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Resumo 

 

 

A presente investigação foi desenvolvida no domínio das relações amorosas e da 

regulação da satisfação das necessidades psicológicas, apresentando como referenciais 

teóricos a Teoria da Auto-Determinação (SDT; Deci & Ryan, 2000a) e o Modelo de 

Complementaridade Paradigmática (MCP; Vasco, 2005). Dado que ambos são modelos de 

necessidades psicológicas, após revisão de literatura, foram considerados complementares e 

foi feita uma ligação concetual entre os mesmos. 

Foram aplicados a 118 indivíduos online, os seguintes instrumentos: Relationship 

Rating Form (Davis, K.E., 1996 revista por Lind, W., 2008); a Escala de Regulação da 

Satisfação das Necessidades (Vasco, Bernardo, Cadilha, Calinas, Conde, Fonseca, Guerreiro, 

Rodrigues & Rucha, 2012); e o Couples Motivation Inventory (Blais, Sabourin, Boucher & 

Vallerand, 1990, trad. e adaptado por Moreira, J.M., Mader, J.L., & Monteiro, R.L.,2010). De 

entre estes 118 indivíduos, foram identificados 19 casais, que responderam a todos os 

questionários, e constituíram uma subamostra neste estudo.  

Os resultados apoiaram a hipótese de uma contribuição positiva da regulação da 

satisfação das necessidades psicológicas dos indivíduos para a satisfação com as suas 

relações amorosas. No entanto, no que se refere à motivação para manter estas relações, a 

mesma hipótese não foi confirmada, pelo que não foi descoberta nenhuma contribuição da 

regulação da satisfação das necessidades psicológicas na manutenção das relações amorosas. 

Para além disso, foram encontradas correlações positivas entre a motivação para manter uma 

relação amorosa e o sentimento de satisfação que uma relação traz para o indivíduo. 

Na sub-amostra dos casais, foram observadas correlações positivas e significativas 

entre os dois membros de um mesmo casal, demonstrando um elevado grau de semelhança ou 

de acordo dos casais no padrão de respostas ao longo dos itens dos questionários. 

Por último, apesar de terem sido identificadas algumas limitações no estudo, foram 

consideradas as implicações dos seus resultados para a prática clínica e sugestões para 

estudos futuros. 

 

 

 

Palavras-chave: relações amorosas, motivação, satisfação relacional, necessidades 

psicológicas, Teoria da Auto-Determinação, Modelo de Complementaridade Paradigmática. 
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Abstract 

 

 

The present research was developed within the domain of romantic relationships and 

the regulation of psychological needs’ satisfaction, taking as theoretical frameworks the Self-

Determination Theory (SDT, Deci & Ryan, 2000a) and the Paradigmatic Complementarity 

Model (MCP; Vasco, 2005). Since these are both need-based models, after a literature review 

they were considered complementary and a conceptual link was drawn between them. 

The following instruments were administered online to 118 individuals: Relationship 

Rating Form (Davis, KE, 1996 reviewed by Lind, W., 2008); Psychological Needs Satisfaction 

Regulation Scale (Vasco, Bernardo, Cadilha, Calinas, Conde, Fonseca, Guerreiro, Rodrigues 

& Rucha, 2012); and Couples Motivation Inventory (Blais, Sabourin, Boucher & Vallerand, 

1990, trans. and adapted by Moreira, JM, Mader, JL, & Miller, RL, 2010). Among these 118 

individuals, 19 couples were identified, who answered all the questionnaires, and retained as 

a sub-sample in this study.  

The results supported the hypothesis of a positive contribution of the regulation of 

psychological individual needs for satisfaction with romantic relationships. However, in what 

concerns the motivation to maintain these relationships, the same hypothesis was not 

confirmed, as no contribution was found for the psychological needs regulation to the 

maintenance of the romantic relationships. Furthermore, positive correlations were found 

between the motivation to maintain a romantic relationship and the feeling of satisfaction that 

the relationship brings to the individual.  

In the couples sub-sample, significant positive correlations were generally found 

between the two members of the same couple, showing a high degree of similarity or 

agreement of the couples in the answering pattern along the questionnaires items.  

Finally, although some limitations of the study were identified, the implications of its 

findings for clinical practice and some suggestions for future studies were considered. 

 

 

 

 

 

 

Keywords: romantic relationships, motivation, relationship satisfaction, psychological needs, 

Self-Determination Theory, Paradigmatic Complementary Model. 
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Introdução 

 

A presente investigação insere-se no contexto das relações amorosas, tendo como 

referencial teórico a Teoria da Auto-Determinação (SDT; Deci & Ryan, 2000a). De igual 

forma, o conceito de necessidades psicológicas está subjacente a este estudo, através do 

Modelo já referido, como através do Modelo de Complementaridade Paradigmática (MCP; 

Vasco, 2005). 

 De natureza quantitativa, o presente estudo pretende contribuir para a compreensão do 

papel e da relevância da regulação da satisfação das necessidades psicológicas na manutenção 

e satisfação com as relações amorosas dos indivíduos. Para além disso, pretende também 

avaliar a relação entre os tipos de motivação para a manutenção de uma relação amorosa e a 

satisfação com a mesma.  

 Foi criada uma plataforma online para o estudo, onde se aplicaram a 118 participantes 

maiores de idade e que se encontravam numa relação amorosa estável, com pelo menos 3 

anos de duração, os seguintes instrumentos: Relationship Rating Form (Davis, K.E., 1996 

revista por Lind, W., 2007); a Escala de Regulação da Satisfação das Necessidades (Vasco, 

Bernardo, Cadilha, Calinas, Conde, Fonseca, Guerreiro, Rodrigues & Rucha, 2012); e o 

Couples Motivation Inventory (Blais, Sabourin, Boucher & Vallerand, 1990, trad. e adaptado 

por Moreira, J.M., Mader, J.L., & Monteiro, R.L.,2010). 

 Este trabalho inicia-se com a Revisão da Literatura sobre as diversas e principais 

teorias do amor e das relações amorosas, seguida pela apresentação de alguns estudos e 

referenciais teóricos acerca dos fatores subjacentes à motivação e satisfação relacionais. 

Depois, é feita uma apresentação das diversas teorias sobre necessidades psicológicas para, 

posteriormente, ser descrita a Teoria da Auto-Determinação quer no âmbito das necessidades 

psicológicas quer no âmbito das relações amorosas; e o Modelo de Complementaridade 

Paradigmática no âmbito das necessidades psicológicas. Por fim, é feita uma ligação 

concetual dos dois modelos de necessidades subjacentes a este estudo.  

 Avança-se com a explicação da Metodologia utilizada, onde se apresentam o 

problema, os objetivos e as hipóteses deste estudo. De seguida, faz-se uma análise dos 

resultados e termina-se com a discussão e conclusão dos mesmos. 
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Revisão de literatura 

Relações amorosas 

 

Grande parte do universo das interações dos seres humanos, assim como as perceções 

e entendimento que os indivíduos têm do mundo em geral, é centrada nas relações amorosas. 

A vida em casal ajuda as pessoas a organizar o seu mundo e permite uma melhor 

compreensão do que acontece à sua volta (Weis, 2006). É através deste tipo de relações que o 

indivíduo vivencia o amor. Várias questões se colocam acerca deste sentimento que os seres 

humanos almejam. O que é o amor? Este difere de pessoa para pessoa? Existem vários tipos 

de amor? Tal como diria Séneca, o amor não se define; sente-se. Também Vasco (1987) 

sugere algumas das dificuldades inerentes à definição do amor, conceptualizando-o em 

termos de processo, constituído por fases identificáveis ou até previsíveis. Contudo, parece 

possível responder a estas e outras perguntas através de várias teorias que se debruçam sobre 

as componentes e os estilos de amor. Mostra-se relevante abordar primeiramente os 

constituintes do amor, para se poder compreender depois os fatores que influenciam os vários 

processos relacionais, entre eles a manutenção e satisfação com a relação amorosa.  

Antes do desenvolvimento dessas diversas teorias, é importante referir que a 

utilização do termo relações amorosas neste estudo justifica-se pelo seu cariz mais genérico 

do que o inerente ao termo relações românticas, como se poderá verificar ao longo da revisão 

de literatura.  

Para alguns teóricos, o amor é visto simplesmente como a procura de um ego ideal 

(Freud, 1922) ou da salvação (Reik, 1944). Anos mais tarde, a distinção de conceitos como 

gostar e amar (Rubin, 1973; Davis, 1985) marca a área de estudo sobre o amor. Enquanto 

para Rubin (1973), o amor é constituído por três componentes, afiliação dependente 

(necessitar de estar com o outro), ajudar e cuidar do outro e exclusividade e absorção, para 

Davis (1985) o que distingue os conceitos de gostar e amar, é a adição da atração física e da 

prestação de cuidados, no conceito amar. De facto, a atração parece ser uma das 

componentes do amor presente em vários estudos sobre o tema (e.g., Critelli, Myers, Loos, 

1986; Sternberg, 1986; Fisher, 2004). 

Sob uma perspetiva de tipologias do amor, Maslow (1974) inclui o amor como uma 

necessidade básica do ser humano, fazendo uma distinção entre dois tipos de amor: D-Love e 

B-Love. O primeiro é auto-centrado, egoísta e fragmentado, e corresponde às necessidades 

biológicas, de segurança, de amor e pertença e de auto-estima. O segundo é altruísta, 

proporciona mais prazer e culmina na aceitação do próprio eu, correspondendo às 
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necessidades relativas ao ser, como as intelectuais e de auto-realização. À semelhança de 

Maslow, Hatfield (1988) distingue dois tipos de amor. No entanto, os dois tipos de amor 

propostos por Hatfield são diferentes dos propostos pelo teórico anterior. Estes são o amor 

companheiro – caracterizado essencialmente pelo desejo de partilha e conhecimento um do 

outro - e o amor apaixonado – desejo intenso de estar com o outro, provocando emoções 

fortes quer quando estão juntos, quer quando estão longe. 

Outra teoria marcante é a de Lee (1977), que não se preocupa tanto com as 

componentes do amor, mas se interessa antes pela forma como este é vivenciado. A forma 

circular em que dispõe as diversas vivências do amor dá nome à sua teoria: cores do amor. 

Esta taxionomia de formas de amar inclui: eros (amor apaixonado onde predomina o 

positivo), ludus (amor com diversão e brincadeira, sem expectativas nem compromisso), 

pragma (amor pragmático e racional), storge (amor baseado no afeto e companheirismo), 

mania (amor obsessivo, ciumento, com grande intensidade emocional), ágape (amor altruísta, 

completamente centrado no outro).  

Sob uma abordagem dos sistemas comportamentais, a Teoria da Vinculação (Bowlby, 

1969) aplicada às relações amorosas é notável. Shaver, Hazan & Bradshaw (1988) propõem 

que o amor pode ser concetualizado através dos três sistemas comportamentais identificados 

por Bowlby (1969): vinculação, prestação de cuidados e sexo. Os autores propõem ainda que 

os laços amorosos na idade adulta constituem vinculações emocionais e são concetualmente 

paralelos aos laços emocionais das crianças com os seus cuidadores primários (Shaver & 

Mikulincer, 2006). Seguindo os padrões ou estilos de vinculação propostos por Ainsworth e 

seus colaboradores (1978), nos seus estudos sobre a vinculação infantil aos pais - segura, 

ansiosa, evitante -, Shaver et al. (1988) aplicaram esses mesmos estilos à compreensão das 

relações amorosas adultas. 

 Com base em alguns trabalhos realizados anteriormente, Sternberg (1986) 

desenvolveu a Teoria Triangular do Amor, considerada uma das teorias mais completas sobre 

o amor, a qual proporciona o conhecimento de aspetos deste conceito, subjacentes às relações 

próximas. De acordo com a teoria, o amor possui três componentes que juntas formam os três 

vértices de um triângulo: intimidade, a qual inclui sentimentos de proximidade, 

conectividade, elos de união que se experienciam nas relações amorosas; paixão, composta 

pelo romance, atração física e consumação sexual; e decisão/compromisso, que implica, a 

curto-prazo, a decisão de que se ama o outro e, a longo prazo, o compromisso para manter 

esse amor. A quantidade de amor depende da força absoluta destas três componentes, e o tipo 

de amor depende das suas forças relativas em relação umas às outras. As três componentes 
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interagem umas com as outras e com as ações que produzem e que as produzem, dando 

origem a oito diferentes tipos de experiências amorosas: 

1) Não amor – ausência de todas as três componentes do amor. 

