo (Figlie, et al, 2004), e na análise psicométrica confirmaram consistência interna e 

validade, com um alpha de 0.85. 

 

9. Procedimento na Recolha de Dados 

 

A recolha da amostra normativa foi realizada entre Dezembro de 2007 a Janeiro de 

2008. Convidávamos pessoalmente cada sujeito14, a responder voluntariamente ao 

questionário e escalas que se apresentavam no protocolo previamente organizado15. 

Todas as vezes que aplicávamos o protocolo, explicávamos antecipadamente os 

objectivos do estudo, confirmávamos a confidencialidade dos dados e esclarecíamos 

algumas dúvidas que os sujeitos expusessem. No íncio de cada protocolo, estava, em 

anexo, uma folha de informação sobre o estudo no âmbito do Mestrado Integrado em 

Psicologia16, o modo de peenchimento das escalas, e outros dados relevantes aos 

participantes (anexo II). A aplicação era feita individualmente, na nossa presença, no 

domícílio dos participantes à hora combinada por estes.  

Entre Janeiro a Junho de 2008, procedemos à recolha da amostra dos sujeitos17 com 

perturbações relacionadas com o álcool. Primeiramente, pedíamos autorização ao 

psiquiatra responsável pelo Departamento de Alcoologia onde os sujeitos estavam em 

tratamento, ou ao orientador dos grupos de Alcoólicos Anónimos. Posteriormente, 

convidávamos pessoalmente os sujeitos a preencherem as escalas. Do mesmo modo, 

como aos sujeitos da amostra normativa, explicávamos os objectivos da investigação e 

as normas éticas de confidencialidade. O preenchimento dos protocolos era realizado 

                                                 
14 Os sujeitos tinham de ser casados ou estarem em união de facto pelo menos à 2 anos. Em coabitação 
com o cônjuge. 
15 O protocolo era composto pelos instrumenos descritos em 1.5.2. 
16 Na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Lisboa. 
17 Idem11 
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individualmente, maioritáriamente com a nossa presença, na instituição onde o sujeito 

realizava o tratamento, durante o horário estabelecido pelos responsáveis da instituição. 

O protocolo da amostra normativa tinha menos uma escala que a amostra de estudo 

– a escala SOCRATES18.  

 

10. Análise dos Resultados19 

  

Nesta fase do trabalho serão sumariados os resultados recolhidos da amostra dos 

sujeitos com perturbações relacionadas com o álcool (PRA) e da amostra normativa (N).  

 

10.1. Resultados Descritivos 

 

As estatísticas descritivas e alphas de Cronbach20 de todas as escalas usadas neste 

estudo, podem ser observadas no quadro 1. 

 

Quadro1. Estatísticas descritivas de tendência central, Dispersão e Coeficientes de Consistência 

Interna 

 Satisfação Conjugal 

EASAVIC 

Proximidade 

IOS 

Motivação 

SOCRATES21 

 N PRA N PRA PRA 

% n totais válidos 96,8 88,9 96,8 100 97,8 

Máximos 5,86 5,89 7 7 5,00 

Mínimos 2,89 1,77 1 1 1,63 

Média 4,58 4,22   4,12 

Mediana 4,66 4,34 6,00 6,00 4,26 

Devio-padrão ,72 1,02   ,80 

Dispersão Interquartis ,98 1,53 2 4 ,83 

Alphas de Cronbach ,97 ,9522 ,93 

 

 

                                                 
18 Avalia a motivação para a mudança do comportamento adicto 
19 Com o auxílio do SPSS v.15 Inc. Chicago, IL 
20 Alphas actualizados pelos estudos psicométricos no âmbito do Mestrado Integrado em Psicologia 
Sistémica no ano 2008, na FPCE – UL 
21 A SOCRATES não foi adaptada para Portugal, o cálculo do alpha foi feito com base no n = 45,da 
amostra de estudo. 
22 Estudos de Aron e colaboradoes (2004) 
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As escalas apresentam fortes coeficientes de conscistência interna, segundo os 

estudos psicométricos realizados. Em geral, todas as variáveis apresentam assimetria 

negativa na nossa amostra. Admitimos que os indivíduos avaliam a relação conjugal 

como satisfatória, considerando-se muito próximos do seu parceiro/a. Porém, a amostra 

N apresenta a média dos itens da EASAVIC ligeiramente superior à amostra PRA, 

mostrando menor disperssão. Similarmente na IOS, a mediana nas duas amostras é 

igual, contudo a disperssão na amostra N é menor que na amostra PRA. No que se 

refere ao grupo PRA, verificamos que a respostas aos itens foram em média do tipo 

Concordo (4). 

 

Quadro 2. Médias das somas e Índices de Simetria dos resultados da SOCRATES, nos diferentes 

estágios de mudança 

 

Analisando as médias das somas dos resultados da SOCRATES, distribuidos 

respectivemente pelos diferentes estágios de mudança (quadro 2), podemos verificar 

que a amostra PRA apresenta assimetria negativa em todas as variáveis: Tem em média 

nivéis baixos de Reconhecimento, o que significa24 a rejeição do diagnóstico de 

alcoólicos e a negação de probemas com o álcool; os nivéis médios de Ambivalência, 

relacionados com os nivéis baixos de Reconhecimento, sugerem a não 

consciencialização do problema, contudo, apresentam níveis médio-altos na Acção 

mostrando a apetência para a mudança. 