2) Gostar – Componente da intimidade na ausência de paixão e decisão/compromisso. 

Refere-se a um conjunto de sentimentos que se têm em relações que podem ser 

caracterizadas como amizades. 

3) Paixoneta – É o amor “à primeira vista”. Resulta da paixão na ausência das 

componentes de intimidade e decisão/compromisso.  

4) Amor vazio- Surge da decisão e compromisso de amar o outro na ausência de 

intimidade e paixão. 

5) Amor romântico – Resulta da combinação da intimidade e paixão.  

6) Amor companheiro – Combinação das componentes de intimidade e 

decisão/compromisso. 

7) Amor fátuo – Deriva da combinação da paixão e decisão/compromisso na ausência da 

componente de intimidade. É fátuo no sentido em que o compromisso é assumido sem 

o envolvimento íntimo. 

8) Amor consumado – Amor completo resultante das três componentes. 

Todas estas formas de amor propostas por Sternberg remetem para a natureza incompleta 

das teorias anteriores à sua e acima mencionadas, tanto no que diz respeito aos tipos de amor 

existentes (Freud, 1922; Reik, 1944; Maslow, 1974) como também no que diz respeito à 

taxionomia (Lee, 1977; Davis, 1985). Enquanto a Teoria Triangular do Amor procura 

estruturar e integrar vários fenómenos baseados na relação de amor, as outras teorias parecem 

procurar mais uma separação de fenómenos (Sternberg, 1986).   

Sternberg (1986) aborda também a duração destas componentes do amor, assumindo 

que a mesma é diferente ao longo do tempo da relação amorosa.  

O desenvolvimento da intimidade segue o curso proposto por Berscheid (1983) para 

as emoções próximas. Numa relação bem-sucedida, a intimidade tende a aumentar 

rapidamente no início, depois aumenta de um modo mais lento e, finalmente, estabiliza.  

O curso temporal da paixão nas relações próximas é um pouco diferente da duração 

da componente de intimidade. Esta visão é baseada na teoria do processo contrário da 

motivação adquirida de Solomon (1980). Existe um desenvolvimento rápido da paixão, que 

pode ser quase instantâneo, quando se conhece o outro indivíduo por quem se está atraído(a). 

Esta excitação da paixão aumenta rapidamente mas atinge o ponto máximo depressa. Este 

desenvolvimento rápido é seguido pela habituação, pelo que o parceiro já não é tão 
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estimulante como costumava ser. As adições a certas substâncias, café, álcool cigarros, 

seguem o mesmo padrão. Uma vez que a habituação se fixa, mesmo um maior tempo com a 

outra pessoa (ou aumentos na quantidade da substância) não conseguirá estimular a excitação 

que uma vez foi possível. Por isso, não se volta simplesmente à linha de base. Em vez disso, 

cai-se bastante abaixo da linha de base, sentindo fortemente os efeitos do afastamento. 

Contudo, começa-se gradualmente a regressar à linha de base. 

 Alguns estudos foram feitos acerca da duração da paixão. Tennov (1979) realizou um 

estudo onde descobriu que existia um conjunto de fenómenos inerentes à paixão, entre a 

redução do sono e do apetite, e um aumento paradoxal da energia. Estes fenómenos poderiam 

durar até, aproximadamente, 2 anos. Hazan e Zeifman (1994) assumiram também esta 

duração da paixão de 2 anos nos pares adultos. Fisher (2004) assumiu que, dada a sua origem 

química, a paixão poderia variar entre 6 e 18 meses. 

Por fim, o curso temporal da componente de decisão/compromisso ao longo da 

duração de uma relação amorosa depende, em grande parte, do sucesso da relação (e vice-

versa). Geralmente, esta componente começa no zero antes de se começar a conhecer o 

parceiro(a), e começa depois a aumentar. Se for uma relação a longo prazo, o aumento da 

decisão/compromisso irá ser primeiramente gradual e depois acelera. Se a relação continuar 

ao longo do tempo, o nível de compromisso estabiliza. Se a relação começa a enfraquecer, o 

nível de compromisso irá iniciar um período descendente e, se a relação falhar, no sentido de 

se aproximar de um fim, o nível de compromisso pode voltar ao zero. 

Vasco (1987) não se debruça nas componentes do amor, mas antes nas suas fases, 

como antes referido. Fazendo um paralelo com as ideias de Kuhn (1962 cit. por Vasco, 1987) 

acerca do processo de construção da ciência, as “revoluções científicas”, o autor concetualiza 

o fenómeno do amor em três fases sequenciais:  

1) Construção de um paradigma romântico partilhado, em que tanto o indivíduo 

como os dois indivíduos da relação sabem e afirmam que amam romanticamente (asserção 

essencial), após ter surgido uma atração. Para além disso, existem regras consequentes mais 

ou menos tácitas relativas ao modo como a relação é estruturada, em que os indivíduos agem 

de acordo com o amor que sentem. 

2) “Resolução de puzzles”, em que os amantes podem ser vistos como desenvolvendo 

uma atividade de “amor normal”, resolvendo puzzles. Esta resolução de puzzles refere-se às 

perturbações relativas à asserção “Se nos amamos romanticamente devemos agir de acordo 

com isso”. A asserção essencial nunca é posta em causa. 
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3) Experiência das revoluções amorosas. Estas podem acontecer de duas formas 

diferentes. Na primeira, ambos os amantes se apercebem que já não estão romanticamente 

envolvidos mas que os seus interesses comuns são suficientes para a continuação da relação. 

A segunda forma pode surgir quando um dos amantes ou ambos encontra alguém fora da 

relação para construir um novo paradigma romântico partilhado. 

Mais recentemente, Fisher (2004) considera três componentes do amor, as quais se 

assemelham aos propostos por Shaver et al. (1988): desejo – a líbido -, atração – a primeira 

fase intensa do amor romântico - e vinculação – sentimentos profundos de ligação a longo 

prazo com um parceiro. Para esta autora, o amor pode começar com qualquer um destes 

sentimentos.  

Baseando-se nestas diversas taxionomias sobre o amor, Berscheid (2006) define 

quatro tipos de amor: o amor vinculação, amor compaixão, o amor companheiro e o amor 

romântico. 

O amor vinculação é um amor inato e não aprendido, em que a causa imediata dos 

comportamentos a ele associados é uma situação ameaçadora; os seus comportamentos 

específicos são aqueles que promovem proximidade ao protetor e o seu alvo interpessoal é 

normalmente uma pessoa mais velha e mais forte do que o indivíduo. 

O amor compaixão envolve a preocupação com o bem-estar do outro, assim como 

comportamentos que promovam esse bem-estar independentemente de resultarem ou não em 

benefícios futuros para o self (amor altruísta). A causa imediata deste tipo de amor é a 

perceção de que o outro se encontra em stresse; os seus comportamentos específicos 

dependem da natureza do stresse e o alvo social dos comportamentos é uma pessoa stressada. 

O amor companheiro é aquele em que se gosta, como se fosse um amor de amizade 

(sem desejo sexual). É baseado nos princípios de punição, pois gosta-se ou sente-se emoções 

positivas por aqueles que reforçam o indivíduo e não se gosta ou sente-se emoções negativas 

por aqueles que punem o indivíduo. 

Por último, o amor romântico envolve o sentimento de gostar de alguém, com um 

desejo sexual frequentemente associado. Tem particular interesse porque continua a ser 

condição comum para o casamento, em muitas sociedades.  

Sendo as definições de amor muito diversas, definem, ainda assim, quadros de 

referência teóricos que ajudam a descrever e delimitar as relações amorosas. Este aspeto 

torna-se fundamental, particularmente para o estudo dos fatores que estão na origem e 

contribuem para a manutenção das relações amorosas. 
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Manutenção e satisfação nas relações amorosas 

 

Existem vários estudos que relacionam os estilos de amor com a satisfação relacional. 

Por exemplo, S. Hendrick, Hendrick e Adler (1988) descobriram que o eros era um preditor 

significativo da satisfação relacional, e o ludus um preditor negativo da satisfação relacional 

em homens e mulheres envolvidos em relações amorosas. Estes resultados vêm salientar a 

importância do compromisso (ausente no ludus) para a satisfação relacional. Também 

Contreras, S. Hendrick e Hendrick (1996) descobriram que o amor apaixonado constitui o 

preditor mais consistente da satisfação conjugal. 

A satisfação relacional é a definição concetual e operacional mais comum da 

manutenção da relação (Dindia, 2000). 

Vários estudos se têm debruçado sobre os fatores que determinam a satisfação com a 

relação amorosa: equilíbrio entre ganhos e custos na relação (Kelley & Thibaut, 1978; 

Rusbult, 1980; Spanier & Lewis, 1980); traços de personalidade, como a conscienciosidade, 

sociabilidade e extroversão (Watson, Hubbard, Wiese, 2000) ou como a timidez (Rowsell & 

Coplan, 2012); atividades em conjunto e tipos de interação (Sprecher, Metts, Burleson, 

Hatfield & Thompson, 1995); stresse (Cohan & Bradbury, 1997; Bodenmann, 2005; Harper, 

Schaalje, & Sandberg, 2000; Bodenmann, Ledermann & Bradbury, 2007); estilos de conflito 

negativos (Cramer, 2000); gratidão (Gordon, Impett, Kogan, Oveis, Keltner, 2012); 

perfecionismo (Stoeber, 2012); tipo de motivação para manter a relação (Blais, Sabourin, 

Boucher & Vallerand,1990; Patrick, Knee, Canavello & Lonsbary 2005, 2007; Gaine & La 

Guardia, 2007). 

Existem também diversas perspetivas teóricas que explicam a manutenção e satisfação 

das relações amorosas. Kelley e Thibaut (1978) assumem que as relações interpessoais se 

baseiam na maximização dos ganhos e minimização dos custos a eles associados, através da 

sua Teoria da Interdependência. Mais especificamente, o balanço entre os ganhos e os custos 

que a relação oferece, aliado às expetativas do indivíduo sobre a relação constroem uma linha 

de base para a comparação com possíveis relações alternativas. Consequentemente, quando 

existem mais ganhos do que custos a comparação com outras possíveis relações contribui 

para a manutenção do relacionamento do momento. Quando acontece o contrário, ou seja, 

existem mais custos do que ganhos, leva a uma comparação com outras possíveis relações, a 

qual poderá contribuir para as dúvidas no que diz respeito à relação.  

Baseando-se na Teoria acima descrita, Rusbult (1980) desenvolve um modelo teórico 

chamado Modelo de Investimento, com o intuito de estudar a satisfação nas relações 
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amorosas. Segundo este modelo, o desejo de manter ou não uma relação depende do nível de 

compromisso para com a mesma. Este nível de compromisso depende do grau de satisfação 

com a relação (experiência de sentimentos positivos), qualidade das alternativas 

(acontecimentos fora do contexto da relação amorosa) e grau dos investimentos na relação, 

sejam eles investimentos extrínsecos como intrínsecos. (Rusbult, Coolsen, Kirchner, & 

Clarke, 2006). É importante salientar que a ideia de compromisso surge em várias teorias 

mencionados anteriormente que explicam o conceito de amor (Rubin, 1970; Lee, 1977; 

Sternberg, 1986). Deste modo, o compromisso e a satisfação relacional parecem co-variar nas 

relações próximas, pelo que o compromisso aumenta com a satisfação relacional e, assim, 

indiretamente através de quaisquer experiências recompensadoras (e.g. atividades de lazer 

conjuntas, comunicação apoiante, atividade sexual) que contribuam para a satisfação 

(Sprecher et al., 1995). 

De acordo com a perspetiva dialética, os sistemas sociais envolvem forças 

contraditórias e opostas, pelo que Baxter (1994) identifica três dialéticas das relações: 

integração-separação, estabilidade-mudança e expressão-privacidade, cada uma das quais 

sendo manifestada de forma interna e externa. As contradições internas encontram-se dentro 

da relação e as externas posicionam-se entre a relação e a ordem social mais ampla. 

Clark (1993) distinguem entre relações de troca (exchange relationships) e relações 

comunais (communal relationships). Enquanto no primeiro tipo de relação deve haver uma 

troca entre o que se dá e o que se recebe, no segundo tipo o que se dá à outra pessoa tem a ver 

com o que se perceciona que ela precisa e não é função do que se recebe. 

Murray, Holmes e Collins (2006) propõem um modelo de regulação de risco para 

explicar o modo como as pessoas equilibram o objetivo de procura de proximidade com o 

parceiro amoroso, contra o objetivo de minimização da probabilidade de obter dor e rejeição. 

A premissa deste modelo é a de que a confiança numa estima positiva e cuidados prestados 

pelo parceiro permitem que os indivíduos se arrisquem a procurar dependência e conexão na 

relação amorosa. Este sistema de regulação de risco consiste em 3 regras “se-então” 

interrelacionadas, uma cognitiva, outra afetiva e outra comportamental. Os autores descrevem 

o modo como as perceções em relação ao parceiro estruturam a sensibilidade a estas três 

regras “se-então”, nas situações relacionais de risco. 

É possível verificar que muitos são os estudos que relacionam diversos fatores com a 

satisfação relacional. Contudo, poucos são aqueles que se focam em questões relacionadas 

com o género e satisfação relacional, analisando especificamente como é que os homens e as 

mulheres funcionam nas suas relações amorosas. Os resultados dos estudos mostram que 
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existem diferenças entre os homens e as mulheres (Kurdek, 2005; Karantzas, Goncalves, 

Feeney, & McCabe, 2011), mas estes acabam por ser controversos, pois coloca-se a questão 

de discernir se as diferenças entre os homens e as mulheres se devem às diferenças culturais 

de género que existem ou se devem à comparação entre homens e mulheres de relações 

diferentes (Wade & Coughlin, 2012). Wade e Coughlin (2012) demonstraram que a ideologia 

de masculinidade, aceitação ou internalização de uma definição cultural de masculinidade e 

de crenças sobre a adesão a padrões culturalmente definidos para o comportamento 

masculino, medeia a relação entre a identidade masculina e a satisfação relacional. No 

entanto, também existem estudos cujos resultados demonstram o contrário, ou seja, não 

existirem diferenças entre os homens e as mulheres no que diz respeito à satisfação relacional 

(Narciso & Costa, 1997). Poderá então afirmar-se que não existe um consenso relativamente 

às diferenças de género na satisfação relacional. 

Como se pôde verificar ao longo da revisão de literatura sobre o fenómeno do amor e 

das relações amorosas, o conceito de necessidades parece estar inerente a este fenómeno. Foi 

possível observar que, sobretudo, as necessidades de afiliação, segurança, proximidade e 

estima são transversais às várias teorias sobre as relações amorosas, o que aparenta indicar 

que o estabelecimento, manutenção e satisfação das relações amorosas se ligam à satisfação 

das necessidades psicológicas do indivíduo. Ou seja, o indivíduo, especificamente no 

contexto da sua relação amorosa, procura no outro alguém capaz de satisfazer e ajudar a 

satisfazer as suas necessidades psicológicas, na busca de uma relação amorosa satisfatória 

que contribua para o bem-estar individual e relacional.  

 

Necessidades psicológicas – evolução do conceito  

 

As necessidades podem ser definidas de diversas maneiras, tanto a nível fisiológico 

como a nível psicológico, assim como podem ser inatas ou aprendidas. Apesar desta 

diversidade, o conceito de necessidades distingue o teor da motivação e fornece uma base 

para a direção da ação. Desta forma, o conceito de necessidades parece estar intimamente 

relacionado com a motivação, pelo que se torna pertinente abordar as necessidades no sentido 

mais amplo da motivação.  

No início do século XX surgem as primeiras teorias da motivação, as quais se 

caracterizam pelas noções de instintos (McDougal, 1908) e pulsões (Freud, 1920; Hull, 

1943). McDougal (1908) olha para as necessidades como instintos – tendências inatas para 

determinadas ações que envolvem todas as componentes do processo mental: cognitiva, 
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afetiva e conativa. Deste modo, para o teórico acima referido, qualquer instância de 

comportamento instintivo envolve conhecimento, sentimento e esforço de aproximação ou 

afastamento em relação a um mesmo objeto. Freud (1920/1922) substitui o termo instinto por 

pulsão, na sua Teoria Psicanalítica. Tanto para Freud (1920/1922) como para Hull (1943), as 

necessidades são vistas como pulsões, ou seja, tensões internas e inatas, desencadeadas por 

forças interiores, que precisam de ser libertadas. Para estes dois autores, todo o 

comportamento humano é motivado pela procura da redução da tensão gerada pela pulsão. 

Mais tarde, já sob uma perspetiva psicológica, ao invés da fisiológica, surge a teoria 

de Murray (1938), na qual, para além de as necessidades serem vistas numa perspetiva 

psicológica, são também vistas como adquiridas, ao contrário dos autores acima 

mencionados. Segundo Murray (1938), uma necessidade é um processo hipotético cuja 

ocorrência é imaginada de modo a explicar determinados fatos objetivos e subjetivos. As 

necessidades psicológicas podem ser também designadas por motivos que as pessoas têm 

para realizar determinadas ações ou procurar determinados incentivos (Sheldon, 2011), o que 

insere a Teoria de Murray numa perspetiva das necessidades como motivos comportamentais. 

De acordo com a Teoria de Murray (1938), existem vinte e sete necessidades que estão 

divididas em necessidades primárias, fisiológicas e, por isso, ligadas à satisfação física; e 

secundárias, aprendidas e adquiridas através do ambiente e, por isso, relacionadas com a 

satisfação mental ou emocional. A variabilidade interpessoal das necessidades e as diferenças 

na relevância dada a cada uma delas confere um cariz único à personalidade humana. 

Tal como Murray, Maslow (1954) propõe igualmente uma teoria dos motivos 

comportamentais. Contudo, ao contrário de Murray, Maslow classifica cinco necessidades 

básicas humanas numa hierarquia, em que as necessidades do nível mais inferior devem ser 

satisfeitas antes das do nível mais elevado. Na base da hierarquia encontram-se as 

necessidades fisiológicas, seguidas das de segurança, amor, estima e, por último realização 

pessoal. Para além disso, Maslow proporciona ainda uma teoria da motivação humana que 

relaciona essas necessidades com o comportamento em geral, através das forças dinâmicas de 

privação e gratificação. O autor defende que a privação ou insatisfação de uma necessidade 

de nível superior irá contribuir para o domínio desta necessidade sobre a personalidade do 

indivíduo.  

As necessidades de segurança e estima são também assumidas por Kasser (2002), para 

além do relacionamento (Baumester & Leary, 1995), autonomia e autenticidade. Contudo, 

este teórico defende que cada uma destas necessidades parece estar insatisfeita quando as 

pessoas se focam em conquistas materiais. 
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Baseando-se na Teoria de Maslow, McClelland (1961) identifica três necessidades 

comuns a todos os indivíduos, independentemente do género, idade e cultura: realização, 

afiliação e poder. Uma destas três necessidades será a dominante, estando, em grande parte, 

dependente da cultura e das experiências de vida. As pessoas terão características diferentes 

dependendo da sua necessidade dominante.  

Ao contrário de Maslow que assume uma hierarquia das necessidades, Epstein (1990, 

2003) defende a existência de quatro necessidades básicas todas igualmente relevantes: 

maximização do prazer e minimização da dor, coerência do sistema concetual, proximidade 

e auto-estima, dando ênfase à interação e equilíbrio das mesmas sob risco de mal-estar 

psicológico. Através da sua Teoria do Self Cognitivo-Experiencial (1990, 2003), Epstein 

postula que os indivíduos processam informação através de dois sistemas concetuais 

independentes e interativos: um sistema experiencial pré-consciente, conduzido pela emoção, 

e um sistema racional consciente.  

Baseando-se na Teoria de Epstein, Grawe (2006) assume também as quatro 

necessidades básicas referidas acima, à exceção da necessidade coerência, à qual se refere 

como princípio de consistência. Para o teórico, o motivo desta mudança deve-se ao facto de a 

consistência se referir a um estado do organismo, e não uma necessidade básica. Ou seja, a 

consistência corresponde à harmonia entre os processos mentais. 

Staub (2004), por seu turno, defende que as necessidades básicas são universais, 

apesar de as propriedades dessas necessidades e os seus modos de satisfação dependerem da 

cultura e da experiência pessoal. O teórico considera cinco necessidades básicas, segurança, 

eficácia e controlo, identidade positiva, conexão e compreensão da realidade, e duas 

necessidades básicas avançadas, satisfação a longo prazo e transcendência. A satisfação 

construtiva das necessidades contribui para o crescimento contínuo. A satisfação destrutiva 

refere-se ao modo de satisfazer uma necessidade que frustra a satisfação de outra necessidade 

ou as necessidades de outra pessoa.  

Sheldon, Elliot, Kimm & Kasser (2001) realizaram três estudos em que compararam 

10 necessidades psicológicas possíveis, numa tentativa de determinar quais as que são 

verdadeiramente essenciais para o ser humano. As necessidades mais salientes foram: 

autonomia, competência, relacionamento (baseados no postulado da Teoria da Auto-

Determinação adiante descrita) e auto-estima. Dez anos mais tarde, Robak e Nagda (2011) 

realizaram um estudo que replica os resultados de Sheldon et al. (2001). 

Milyavskaya, Philippe & Koestner (2013) salientam a importância da avaliação da 

satisfação das necessidades em múltiplos níveis de experiência. Os autores realizaram três 
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estudos onde analisam a interrelação da satisfação das necessidades com diferentes níveis de 

experiência (geral, perceção geral do indivíduo sobre se a satisfação das suas necessidades 

foi apoiada ou impedida, de domínio, satisfação das necessidades em domínios em que as 

pessoas se envolvem frequentemente, por exemplo, trabalho, e episódico, satisfação das 

necessidades experienciada num episódio de vida específico) e a extensão em que essa 

mesma satisfação em cada nível de experiência prediz o bem-estar geral independentemente 

dos outros níveis. Os resultados dos estudos mostraram evidência para efeitos top-down e 

bottom-up, na satisfação das necessidades ao longo dos diferentes níveis de experiência, 

apoiando um modelo heterárquico da satisfação das necessidades. Ou seja, estes autores 

demonstram não só que as representações que o indivíduo tem sobre a satisfação das 

necessidades parecem afetar as expectativas e as experiências dessa mesma satisfação em 

níveis contextuais e episódicos (top-down), mas também que as perceções gerais do indivíduo 

sobre a satisfação das necessidades surgem de experiências contextuais dessa mesma 

satisfação (bottom-up). 

 

Teoria da Auto-Determinação 

 

- Necessidades psicológicas 

 

Contrariamente às teorias motivacionais que assumem o comportamento direcionado 

para o objetivo (McDougal, 1908; Freud, 1920; Hull, 1943), a Teoria da Auto-Determinação 

(SDT ou Self Determination Theory; Deci & Ryan, 1991; 2000) adota uma compreensão 

completa não só do comportamento direcionado para o objetivo, como do desenvolvimento 

psicológico e bem-estar, os quais não podem ser alcançados sem a satisfação das 

necessidades psicológicas. 

A SDT envolve o estudo da motivação humana e da personalidade e insere-se numa 

perspetiva dialética-organísmica, assumindo que os indivíduos tendem natural e 

espontaneamente para a integração e coerência interna, ou seja, assimilam os seus objetivos, 

valores, comportamentos e novas experiências num sentido coerente do self e para o 

crescimento e desenvolvimento (Ryan & Deci, 2000). Contudo, estas tendências naturais de 

desenvolvimento não operam sozinhas e precisam de nutrientes e apoios sociais contínuos. 

Isto é, o contexto social pode apoiar ou impedir as tendências naturais para o envolvimento 

ativo e crescimento psicológico, ou podem estimular a falta de integração, defesa e satisfação 

como substitutos das necessidades. Desta forma, é a dialética entre o organismo ativo e o 
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contexto social que constitui a base para as predições sobre o comportamento, experiência e 

desenvolvimento (Deci & Ryan, 2000a, 2000b). 