 

10.2. Normalidade e Homogeneidade 

 

Antes de prosseguirmos a análise estatística, verificaram-se as condições de 

aplicação dos testes paramétricos (quadros 3, 4 e 5).  

                                                 
23 SOCRATES Profile Sheet (19-Item Version 8A) 
24 Segundo a Guidelines for Interpretation of SOCRATES – 8 Scores 

  

 

 

n 

 

Média 

das 

Somas 

 

 

Desvio-

Padrão 

 

 

 

Mediana 

 

 

 

Moda 

 

Índices 

de 

Simetria 

 

 

 

Nível23 

Reconhecimento 44 28,93 5,93 31 35 -1,38 Baixo 

Ambivalência 45 15,36 4,31 16 18 -1,17 Médio 

Acção 45 33,80 6,75 36 40 -1,31 Médio-Alto 
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Quadro 3. Teste da Normalidade de Kolmogorov-Smirnov para população N e Teste de Normalidade 

de Shapiro-Wilk para a população PRA nas Escalas EASAVIC e SOCRATES 

 
EASAVIC SOCRATES 

 N PRA PRA 

(Sig.) α = 0.05 ,052 ,059 ,001 

 

Quadro 4. Teste da Homogeneidade de Levene entre PRA e N na EASAVIC  

(Sig.) α = 0.05 Média Mediana Mediana Corrigida Média Aparada 

EASAVIC ,007 ,010 ,010 ,009 

 

Ao nível de significância 0.05 e de acordo com os resultados do teste de 

Kolmogorvo, do teste de Shapiro e do teste de Levene admitimos que a Satisfação 

Conjual se distribui normalmente quer na população N quer na população PRA, porém 

não se verifica a homogeneidade de variâncias. Também admitimos que a Motivação 

para a Mudança não se distribui normalmente na população PRA. 

Como existe violação dos prossupostos da normalidade e homogeneidade de 

variâncias, recorremos aos testes não-paramétricos (Maroco, 2007).  

  

10.3. Diferenças entre grupos nas variáveis Satisfação Conjugal, Proximidade e 

Motivação para a Mudança 

Seguidamente, compararemos as variavéis em estudo entre o grupo PRA e N, e 

também entre sexos dentro de cada grupo. Utilizámos o teste Wilcoxon-Mann-Whitney, 

teste não-paramétrico adequado para comparar a distribuição das variáveis estudadas em 

amostras independentes (Maroco, 2007). 

 

Quadro 5. Teste de Wilcoxon-Mann-Whitney 

 

Grupos Comparados 

Média da  

Soma das Ordens valor-p 

N 54,25 

PRA 46,04 
,168 

Nmas 33,05 

Nfem 28,59 
,328 

PRAmas 53,31 

Satisfação Conjugal 

PRAfem  47,75 
,347 
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N 58,67 

PRA 46,49 
,03525 

Nmas 32,77 

Nfem 29,05 
,383 

PRAmas  54,98 

Proximidade 

PRAfem 51,50 
,547 

PRAmas 21,82 
Motivação  

PRAfem 23,69 
,643 

 

De uma forma geral, podemos admitir que não form encontradas disferenças 

sifnificativas entre as amostras N e PRA, e entre os sexos, nas variáveis de Satisfação 

Conjugal e Motivação para a Mudança (quadro 5). Porém, na Satisfação as médias das 

ordens da amostra N são ligeiramente superiores às médias das ordens da amostra PRA, 

igualmente se verifica que as médias das ordens dos homens são ligeiramente superiores 

à média das ordens das mulheres nas duas amostras. O inverso se verifica na Motivação, 

em que as médias das ordens das mulheres são ligeiramente superiores às médias das 

ordens dos homens. 

Analisando a Proximidade, verificaram-se diferenças significativas entre PRA e N 

(p = ,035 < α = ,05). A média da soma das ordens da amostra N (58,67) é superior á 

média da soma das ordens da amostra PRA (46,49). Contudo, não se verificaram 

disferenças significativas entre os sexos em ambas as amostras, tendo os homens médias 

das ordens ligeiramente superiores às médias das ordens das mulheres.  

 

Gráfico 7 

Comparação dos resultados da IOS entre os grupos PRA e N 

                                                 
25 Diferenças significativas para p < ,05 
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No gráfico 7, comparamos em percentagem os resultados da IOS entre os dois 

grupos. Verificamos que a distribuição dos resultados de PRA tende para níveis de 

Proximidade elevada assim como na amostra N. Diferentemente, a amostra PRA tem 

uma percentagem mais elevada na Proximidade mínima do que N.  