A SDT engloba cinco mini teorias (Deci & Ryan, 2000a): 

1) Teoria da Avaliação Cognitiva (CET), que diz respeito à motivação intrínseca, 

a qual é baseada nas satisfações com o comportamento para o seu próprio bem. A CET 

aborda especificamente os efeitos dos contextos sociais na motivação intrínseca, ou o modo 

como os reforços, controlos interpessoais e envolvimento do ego têm impacto na motivação 

intrínseca.  

2) Teoria de Integração Organísmica (OIT), que aborda a motivação extrínseca – 

comportamento instrumental que procura os resultados extrínsecos ao comportamento por si 

só - nas suas várias formas. Estas formas de motivação extrínseca incluem a regulação 

externa, introjeção, identificação e integração incluídos ao longo de um processo contínuo 

de internalização. Quanto mais internalizada é a motivação extrínseca mais autónomo será o 

comportamento do indivíduo. 

A regulação externa é o exemplo clássico da motivação extrínseca em que o 

comportamento do indivíduo é controlado por consequências externas específicas aplicadas 

por outros. As pessoas comportam-se para atingir algo que desejam, como reforços concretos, 

ou para evitarem uma punição ameaçada.  

A regulação introjetada diz respeito ao comportamento do indivíduo em que as 

consequências são administradas pelo indivíduo a si próprio, ao contrário da regulação 

externa. Neste caso existe uma internalização parcial, porque as regulações encontram-se nos 

indivíduos mas não fazem realmente parte do conjunto integrado de motivações, cognições e 

afetos que constituem o self, pelo que os comportamentos resultantes não são auto-

determinados (Deci & Ryan, 2000a). 

A regulação identificada refere-se ao processo através do qual as pessoas reconhecem 

e aceitam de livre vontade o valor subjacente a um comportamento, o que faz com que 

tenham mais internalizada a sua regulação. A internalização estará mais completa do que com 

a introjeção e o comportamento irá tornar-se mais uma parte da sua identidade. O 

comportamento resultante será mais autónomo apesar de poder continuar a ser 

extrinsecamente motivado, porque o comportamento continuará a ser instrumental (no caso 

de ser o mais saudável), em vez de ser unicamente fonte de aproveitamento e satisfação 

espontâneos.  

A regulação integrada é a forma de internalização mais completa da motivação 

extrínseca, por não só envolver a identificação com a importância dos comportamentos como 
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também integrar essas identificações com outros aspetos do self. Deste modo, os indivíduos 

aceitam essas regulações de uma forma mais completa colocando-as em harmonia ou 

coerência com outros aspetos dos seus valores e identidade (Ryan, 1995). Como tal, o que foi 

inicialmente regulação externa terá sido transformado completamente em auto-regulação e o 

resultado é a motivação extrínseca auto-determinada. 

3) Teoria de Orientações de Causalidade (COT) que complementa a abordagem 

anterior dos estilos regulatórios, analisando as diferenças individuais nas tendências gerais 

em relação à causalidade autónoma, controlada e impessoal (amotivada) na regulação do 

comportamento. A causalidade autónoma envolve a regulação do comportamento na base dos 

interesses e dos valores adotados pelo self; a causalidade controlada envolve a orientação 

para controlos e diretivas em relação ao modo como o indivíduo se deve comportar; e a 

causalidade amotivada diz respeito à falta de ação intencional. 

4) Teoria das Necessidades Psicológicas básicas (BPNT) que assume que o bem-

estar e o bom funcionamento dependem da satisfação de três necessidades básicas - 

competência (White, 1959), autonomia (deCharms, 1968; Deci, 1975; Kasser, 2002) e 

relacionamento (Baumester & Leary, 1995). Estas necessidades são inatas (tal como para 

McDougal, 1908; Freud, 1920; Hull, 1943), mas distinguem-se pelo seu carácter fundamental 

em direção ao bem-estar (Reis, Sheldon, Gable, Roscoe & Ryan, 2000), integridade e 

crescimento psicológico contínuo (Deci & Ryan, 2000a). A necessidade de autonomia refere-

se à auto-iniciação, volição e intenção de ter determinado comportamento. A necessidade de 

competência significa propensão para experienciar desafio e mestria numa determinada 

atividade. E a necessidade de relacionamento refere-se a uma necessidade de 

pertença/afiliação tendendo à formação de laços interpessoais fortes e estáveis. Esta sub-

teoria foca-se no modo como os contextos sociais e culturais facilitam ou prejudicam a 

vontade e iniciativa, o bem-estar psicológico e a qualidade do desempenho dos indivíduos. 

Os contextos que apoiam a experiência das necessidades básicas facilitam os processos 

naturais de crescimento, incluindo o comportamento motivado intrinsecamente (motivação 

intrínseca) e a integração de motivações extrínsecas; enquanto os que evitam a satisfação das 

necessidades básicas estão associados a uma diminuição significativa da motivação, 

desempenho e bem-estar (Ryan & Deci, 2000b; Ryan, Deci, Grolnick, & La Guardia, 2006). 

É importante salientar que a saúde psicológica está associada à satisfação das três 

necessidades e não apenas de uma ou duas (Deci & Ryan, 2000a). 

5) Teoria dos conteúdos dos objetivos (GCT) que surge das distinções entre 

objetivos intrínsecos e extrínsecos e o seu impacto na motivação e bem-estar. Os objetivos 
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proporcionam diferentes satisfações das necessidades e estão, deste modo, associados ao 

bem-estar. Os objetivos extrínsecos como o sucesso financeiro, aparência e popularidade têm 

sido contrastados especificamente com objetivos intrínsecos como as relações próximas e o 

crescimento pessoal. 

 

- Relações amorosas 

 

De acordo com a SDT, as necessidades básicas dependem dos contextos sociais, os 

quais podem apoiar ou negligenciar a satisfação das necessidades contribuindo para o bom ou 

mau ajustamento, respetivamente. Ou seja, apesar das tendências naturais para o crescimento 

e integração, o ambiente social pode apoiar ou impedir esta trajetória inata, influenciando o 

bem-estar individual e o funcionamento relacional. Deste modo, a SDT, na sua essência, é 

uma teoria de relações, visto que a investigação sobre as necessidades proporciona uma 

compreensão dos processos motivacionais centrais e as condições sociais necessárias para 

apoiarem o crescimento e desenvolvimento saudáveis (La Guardia, 2007). 

Sob a perspetiva da SDT no âmbito das relações amorosas, uma investigação recente 

analisou a motivação nas relações (La Guardia, 2007), focando-se no modo como os 

parceiros apoiam ou prejudicam a satisfação das necessidades básicas e o modo como as 

orientações motivacionais que derivam da satisfação das necessidades são mantidas ou 

transformadas em função das experiências no contexto das relações (Deci & Ryan, 2000a). 

Deste modo, a satisfação das necessidades, sob a perspetiva da SDT, parece ter um papel 

essencial na satisfação que os indivíduos experimentam no âmbito da sua relação amorosa.  

Seguindo esta linha de raciocínio, quando os parceiros que apoiam as necessidades 

tentando ativamente compreender os interesses das pessoas, preferências e perspetivas 

(autonomia), proporcionam expectativas e estrutura claras, consistentes e racionais 

(competência), envolvem-se, mostram interesse e direcionam energia para a pessoa, e 

transmitem que a pessoa é significativa e cuidada (relacionamento), sendo então o apoio das 

necessidades evidente e o bom funcionamento relacional e o bem-estar do indivíduo 

promovidos. Pelo contrário, quando os parceiros relacionais são excessivamente 

controladores, têm expectativas não racionais, são desafiadores ou rejeitam, o bom 

funcionamento e o bem-estar do indivíduo vão ser prejudicados (Ryan & Deci, 2000a,b, 

2001). 

Segundo La Guardia (2007), e de acordo com a SDT, as emoções podem ser vistas 

como bons indicadores do modo como os indivíduos estão ou não estão a ser apoiados nas 
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suas necessidades no âmbito das suas relações. As pessoas estão naturalmente propensas a 

envolverem-se nas suas emoções, incorporando experiências emocionais agradáveis e 

desagradáveis, à medida que vão surgindo. Contudo, os parceiros da relação podem aumentar 

ou limitar estas tendências básicas. O indivíduo pode responder envolvendo-se ativamente no 

processamento das suas emoções na relação, quando apoiado, ou retirar energia quando não 

apoiado, ou ainda sacrificando as suas necessidades em prol da sua relação. Ao longo do 

tempo, esta troca dinâmica forma o desenvolvimento e manutenção das capacidades de 

regulação emocional do indivíduo, assim como a profundidade, conexão e funcionamento da 

relação. Desta forma, a regulação emocional é uma interação entre os processos intra e 

interpessoais, e o conceito de necessidades pode informar ambos. Compreender o contexto do 

apoio de necessidades ajuda a determinar o modo como os parceiros relacionais ativam 

respostas emocionais e podem manter estas dinâmicas ao longo do tempo, com a chave para a 

saúde definida pelo modo como as pessoas se envolvem nas suas experiências emocionais, 

em consonância com as suas necessidades no contexto das suas relações.  

Relativamente à ligação entre satisfação das necessidades e satisfação relacional, 

Patrick, Knee, Canavello & Lonsbary (2007; estudo 1) mostraram que quanto maior a 

satisfação das necessidades dos indivíduos nas suas relações amorosas, maior a sua satisfação 

relacional e compromisso. Para além disso, demonstraram que quanto mais as necessidades 

são satisfeitas, maior a sua auto-estima, vitalidade e emoções agradáveis. 

No que diz respeito às orientações motivacionais, vários estudos têm demonstrado que 

quanto mais autónoma é a motivação dos indivíduos nas suas relações amorosas, maior é a 

sua satisfação relacional (Blais, Sabourin, Boucher & Vallerand,1990; Patrick et al., 2005, 

2007; Gaine & La Guardia, 2007; Gaine & La Guardia, 2009). Para além disso, La Guardia, 

Sapp e Ryan (2008; cit. em La Guardia & Patrick, 2008) demonstraram que quanto mais os 

indivíduos se sentem pressionados para proporcionar apoio e cuidado ao parceiro(a), menos 

se sentem satisfeitos com a relação. Estes resultados sugerem que, enquanto os 

comportamentos visíveis se prendem com a conexão e cuidado para com o parceiro, as 

pressões intrapessoais subjacentes aos comportamentos prejudicam potencialmente a 

qualidade da relação entre os parceiros, criando uma maior insatisfação relacional (La 

Guardia & Patrick, 2008). Deste modo, poderá afirmar-se que quanto mais os indivíduos 

regulam os seus comportamentos na sua relação amorosa com base nos interesses e valores 

adotados por si próprios (comportamentos voluntários sem controlos externos), maior a 

probabilidade de se sentirem satisfeitos com a mesma. 
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Modelo de Complementaridade Paradigmática (MCP)  

 

- Necessidades Psicológicas 

 

 O Modelo de Complementaridade Paradigmática (MCP; Vasco, 2010, 2012) tem 

vindo a ser desenvolvido ao longo dos anos e é composto pelos seguintes elementos: 

1) Teoria da Adaptação – ênfase na regulação da satisfação das necessidades 

como essenciais na adaptação do ser humano e no papel das emoções como sinais do estado 

deste processo regulatório. As emoções são subjetivamente agradáveis ou desagradáveis e 

adaptativas ou não-adaptativas. Existem emoções agradáveis que podem ser não-adaptativas 

(e.g. alegria por fazer alguém sofrer) e emoções desagradáveis que podem ser adaptativas 

(e.g. tristeza pela perda de um ente querido). 

2) Teoria da perturbação – ênfase no conceito de esquema como central na 

compreensão da não adaptação do ser humano. 

3) Teoria de Intervenção – salienta a importância das operações terapêuticas 

dialéticas e a compreensão do processo terapêutico como uma sequência não-linear de fases 

relacionadas com a promoção e assimilação dos objetivos estratégicos terapêuticos. 

Visto que o presente trabalho se insere no âmbito da satisfação das necessidades 

psicológicas, é na Teoria da Adaptação que o mesmo se irá focar. Para Vasco (2010) uma 

teoria de adaptação compreensiva e integrativa deve abordar necessidades psicológicas vitais 

que surgem de orientações teóricas diferentes, entre as quais as mencionadas anteriormente 

(Maslow; Epstein,2003; Deci & Ryan, 2000). 

As necessidades básicas do ser humano desenvolvem-se de formas singulares, pelo 

que são influenciadas não só pelo que lhes é inato, como pelas experiências facilitadoras ou 

impedidoras do meio que o envolve e de outros significativos (Vasco, 2005). 

Segundo Vasco (2012) a regulação das necessidades psicológicas resulta de um estado 

de desequilíbrio organísmico provocado por carência de determinados nutrientes 

psicológicos, sinalizado emocionalmente, e tendente a promover ações, internas e/ou 

externas, tendentes ao restabelecimento do equilíbrio (em Comunicação no 1º Congresso 

Nacional da Ordem dos Psicólogos).  

A partir da definição acima mencionada, pode verificar-se o papel fundamental do 

sistema emocional no processo de regulação da satisfação das necessidades psicológicas. A 

regulação das necessidades não seria possível sem o funcionamento adequado do sistema 

emocional (Vasco, Faria, Vaz & Conceição, 2010), pois este sinaliza o grau de regulação da 
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satisfação das necessidades psicológicas vitais e, quando a funcionar adequadamente, motiva 

ações exigidas interna e externamente. As dificuldades no processamento emocional 

antecipam a regulação da satisfação das necessidades. Para os autores, quando o sistema 

emocional não funciona adequadamente, não se dá o processo de regulação das necessidades, 

pelo que se segue a desregulação emocional que pode culminar na perturbação psicológica.  

Este facto parece ser de extrema importância, pois o alcance do bem-estar irá 

depender desse mesmo processo de regulação da satisfação das necessidades psicológicas, as 

quais nunca estão completamente satisfeitas. Deste modo, parece ser indispensável à 

experiência de um bem-estar psicológico, um funcionamento emocional apropriado que 

impulsione a capacidade de regular a satisfação das necessidades (Vasco, 2009). 

Baseando-se nas visões histórias e filosóficas, assim como na literatura sobre o bem-

estar e teorias contemporâneas sobre necessidades, Vasco (2009) apresenta sete pares 

complementares de necessidades psicológicas ao longo de um contínuo dialético. O seu grau 

de satisfação resulta de um processo contínuo, que nunca acaba, de negociação e equilíbrio 

das polaridades dialéticas. Deste modo, o bem-estar estará dependente deste processo, no 

qual as conquistas num polo tornam possível maior desenvolvimento no polo oposto (Vasco, 

2009a,b, 2010, 2011, 2012). O consequente bem-estar passa por conseguir localizar-se no 

ponto da “linha” que melhor responde ao momento a momento (social, físico, pessoal...) que 

está a ser vivido. 

De acordo com o MCP, a origem das perturbações está na incapacidade para regular 

as polaridades das necessidades dialéticas. Faria e Vasco (2011) demonstraram que existe 

uma relação clara entre as polaridades de necessidades e a perturbação: os pacientes que se 

encontram mais perturbados parecem também ser menos capazes de regular a satisfação das 

suas necessidades, exceto a produtividade/lazer. 

As sete polaridades de necessidades dialéticas propostas pelo MCP são: prazer/dor, 

proximidade/diferenciação, produtividade/lazer, controlo/cooperação-cedência, atualização-

exploração/tranquilidade, coerência/incoerência e auto-estima/auto-crítica.  

No par prazer/dor, a necessidade de prazer diz respeito tanto ao prazer psicológico 

como ao prazer físico, pelo que assenta na capacidade para usufruir dos mais variados 

prazeres. Relativamente à dor, esta refere-se à capacidade para suportar dores inevitáveis, 

assim como para atribuir-lhes um significado.  

No par de necessidades de proximidade/diferenciação, a proximidade refere-se à 

capacidade para formar e manter relações próximas. No que diz respeito à diferenciação, esta 

refere-se à capacidade para se diferenciar dos outros e ser auto-determinado.  
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Na polaridade produtividade/lazer, a necessidade de produtividade tem a ver com a 

habilidade para desenvolver obras que tenham algum valor. A necessidade de lazer relaciona-

se com a capacidade de o indivíduo descontrair e relaxar em vários momentos sem se sentir 

culpado por isso. 

No par controlo/cooperação, o controlo refere-se ao poder para influenciar o meio. A 

necessidade de cooperação diz respeito à capacidade para delegar, conceito anteriormente 

designado por cedência. 

Na polaridade de atualização-exploração/tranquilidade, a necessidade atualização 

relaciona-se com a competência para explorar o meio envolvente sem receio da novidade. E a 

tranquilidade refere-se à capacidade para apreciar e dar valor àquilo que se tem. 

No par coerência/incoerência do self, a coerência diz respeito à congruência entre o 

self real e o self ideal, congruência entre o que se pensa, sente e faz. A incoerência diz 

respeito à capacidade para tolerar conflitos e incongruências ocasionais.  

Por último, na auto-estima/auto-crítica, a auto-estima refere-se à capacidade para 

sentir satisfação com o próprio. A auto-crítica refere-se à capacidade para identificar, tolerar 

e aprender através de insatisfações pessoais.  

Estes dois últimos polos de necessidades parecem ser os que mais contribuem para a 

perturbação (Faria & Vasco, 2011). 

Para Vasco (2005, 2010), o funcionamento adaptativo do ser humano, no sentido da 

satisfação de objetivos e necessidades, implica a existência de certos elementos constitutivos 

relativos a características, competências, crenças, conteúdos esquemáticos e contextos, a 

tendência sintónica entre estes elementos, a flexibilidade heterárquica que caracteriza 

sistemas que não funcionam sempre de acordo com a mesma instância, mas sim sistemas cujo 

funcionamento se processa de acordo com diferentes modos e instâncias e a abertura do 

sistema a novas possibilidades internas – capacidade para estabelecer novas relações entre 

diferentes elementos da experiência interior e/ou a simbolização de elementos interiores de 

experiência previamente não atendidos - e externas – novas experiências de interação com o 

exterior ou atenção a elementos exteriores anteriormente não processados. 

O MCP parece ser extremamente relevante para o estudo dos processos de regulação 

da satisfação das necessidades psicológicas. E, seguindo a linha de raciocínio de que, apesar 

de inatas, as necessidades dependem também dos contextos facilitadores ou dificultadores da 

experiência da satisfação das mesmas, prevê-se que o MCP será útil para avaliar este 

processo de regulação da satisfação das necessidades no contexto específico das relações 

amorosas. 
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Ligação concetual entre os dois modelos (SDT E MCP) 

 

Visto que na presente investigação está subjacente a integração de dois modelos de 

necessidades psicológicas (SDT e MCP), parece pertinente, primeiro, justificar esta mesma 

integração, e depois descrevê-la e explicá-la. 

A integração dos dois modelos de necessidades anteriormente mencionados, poderá 

ser justificada pela visão complementar concedida pelos mesmos. Ou seja, enquanto o SDT é 

um modelo de necessidades psicológicas em que um dos seus focos específicos são 

precisamente as relações amorosas e os processos inerentes à sua manutenção e satisfação, o 

MCP parece ser mais amplo e, por isso, mais completo, no que diz respeito à regulação das 

necessidades psicológicas por si só. Deste modo, por parte do SDT, consideram-se 

particularmente importantes as mini-teorias da Integração Organísmica e das Orientações de 

Causalidade, com o intuito de explicar a parte motivacional concedida à satisfação e 

manutenção das relações amorosas assumida por este modelo. Por outro lado, assume-se 

relevante o estudo do processo de regulação da satisfação das necessidades psicológicas num 

contexto social específico (as relações amorosas), por parte do MCP, no sentido explicar a 

manutenção e satisfação dessas mesmas relações. 

Como já foi dito anteriormente, o conceito de necessidades parece estar intimamente 

relacionado com o conceito de motivação. Tanto na SDT como no MCP, está subjacente o 

carácter motivacional que a satisfação das necessidades concede ao comportamento do 

indivíduo. Enquanto a SDT defende que a satisfação das necessidades básicas facilita o 

comportamento motivado intrinsecamente e a integração de motivações extrínsecas (Deci & 

Ryan, 2000), o MCP confere um cariz motivacional ao nível das emoções, em particular das 

primárias, as quais estão relacionadas com o processo de regulação das necessidades (Vasco, 

2009). 

Em ambos os modelos está presente, por outro lado, a dimensão de bem-estar, a qual 

parece estar dependente do processo de satisfação das necessidades (Deci & Ryan, 1995, 

2000; Vasco, 2009, 2012). Desta forma, o alcance do bem-estar está dependente da forma 

como o indivíduo regula e satisfaz as suas necessidades ao longo das situações quotidianas 

que encontra. Este aspeto demonstra igualmente a componente interativa do indivíduo e do 

contexto, conferindo carácter dialético ao organismo no processo de satisfação das 

necessidades, saliente nos dois modelos. Ou seja, o indivíduo tende a crescer e a desenvolver-

se através da assimilação de objetivos, valores e novas experiências num sentido coerente do 

self, mas o contexto social pode apoiar ou prejudicar a satisfação das suas necessidades.  
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 No que diz respeito, mais especificamente, às necessidades psicológicas, as três 

necessidades postuladas pela SDT, competência, autonomia e relacionamento, parecem estar 

presentes nas sete polaridades de necessidades propostas pelo MCP. De entre as necessidades 

psicológicas do indivíduo, evidenciam-se a capacidade para criar e manter laços interpessoais 

fortes com os outros (proximidade no MCP e relacionamento na SDT), a capacidade para se 

diferenciar dos outros e comportar-se de uma forma auto-determinada (diferenciação no 

MCP e autonomia na SDT) e a capacidade para explorar o meio, procurar o desafio 

(exploração-atualização no MCP e competência na SDT). Desta forma, o MCP parece incluir 

as necessidades psicológicas postuladas pela SDT, para além de abordar outras necessidades, 

o que o torna um Modelo mais completo, no que diz respeito às necessidades psicológicas 

básicas do indivíduo.  

A necessidade de auto-estima surge em ambos os modelos sob formas diferentes, mas 

ambas relacionadas com a satisfação das necessidades. No MCP a auto-estima é assumida 

como uma das polaridades das sete necessidades psicológicas, referindo-se à capacidade para 

sentir satisfação consigo próprio. Para Deci & Ryan (2000), uma auto-estima genuína é 

resultante da satisfação das necessidades básicas. Assim, o indivíduo experiencia por ele 

próprio que é merecedor de estima e de valor, não se valorizando em função dos sucessos 

obtidos ou das falhas cometidas.  

 

Tendo em conta a revisão de literatura, pode salientar-se a importância do processo de 

regulação da satisfação das necessidades no bem-estar do ser humano. E como os seres 

humanos são seres sociais, é importante referir também o impacto que os vários contextos 

sociais, ao longo da vida de um indivíduo, têm na satisfação das suas necessidades. Um 

destes contextos é o das relações próximas e, mais especificamente, das relações amorosas. A 

relação amorosa onde o indivíduo se encontra poderá assim contribuir para dificultar o 

processo de regulação da satisfação das suas necessidades, o que influencia não só o bem-

estar do indivíduo como também a satisfação com essa mesma relação. Para além da 

satisfação das necessidades, o grau em que o indivíduo está motivado para manter a sua 

relação parece contribuir também para a sua satisfação relacional.  

 

Problema 

 

Desta forma, neste trabalho pretende-se contribuir para a compreensão do papel e da 

relevância da regulação da satisfação das necessidades psicológicas no estabelecimento 
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satisfatório e na manutenção de relações amorosas. Mais especificamente, pretende-se 

compreender a relação da regulação da satisfação das necessidades com o tipo de motivação 

(tendencialmente mais intrínseca ou mais extrínseca) dos indivíduos para manter relações 

próximas (neste caso, relações amorosas). Para além disso, pretende-se também compreender 

a relação entre a motivação e a satisfação com a relação. Poderá tornar-se, assim, possível 

compreender melhor a natureza e o impacto da regulação da satisfação das necessidades 

numa relação diádica, o que contribuirá para a identificação de técnicas de intervenção a 

nível clínico ou, mais especificamente, ao nível da terapia de casal, para a promoção do bem-

estar individual e conjugal. Também através da análise das motivações que sustentam os 

comportamentos relacionais, poder-se-á identificar as circunstâncias sob as quais estes 

comportamentos são mais ou menos benéficos para a satisfação com a relação. 

 

Objetivos 

 

1) Avaliar o papel da regulação da satisfação das necessidades psicológicas e os tipos de 

motivação dos indivíduos para manterem uma relação amorosa e se sentirem satisfeitos com 

ela. 