 

10.4. Correlações 

 

Os coeficientes de correlação são utilizados para “medir pura e simplesmente a 

associação entre variáveis sem qualquer implicação de causa e efeito entre ambas” 

(Maroco, 2007, p. 42). Para este estudo, utilizámos o coficiente de correlação de 

Spearman, uma vez que é uma medida de correlação não-paramétrica, utilizada para 

variáveis expressas pelo menos em escala ordinal. 

No quadro 626, apresentamos a matriz de correlações em todas as variáveis em 

estudo. Estão presentes nesta matriz os resultados no grupo PRA e N. Admitimos 

existirem correlações positivas entre a Satisfação Conjugal e a Proximidade em ambos 

os grupos. Contudo, existem níveis de correlação mais fortes no grupo N (ρS = ,56) do 

que no grupo PRA (ρS = ,44).  

Correlacionando a Motivação com a Satisfação (ρS = -,08) verificamos correlação 

fraca e inversa e com a Proximidade (ρS = ,10)  verificamos correlação fraca.  

 

Quadro 6. Matriz correlacional entre Satisfação Conjugal, Proximidade, Motivação para a Mudança (Geral, 

Reconhecimento, Ambivalência e Acção) em relação a PRA e N 

 

                                                 
26 *a nengrito estão as correlações altamente significativas p < ,01 (bi-caudal) 

 PRA (n = 45)                                                     N (n = 61) 

 1 2 3 4 5 6 1 2  

1. Satisfação (EASAVIC)          

2. Proximidade (IOS) ,44*      ,56*   

3. Motivação (SOCRATES) -,08 ,10        

4. Motivação - Reconhecimento ,02 ,14 ,91*       

5. Motivação – Ambivalência -,19 ,07 ,85* ,76*      

6. Motivação – Acção ,03 ,18 ,82* ,65* ,85*     
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As variáveis Reconhecimento (ρS = ,91), Ambivalência (ρS = ,85), e Acção (ρS = 

,82) têm correlações fortes com a Motivação em geral. As mesmas variáveis têm entre si 

coeficientes de correlação elevados. 

Observamos, no quadro 727, as correlações subdivididas por sexo. Entre Satisfação 

e Proximidade existe correlação positiva, que são aproximadamente iguais tanto para 

homens (ρS = ,52) como para mulheres (ρS = ,53), na amostra total. 

Referente à correlação entre Satisfação e Proximidade, nos homens PRA é mais 

baixa (ρS = ,42) do que nos homens N (ρS = ,59), sendo o inverso nas mulheres. Contudo, 

as correlações entre as variáveis Satisfação e Proximidade nas mulheres são 

aproximadas (ρS PRA = ,55; ρS N= ,52).  

Nas mulheres PRA (ρS = ,55),  as variáveis Satisfação e Proximidade estão mais 

correlacionadas que nos homens PRA (ρS = ,42). O mesmo não acontece entre as 

mulheres N (ρS = ,52) e os homens N (ρS = ,59) em que o coeficiente correlacional é 

maior para os homens. 

Verificou-se que a Satisfação e a Proximidade têm correlações farcas e não 

significativas com a Motivação, tanto nos homens PRA como nas mulheres PRA, como 

se pode observar no quadro 6. 

As variáveis Reconhecimento (ρS = ,90), Ambivalência (ρS = ,83), e Acção (ρS =  

,81) estão fortemente correlacionadas com a Motivação em geral. As mesmas variáveis 

têm entre si coeficientes de correlação elevados, tanto no grupo dos homens PRA como 

no das mulheres PRA. Contudo, nas mulheres PRA, verificou-se fraca correlação e não 

significativa entre as variáveis Ambivalência e Acção (ρS = ,44). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27 *a nengrito estão as correlações altamente significativas p < ,01 (bi-caudal) 
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Quadro 7. Matriz correlacional entre Satisfação Conjugal, Proximidade, Motivação para a Mudança (Geral, 

Reconhecimento, Ambivalência e Acção) em relação ao Sexo 

     Homens Total (n = 61)                                      Mulheres Total (n = 45) 

 1 2  1 2 

1. Satisfação (EASAVIC)      

2. Proximiade (IOS) ,52*   ,53*  

 PRA (n = 29)                                                 N (n = 32) 

Homens 1 2 3 4 5 6 1 2  

1. Satisfação (EASAVIC)          

2. Proximidade (IOS) ,42*      ,59*   

3. Motivação (SOCRATES) -,09 ,19        

4. Motivação - Reconhecimento ,01 ,18 ,94*       

5. Motivação - Ambivalência  -,23 ,17 ,86* ,80*      

6. Motivação - Acção ,12 ,29 ,80* ,70* ,52*     

 PRA (n = 16)                                               N ( n = 29) 

Mulheres 1 2 3 4 5 6 1 2  

1. Satisfação (EASAVIC)          

2. Proximiade (IOS) ,55*      ,52*   

3. Motivação (SOCRATES) -,06 ,02        

4. Motivação - Reconhecimento ,05 ,13 ,90*       

5. Motivação - Ambivalência  -,10 -,01 ,83* ,75*      

6. Motivação - Acção -,07 ,15 ,81* ,65* ,44     

 

 