 

2) Relacionar a satisfação das necessidades com o tipo de motivação e com a satisfação 

com a relação. 

 

3) Relacionar o tipo de motivação para permanecer na relação com a satisfação nela 

alcançada. 

 

4) Comparar os diferentes tipos de motivação e a satisfação com a relação amorosa 

entre: a) duas amostras etariamente distintas; b) pessoas dos dois géneros e c) os dois 

membros de um mesmo casal. 

 

Hipóteses 

 

De acordo com a revisão de literatura, e tomando por referência o problema e os 

objetivos estabelecidos, colocam-se as seguintes hipóteses: 
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H1 – Quanto maior a satisfação das necessidades psicológicas maior a satisfação dos 

indivíduos com a sua relação amorosa. 

 

H2 – A satisfação das necessidades psicológicas favorece o assumir de uma motivação mais 

autónoma para manter a relação amorosa. 

 

H3 – Uma motivação mais autónoma para permanecer na relação amorosa favorece a maior 

satisfação com a mesma. 

 

H4 (exploratória) – Existem diferenças na satisfação com a relação amorosa em função de: 

a) Género 

b) Idade 

 

H5 (exploratória) – Existem diferenças na motivação para manter uma relação em função de: 

a) Género 

b) Idade 

 

H6 (exploratória) – Os dois membros de um mesmo casal: 

a) Sentem-se igualmente satisfeitos com a sua relação amorosa. 

b) Apresentam as mesmas motivações para permanecer na relação amorosa. 

 

Metodologia 

 

Participantes 

  

Para poderem participar no estudo, os participantes tinham que ser maiores de idade 

(idade igual ou superior a 18 anos) e estar numa relação amorosa estável há pelo menos 3 

anos. Dado que alguns estudos assumiram para a duração da paixão o período aproximado de 

dois anos, considerou-se pertinente estabelecer o critério de 3 anos, no sentido de se poder 

aproximar de uma relação amorosa estável e consumada (Sternberg, 1986), onde fosse menor 

a probabilidade de existirem perceções sobre o(a) parceiro(a) drasticamente alteradas pela 

vivência da paixão (Hazan, 2003). 

No presente estudo participaram 118 indivíduos, dos quais 79 (66,9%) eram do sexo 

feminino e 39 (33,1%) do sexo masculino. A média de idades foi 36,15 anos, com uma 
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amplitude que variou entre os 18 e os 80 anos, e a maioria residia no distrito de Lisboa. 

Relativamente às habilitações literárias, a maioria dos indivíduos possuía uma licenciatura e 

acima (80,5%); 16% dos participantes tinham o 12º ano (ou equivalente) e a abaixo; e apenas 

3,4% tinham um bacharelato. No que diz respeito ao estatuto da relação, 45,8% dos sujeitos 

encontravam-se numa relação de casamento, 41,5% encontravam-se numa relação de namoro 

e apenas 12,7% em união de facto, sendo que a média de duração da relação foi de 14 anos. 

Mais de metade dos participantes coabitava com o seu parceiro/a sua parceira. A maioria dos 

sujeitos encontrava-se numa relação heterossexual (88,1%), sendo que apenas 14 indivíduos 

estavam numa relação homossexual. 

 Foi possível ainda criar uma subamostra constituída pelos casos em que responderam 

os dois elementos de um mesmo casal, da qual fazem parte 18 casais heterossexuais e apenas 

um casal homossexual feminino. Dos casais heterossexuais, metade encontravam-se numa 

relação de namoro com uma média de duração da relação de 4,2 anos e, destes, apenas um 

casal coabitava; a outra metade encontrava-se numa relação de casamento com uma média de 

duração da relação de 36,7 anos e com uma média de duração do casamento de 31,3 anos, 

sendo que neste grupo todos os casais cohabitavam. O casal homossexual encontrava-se 

numa relação de namoro com a duração de 3 anos. 

 

Instrumentos 

 

Relationship Rating Form (R.R.F) 

 

 O R.R.F (Davis, 1996) mede a qualidade das relações amorosas ou próximas. Grande 

parte dos estudos que utilizaram a versão original deste instrumento teve como participantes 

estudantes universitários. Estes participantes encontravam-se no momento envolvidos em 

relações amorosas ou em amizades (Davis & Todd, 1982, 1985; Davis & Latty-Mann, 1987; 

Davis, Kirkpatrick, Levi & O’Hearn, 1994). O R.R.F foi também utilizado com participantes 

entre os 40-45 anos e 60-80 anos (Davis, Todd & Denneny, 1988). O presente instrumento foi 

traduzido para a língua alemã por Hans W. Bierhoff & Petra Plitzko (1995; cit. por Lind, 

2008), aplicado a 56 casais tendo demonstrado apoio para a validade do instrumento como 

uma medida das características centrais das relações próximas, as quais predizem a satisfação 

e a estabilidade relacional ao longo do tempo. 
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A versão original deste instrumento foi traduzida, adaptada e revista para a população 

portuguesa por Lind (2008). O instrumento era inicialmente composto por 68 itens, pelo que 

foi reduzido a 46 itens no estudo de Lind (2008), dando origem à R.R.F-R. Deste modo, 

surgiram 4 fatores, o primeiro com 19 itens, o segundo com 14 itens, o terceiro com 7 itens e 

o quarto com 6 itens. Os valores de alfa de Cronbach obtidos por Lind (2008) foram muito 

elevados (.98 para as mulheres e. 97 para os homens), revelando-se ligeiramente superiores 

aos da versão original.  

O instrumento é composto por 4 escalas que avaliam a paixão (Aceita esta pessoa tal 

como ela é?), confiança (Pode contar com esta pessoa em alturas de necessidade?), conflito 

(Briga e discute com esta pessoa?) e intimidade (Esta pessoa revela o que há de melhor em 

si?). São apresentadas aos participantes questões às quais devem responder através de uma 

escala de Likert de 9 pontos, em que 1 corresponde a “nada” e 9 a “completamente ou 

extremamente”, assinalando o número que melhor corresponde aos sentimentos em relação à 

outra pessoa. 

 

Couples Motivation Questionnaire (CMQ) 

 

Tal como foi referido anteriormente, na revisão de literatura, a SDT define a 

orientação motivacional das pessoas para determinados comportamentos ao longo de um 

contínuo de autonomia (Deci & Ryan, 2000a). Deste modo, a autonomia relativa do indivíduo 

tem sido medida sob vários níveis gerais, entre os quais a motivação num domínio específico, 

neste caso no âmbito das relações amorosas, através do Couples Motivation Questionnaire 

(CMQ; Blais, Sabourin, Boucher & Vallerand, 1990).  

O CMQ avalia as razões pelas quais os indivíduos se envolvem e permanecem na sua 

relação amorosa atual, tornando-se uma determinante próxima dos resultados relacionais (La 

Guardia & Patrick, 2008). Vários estudos realizados com o presente instrumento 

demonstraram que os tipos de motivação para permanecer na relação amorosa influenciam a 

satisfação com a mesma, existindo um contínuo entre as diferentes motivações, desde a 

motivação mais autónoma (motivação intrínseca) à motivação mais controlada (motivação 

extrínseca) (Blais et al., 1990; Gaine & La Guardia, 2007; Patrick, Knee, Canevello & 

Lonsbary, 2007, estudo 3; Gaine & La Guardia, 2009); Deste modo, parece possível predizer 

a satisfação relacional através da compreensão das motivações no âmbito da relação (objetivo 

3), pelo que se torna útil a utilização do CMQ. 
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A versão original do CMQ foi traduzida e adaptada para a população portuguesa por 

Monteiro (2010), que analisou a estrutura interna do instrumento através de uma análise 

fatorial exploratória. Foram encontrados três fatores, a motivação intrínseca e as formas mais 

autónomas de regulação externa (a regulação identificada e integrada); amotivação, e formas 

de motivação extrínseca mais controladas (a regulação externa e a regulação introjetada), 

respetivamente. As únicas duas exceções a este padrão foram os itens 2 e 9, que não 

apresentaram uma saturação clara em nenhum dos fatores, pelo que não foram utilizados no 

estudo de Monteiro (2010). Desta forma, na investigação presente terá que se ter especial 

atenção a estes itens. 

O padrão de saturações sugeriu, assim, a criação de três escalas, uma representativa da 

Amotivação, outra da Motivação Controlada (englobando as regulações externa e introjetada) 

e outra da Motivação Autónoma (contendo as regulações identificada e integrada e a 

motivação intrínseca). Os valores dos coeficientes alfa de Cronbach obtidos por Monteiro 

(2010) para cada uma destas três escalas foram, respetivamente, 0,823, 0,813 e 0,879, pelo 

que se demonstram satisfatórios. O CMQ é composto por 21 itens e cada um apresenta aos 

participantes uma possível razão para a manutenção da relação, sendo-lhes pedido que 

avaliem numa escala Likert de 1 (“Nada”) a 7 (“Exatamente”) o grau em que esse motivo 

corresponde a uma das razões pelas quais estão envolvidos na sua relação atual.  

Este questionário contém seis subescalas que avaliam os seis tipos de motivação 

propostos pela SDT: motivação intrínseca (Porque adoro os numerosos momentos loucos e 

divertidos que vivencio com o meu parceiro/a minha parceira.), regulação integrada (Porque 

a minha relação com o meu parceiro/a minha parceira é uma forma privilegiada de me 

aperfeiçoar no plano pessoal), regulação identificada (Porque a minha vida de casal é um 

dos meios que valorizo de participar em novas atividades.), regulação introjetada (Porque 

tenho uma necessidade absoluta de estar com o meu parceiro/a minha parceira para me 

sentir importante.), regulação externa (Porque as pessoas que são importantes para mim, por 

exemplo, filhos, família, amigos estão orgulhosas da nossa relação e não as quero 

desapontar.) e amotivação (Não sei porquê. No fundo, não tenho realmente vontade de me 

esforçar para manter a minha relação de casal.) 

 

Escala de Regulação da Satisfação das Necessidades (ERSN) 

 

A ERSN (Vasco, Bernardo, Cadilha, Calinas, Conde, Fonseca, Guerreiro, Rodrigues 

& Rucha, 2012) é uma escala de auto-relato que avalia a regulação da satisfação das 
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necessidades psicológicas, através dos sete pares de dialéticas das Necessidades Psicológicas 

que se encontram no Modelo de Complementaridade Paradigmática (Vasco, 2009a; Vasco, 

2009b; Vasco & Vaz-Velho, 2010; Faria & Vasco, 2011; Vasco, 2012). A presente escala 

ainda está em fase experimental e em processo de validação. 

A escala é composta por 135 itens aos quais o participante atribui um valor de 1 

(“discorda totalmente”) a 8 (“concorda totalmente”) numa escala de Likert. Contém 14 

subescalas, correspondentes às 14 Necessidades Psicológicas propostas pelo MCP, sendo 

possível agrupar as 14 subescalas duas a duas, em pares de dialéticas das Necessidades 

Psicológicas: Auto-Estima/Auto-Crítica, Coerência/Incoerência, Controlo/Cooperação, 

Exploração/Tranquilidade, Prazer/Dor, Produtividade/Lazer, Proximidade/Diferenciação. 

Vários estudos foram feitos com a utilização de cada uma das subescalas da ERSN 

isoladamente (Cadilha, 2010; Rodrigues, 2010; Bernardo, 2011; Guerreiro, 2011; Fonseca, 

2011; Rucha, 2011) e com a utilização da ERSN na sua versão global (Conde, 2012; Fonseca, 

2012; Sol, 2012; Telo, 2012). Demonstraram bons níveis de consistência interna 

relativamente às 14 sub-escalas, com exceção da sub-escala da dor, que apresentou uma 

consistência interna de .48 (Conde, 2012; Fonseca, 2012; Sol, 2012; Telo, 2012). Este valor 

foi explicado pela sensibilidade dos valores do alfa de Cronbach ao número de itens, pois a 

subescala da dor é a que contém menor número de itens, apenas três (Conde, 2012). No que 

diz respeito à consistência interna ao nível global, os estudos que utilizaram a versão global 

da ERSN revelaram uma elevada consistência, com um alfa de Cronbach de .98.  

 

Procedimentos 

  

Através de uma plataforma online, do Google docs, os participantes responderam, na 

ordem que se segue, aos questionários apresentados: Relationship Rating Form (Davis, K.E., 

1996 revista por Lind, W., 2007), Couples Motivation Inventory (Blais, Sabourin, Boucher & 

Vallerand, 1990, trad. e adaptado por Moreira, J.M., Mader, J.L., & Monteiro, R.L.,2010) e 

Escala de Regulação da Satisfação das Necessidades (Vasco, A.B., e colaboradores, 2012). 

A amostra foi recolhida através da divulgação do estudo por mensagem eletrónica, 

com pedido de divulgação a outras pessoas (amostragem “bola de neve”), o que constitui um 

procedimento de amostragem não probabilística ou não aleatória, já que a probabilidade de 

um determinado elemento pertencer à amostra não é igual à dos restantes elementos (Marôco, 

2011). Trata-se também de uma amostragem de conveniência, pois os participantes foram 

selecionados pela sua disponibilização voluntária. Durante o tempo em que os questionários 
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estiveram disponíveis online, de Janeiro a Maio de 2013, verificou-se, ao fim de três meses, 

que as respostas eram apenas de participantes e casais heterossexuais. Desta forma, foi 

enviada uma mensagem eletrónica para as associações Ex-aqueo e ILGA Portugal, com o 

pedido de colaboração e divulgação do estudo na rede de contactos destas associações, no 

sentido de alargar a investigação a casais LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transgénero), 

possibilitando, assim, uma mais adequada cobertura da população portuguesa e evitando o 

enviesamento dos resultados decorrente da inclusão na amostra apenas de participantes, ou de 

casais, heterossexuais. Apesar de não ter havido resposta muito favorável, na sequência desta 

iniciativa, o largo tempo em que os questionários estiveram online deveu-se a este motivo. 

Na plataforma foi feita inicialmente uma breve apresentação da investigadora e do 

estudo (Anexo A), seguida da descrição das condições de participação e da apresentação do 

consentimento informado (Anexo B). Os participantes só poderiam prosseguir com o 

preenchimento dos questionários depois de assinalarem a sua vontade explícita de participar 

no estudo. De seguida, para a caracterização da amostra, foram pedidos alguns dados 

demográficos - idade; género; nível de escolaridade; local de residência; estatuto da relação 

(namoro, casamento ou união de facto); duração da relação; cohabitação ou não; tipo de 

relação (homossexual ou heterossexual). Por fim, iniciava-se o preenchimento dos 

questionários, pela ordem Couples Motivation Inventory, Relationship Rating Form e Escala 

de Regulação da Satisfação das Necessidades, que tinha uma duração aproximada de 30 

minutos. 

 A proteção da privacidade dos participantes foi assegurada por não serem solicitados 

dados pessoais de identificação, sendo que cada participação foi identificada através de um 

número convencionado e não de um nome. Relativamente aos casais em que ambos os 

membros participaram no estudo, foi expressamente pedido que respondessem de forma 

independente e a sua identificação como casal foi feita através de uma senha convencionada 

entre ambos os membros, anotada em campo do formulário destinado a esse efeito, pelo que 

não revelava qualquer dado que permitisse reconhecer a identidade do casal. Desta forma, o 

estudo assegurou o anonimato dos participantes, particularmente importante dada a natureza 

pessoal e íntima dos aspetos sob avaliação nestes questionários. 

Para a análise estatística dos resultados do presente estudo, foi utilizado o software de 

análise estatística Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 20. Através deste 

programa, foi possível proceder às diversas análises: descrever as distribuições das variáveis 

e avaliar a consistência interna dos instrumentos utilizados na presente investigação, analisar 

as relações entre as diversas variáveis anteriormente mencionadas, relacionar variáveis em 
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função de diferentes grupos e correlacionar os dois membros de cada casal. O facto de as 

distribuições de resultados na maioria das variáveis sob análise não ser Normal, de acordo 

com o teste de ajustamento à Normal, e não se confirmar, nas comparações de grupos, a 

desejada igualdade de variâncias populacionais para que fosse adequada a aplicação de 

estatísticas paramétricas, optou-se pela aplicação de técnicas de estatística não paramétrica e, 

nos casos em que as variáveis em análise eram intercorrelacionadas, por estatísticas 

multivariadas.  

 

Análise e Discussão de Resultados 

 

1 – Estatística Descritiva 

 

Quadro 1. Relationship Rating Form (R.R.F): Estatística Descritiva dos Somatórios das 

Escalas e do Total do Questionário (N=118) 

Escalas  min Max M Dp 

Paixão 65.0 126.00 109.95 12.13 

Confiança 11.0 99.00 89.96 12.74 

Conflito 7.0 53.00 20.29 8.49 

Intimidade 22.0 54.00 46.97 5.82 

Total R.R.F 172.00 308.00 266.16 25.19 

 

 No que diz respeito às dimensões da R.R.F, e tomando em consideração os valores 

das médias das respostas a este questionário, a dimensão onde se verificou menor 

concordância com os itens foi a do conflito. Verificou-se uma média de respostas de 20.29, o 

que indica que estas variaram entre 2 (muito pouco) e 3 (ligeiramente ou raramente). Desta 

forma, pode afirmar-se que a dimensão negativa da satisfação com a relação amorosa foi a 

que registou menor grau de concordância por parte dos participantes. 

 A dimensão da intimidade foi a dimensão onde se verificou um maior grau de 

concordância com os itens que a compõem, com respostas a variarem entre as pontuações 7 

(muito) e 8 (fortemente ou quase sempre). 

 Na dimensão da confiança, com uma média de respostas de 89.96, os participantes 

classificaram os 14 itens da mesma com pontuações entre 6 (bastante) e 7 (muito). Já na 
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dimensão da paixão, é possível observar uma média de respostas de 109.95, o que indica que 

as repostas aos 19 itens que constituem esta dimensão variaram entre 5 (um bom bocado) e 6 

(bastante).  

 De acordo com estes resultados, pode afirmar-se que os 118 participantes desta 

amostra mostravam-se em geral satisfeitos com a sua relação amorosa, principalmente na 

dimensão da intimidade, considerando-a, em geral, pouco conflituosa. 

  

Quadro 2. Couples Motivation Inventory (CMQ): Estatística Descritiva dos Somatórios das 

Escalas do Inventário (N=118) 

Escalas  Min Max M Dp 

Amotivação 4.00 28.00 5.49 30.05 

Mot.Controlada 5.00 30.00 13.10 6.31 

Mot.Autónoma 28.00 84.00 59.77 11.92 

  

No âmbito do problema do presente estudo, tendo em visto a análise das motivações 

que sustentam os comportamentos relacionais no sentido de se poderem identificar as 

circunstâncias sob as quais estes comportamentos são mais ou menos benéficos para a 

satisfação com a relação, interessa analisar as estatísticas descritivas do Couples Motivation 

Inventory (CMQ). 

Através do Quadro 2, pode verificar-se que a média das respostas na escala da 

amotivação situou-se em 5.49, o que significa que a maior parte dos participantes, nos 4 itens 

desta escala, respondeu que as afirmações não correspondiam em nada (pontuação 1) ou 

quase nada (pontuação 2) ao que sentiam no contexto da sua relação amorosa. Este resultado 

demonstra que, em geral, os participantes deste estudo não se encontram na sua relação 

amorosa sem qualquer intenção ou vontade, ou sem perceberem sequer o motivo pelo qual 

permanecem na relação. 

 No que diz respeito à motivação controlada, a média das respostas aos itens foi de 

13.10, o que revela pontuações aos 4 itens desta escala um pouco maiores do que na escala da 

amotivação. Estes resultados indicam que os participantes em média apresentam algum tipo 

de motivações mais controladas, ou seja, motivações estimuladas por pressões externas 

(família, amigos, parceiro(a) que não aguentaria uma separação) e não de acordo com o 

próprio.  
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 Por último, na escala da motivação autónoma, é possível observar uma média de 

59.77, o que demonstra pontuações relativamente altas em relação aos 11 itens desta escala. 

Ou seja, pode afirmar-se que, em média, os participantes deste estudo revelam sobretudo 

motivações autónomas para permanecer na sua relação. Mais especificamente, os 

participantes parecem manifestar algumas motivações mais intrínsecas, de acordo com o seu 

próprio bem e com os seus valores e interesses, para permanecer na sua relação amorosa. 

 

Quadro 3. Escala da Regulação da Satisfação das Necessidades (ERSN): Estatística 

Descritiva dos Somatórios das Escalas e do Total da Escala (N=118) 

Escalas  Min Max M Dp 

Contr.-Coop. 118.00 210.00 167.81 19.45 

Prazer-dor 41.00 88.00 64.17 8.55 

Proxm.-Dif. 35.00 88.00 71.86 8.30 

Prod.-Lazer 116.00 217.00 173.21 21.74 

Atual.-Tranq. 73.00 174.00 136.03 17.71 

Coer.-Incoer. 45.00 101.00 74.14 11.97 

Autoest-Autocrit. 62.00 172.00 134.61 17.29 

ERSN total 582.00 1033.00 821.83 87.99 

 

 Através do Quadro 3, pode verificar-se que a média das respostas na escala de 

controlo/cedência foi de 167.81, o que significa que os participantes do estudo responderam, 

em média, com acordo aos itens que compõe esta escala. Este grau de acordo parece ter-se 

situado entre as pontuações 6 e 7. No que diz respeito à escala prazer/dor, considerando a 

média das repostas de 64.17, aos 11 itens desta escala, pode verificar-se que os participantes 

classificaram as afirmações com pontuações entre o 5 e 6. 

 Relativamente à escala proximidade/diferenciação, a média das repostas situou-se em 

71.86, o que corresponde a respostas com pontuações entre o 6 e o 7. Quanto à escala 

produtividade/lazer, perante uma média de respostas de 173.21, pode considerar-se que as 

respostas situaram-se igualmente entre o 6 e o 7.  

Na escala de atualização/tranquilidade, verificou-se uma média de respostas de 

136.03, demonstrado que os participantes classificaram os itens desta escala com pontuações 
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entre o 5 e o 6. Mais uma vez, na escala coerência/incoerência, as pontuações situaram-se 

entre o 5 e o 6, verificando-se uma média de respostas de 74.14. 

Por último, relativamente à escala auto-estima/auto-crítica, registou-se uma média de 

respostas de 134.61, demonstrando que os participantes classificaram os 22 itens desta escala 

com pontuações entre o 6 e o 7. 

De acordo com estes resultados, pode afirmar-se que, em média, existiu um grau de 

acordo, por parte dos participantes, com os itens que compõem a ERSN.  

 

2 - Consistência interna dos instrumentos utilizados na presente investigação 

 

A consistência interna do R.R.F foi calculada através do cálculo do valor de alfa de 

Cronbach, aplicado à escala global da RRF, α=0.94, e às respetivas subescalas: paixão (α 

=.94), confiança (α =.96), conflito (α =.70) e intimidade (α =.80). 

 Em geral, o presente instrumento teve uma elevada consistência interna, com exceção 

da escala conflito, a qual teve uma menor consistência interna relativamente às outras escalas 

do mesmo instrumento. A escala intimidade, apesar de apresentar um valor de consistência 

interna satisfatório, também apresenta uma menor consistência relativamente às outras 

escalas da R.R.F. Estes valores nestas duas últimas escalas podem dever-se ao menor número 

de itens (7 e 6, respetivamente) em relação ao número de itens da escala paixão e confiança 

(19 e 14 itens, respetivamente). 

 No que diz respeito ao CMQ, a consistência interna para cada uma das três escalas 

deste instrumento, amotivação, motivação controlada e motivação autónoma, teve como 

valores de alfa de Cronbach de .78, .77 e .86, respetivamente. De referir que os itens 2 e 9 

deste instrumento não foram incluídos em nenhuma das escalas, pois não apresentaram 

saturação clara em nenhum dos fatores (Monteiro, 2010).  

As três escalas deste instrumento apresentaram valores de consistência interna 

satisfatórios, pelo que os valores do alfa de Cronbach da escala de amotivação e motivação 

controlada poderão ter sido menores relativamente à escala de motivação autónoma devido à 

grande diferença de número de itens entre as duas primeiras escalas (4 itens) e a última escala 

(11 itens). 

Relativamente à ERSN, foi calculada a consistência interna para a sua versão global, α 

=.97, para as escalas que a compõem: controlo/cooperação (α=.89), prazer/dor (α =.67), 

proximidade/diferenciação (α =.78), produtividade/lazer (α =.91), exploração/tranquilidade 

(α =.86), coerência/incoerência (α =.84), auto-estima/autocrítica (α =.90), e para as 
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respetivas subescalas: controlo (α =.80), cooperação (α =.84), prazer (α =.70), dor (α =.52), 

proximidade (α =.81), diferenciação (α =.63), produtividade (α =.95), lazer (α =.85), 

exploração (α =.83), tranquilidade (α =.81), coerência (α =.80), incoerência (α =.73), auto-

estima (α =.89) e auto-crítica (α =.90). 

A ERSN teve uma elevada consistência interna, tanto a nível global como ao nível das 

escalas e subescalas que a constituem. No entanto, a escala prazer/dor, assim como as 

subescalas dor e diferenciação, apresentaram uma consistência interna menor. Tal como nos 

outros instrumentos, estes resultados poderão dever-se ao número inferior de itens que as 

compõem. 

 

3 - Análise das relações entre variáveis 

   

A relação entre a satisfação das necessidades psicológicas, medida pela Escala de 

Regulação de Satisfação das Necessidades (ERSN), e a satisfação dos indivíduos com a sua 

relação amorosa, medida pela Relationship Rating Form (R.R.F), foi avaliada através da 

determinação do coeficiente de correlação de Spearman. 

 O Quadro 4 apresenta as correlações entre a satisfação das necessidades psicológicas e 

respetivas polaridades dialéticas e a satisfação com a relação amorosa e respetivas dimensões. 

 

Quadro 4. Correlações entre a satisfação das necessidades psicológicas e respetivas 

polaridades-dialéticas (ERSN) e a satisfação com a relação amorosa e as respetivas 

dimensões (R.R.F) (N=118) 

 

 R.R.F 

 Paixão Confiança Conflito Intimidade RRF total 

ERSN      

Contr.-Coop. .20* .28** -.15 .10 .13 

Prazer-dor .25** .22* -.07 .19* .22* 

Prox.-Dif. .30** .32** -.18 .22* .26** 

Prod.-Lazer .23* .25** -.21* .14 .12 

Atual.-Tranq. .20* .27** -.11 .09 .15 

Coer.-Incoer. .20* .16 -.18 .11 .09 

Autoest.-Autocrit. .21* .30** -.15 .14 .15 
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ERSN total .25** .29** -.18 .14 .17 

 ** p-value < 0.01; *p-value < 0.05 

  

Como se pode verificar através do quadro que apresenta as correlações entre as 

variáveis acima mencionadas, existe uma correlação positiva significativa entre a dimensão 

paixão da satisfação relacional e o nível global de regulação da satisfação das necessidades, 

assim como com todas as polaridades dialéticas das necessidades psicológicas. Deste modo, 

poderá afirmar-se que maiores valores de regulação da satisfação das necessidades 

psicológicas correspondem a maiores valores na dimensão paixão. 

Relativamente à dimensão confiança da satisfação relacional, esta correlaciona-se 

positivamente com todas as polaridades dialéticas de necessidades, com exceção da 

polaridade coerência/incoerência, e com a satisfação global das necessidades. Deste modo, 

quanto maiores os valores nas polaridades dialéticas das necessidades, à exceção da 

mencionada anteriormente, maior o valor na dimensão confiança da satisfação relacional. 

Este resultado relativamente à polaridade dialética coerência/incoerência pode ser explicado 

à luz da sua definição (e.g., Vasco, 2005), ou seja, a maior ou menor capacidade que o 

indivíduo tem em harmonizar o que pensa, sente e faz (coerência) e em tolerar conflitos e 

eventuais congruências (incoerência) não tem uma relação direta com a confiança que 

perceciona no seu parceiro amoroso.  

 No que diz respeito à dimensão conflito da satisfação relacional, existe apenas uma 

correlação negativa significativa com a polaridade dialética produtividade-lazer (r =.21, 

p<0.05), pelo que maiores valores na polaridade dialética produtividade-lazer correspondem 

a menores valores na dimensão conflito. De assinalar, contudo, que são de sinal negativo, em 

geral, as correlações entre esta dimensão e as escalas da ERSN. Esta correlação negativa 

significativa pode demonstrar que um indivíduo que consiga mais facilmente encontrar um 

ponto de equilíbrio entre a sua capacidade para realizar obras de valor (produtividade) e a sua 

capacidade para descontrair sem culpas associadas (lazer), conseguirá, por um lado, relaxar 

mais fácil e espontaneamente perante determinado conflito e, por outro lado, percecionar o 

conflito de uma forma menos negativa.  

 A dimensão de intimidade da satisfação relacional correlaciona-se positivamente e 

significativamente apenas com as polaridades dialéticas prazer-dor (r =.20, p<0.05) e 

proximidade-diferenciação (r =.22, p<0.05), pelo que maiores valores nas polaridades 
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dialéticas prazer-dor e proximidade-diferenciação correspondem a maiores valores na 

dimensão de intimidade.  

 Ao nível global da satisfação relacional, existe uma correlação positiva significativa 

com as polaridades dialéticas prazer-dor (r =.22, p<0.05) e proximidade-diferenciação (r 

=.26, p<.0.01), pelo que maiores valores nas polaridades dialéticas prazer-dor e proximidade-

diferenciação correspondem a maiores valores globais de satisfação relacional. Pode 

verificar-se, por isso, que a nível global, a satisfação relacional liga-se a uma maior regulação 

das polaridades dialéticas de proximidade-diferenciação e prazer-dor, ou seja, quanto maior 

a regulação da satisfação destas duas polaridades dialéticas, maior a satisfação que os 

indivíduos sentem no âmbito da sua relação amorosa. De acordo com a definição destas duas 

polaridades dialéticas (e.g. Vasco, 2009a), este resultado parece fazer sentido. Quanto maior 

a capacidade para usufruir dos mais variados prazeres (prazer), para suportar e atribuir um 

significado a dores inevitáveis (dor), para formar e manter relações próximas (proximidade) e 

para se diferenciar do outro e ser auto-determinado (diferenciação), maior a disponibilidade 

para estabelecer e manter uma relação amorosa satisfatória, gostando, confiando e 

envolvendo-se intimamente com o outro.  

Apesar de não se poder afirmar uma ligação direta como proposta pela hipótese 1, ou 

seja, quanto maior a satisfação das necessidades, maior a satisfação com a relação amorosa, 

pode verificar-se que existe de facto uma relação entre a satisfação das necessidades 

psicológicas dos indivíduos e a satisfação com a sua relação amorosa, como proposto por 

Patrick et al. (2007; estudo 1). Esta relação entre a satisfação das necessidades psicológicas 

dos indivíduos e a satisfação com a sua relação amorosa parece salientar-se, sobretudo, ao 

nível das dimensões da paixão e da confiança no contexto da satisfação relacional. É possível 

observar o papel de uma das componentes do amor, a paixão (Lee, 1977; Sternberg, 1986; 

Fisher, 2004; Berscheid), na regulação da satisfação das necessidades psicológicas.  

 

 A relação entre a satisfação das necessidades psicológicas, medida através da Escala 

de Regulação da Satisfação das Necessidades (ERSN), e o tipo de motivação para manter 

uma relação amorosa, medido através do Couples Motivation Inventory (CMQ), foi avaliada 

através do coeficiente de correlação de Spearman. 

No quadro 5 são apresentadas as correlações entre a satisfação das necessidades 

psicológicas e respetivas polaridades-dialéticas e o tipo de motivação para manter uma 

relação amorosa. 
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Quadro 5. Correlações entre a satisfação das necessidades psicológicas e respetivas 

polaridades-dialéticas (ERSN) e tipo de motivação para manter uma relação amorosa 

(CMQ) (N=118) 

 CMQ 

 Amotivação Motivação controlada Motivação autónoma 

ERSN    

Contr.-Coop. -.19* -.15 .08 

Prazer-dor -.01 -.05     .24** 

Prox.-Dif. -.22* -.19* .08 

Prod.-Lazer -.15 -.12 .10 

Atual.-Tranq. -.10 -.05 .16 

Coer.-Incoer. -.13 -.17 .10 

Autoest.-Autocrit. -.16 -.17 .06 

Total ERSN -.17 -.15 .13 

** p-value < 0.01; *p-value < 0.05 

  

Considerando os coeficientes de correlação de Spearman, verificou-se que a 

polaridade dialética proximidade/diferenciação se destacou, por ser a única polaridade 

dialética a correlacionar-se negativamente com duas das três escalas do CMQ, a amotivação 

(r = -.22; p <0.05) e a motivação controlada (r = -.19; p <0.05). De acordo com as definições 

das polaridades dialéticas (e.g. Vaco, 2010), à luz da mini Teoria de Orientações de 

Causalidade englobada na SDT (Deci & Ryan, 2000a), estes resultados parecem fazer 

sentido, pois alguém capaz de estabelecer e manter laços fortes com os outros (proximidade) 

continuando a conseguir diferenciar-se do outro e a ser auto-determinado (diferenciação), 

será alguém que, ao contrário de sentir que o seu comportamento, no âmbito da sua relação 

amorosa, é influenciado pelos valores e interesses dos outros ou até mesmo sentir-se sem 

intenção comportamental (amotivação), assimila os seus objetivos, valores, comportamentos 

e novas experiências num sentido coerente do self (Deci & Ryan, 2000a). 

A polaridade dialética controlo-cooperação (r = -.19; p <0.05) também se 

correlacionou negativamente com a escala de amotivação, pelo que maiores valores nas 

polaridades dialéticas controlo/cooperação correspondem a menores valores na escala de 

amotivação. Mais uma vez, à luz do MCP e da SDT, alguém capaz de regular entre a sua 

capacidade para influenciar o meio (controlo) e a sua capacidade para delegar e cooperar com 
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os outros (cooperação), será alguém que, no âmbito da sua relação amorosa, terá um 

comportamento motivado de uma forma mais intrínseca, e não alguém sem qualquer intenção 

motivacional. 

 Verificou-se ainda uma correlação positiva significativa entre a polaridade dialética 

prazer/dor e a escala de motivação autónoma (r =.24; p<0.01). Deste modo, maiores valores 

na polaridade dialética prazer/dor correspondem a maiores valores na escala de motivação 

autónoma. 

 Perante a escassez de correlações significativas entre as polaridades dialéticas das 

necessidades psicológicas e os tipos de motivação, nomeadamente a motivação autónoma, a 

Hipótese 2, ou seja, a satisfação das necessidades psicológicas favorece o assumir de uma 

motivação mais autónoma para manter a relação amorosa, não se confirma. Deste modo, a 

regulação da satisfação das necessidades psicológicas não parece, nesta amostra, favorecer o 

assumir de uma motivação autónoma para manter uma relação amorosa. No entanto, parece 

possível afirmar, perante os resultados, que um indivíduo capaz de usufruir de vários prazeres 

(prazer) ao mesmo tempo que consegue suportar e atribuir um significado a dores 

indeclináveis (dor), será um indivíduo que, no âmbito da sua relação amorosa, regula o seu 

comportamento de acordo com aquilo que realmente acredita e valoriza intrinsecamente, e 

não de acordo com pressões e valores de outros significativos ou do contexto social em que 

está inserido (Deci & Ryan, 2000a). 

 

 A relação entre o tipo de motivação para manter uma relação amorosa, medido pela 

Couples Motivation Inventory (CMQ), e a satisfação com a mesma, medida pelo Relationship 

Rating Form (R.R.F), foi avaliada através do coeficiente de correlação de Spearman. As 

correlações entre a motivação para manter uma relação amorosa e a satisfação relacional e 

dimensões respetivas são apresentadas no Quadro 6. 
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Quadro 6. Correlações entre a motivação para manter uma relação amorosa (CMQ) e a 

satisfação relacional e dimensões respetivas (R.R.F) (N=118) 

 

 CMQ 

 Amotivação Motivação controlada Motivação autónoma 

R.R.F 

Paixão 

 

-.41** 

 

-.12 

 

.49** 

Confiança -.37** -.03 .34** 

Conflito .44** .32** -.20 

Intimidade -.38** -.07 .47** 

R.R.F total -.28** .03 .44** 

** p-value < 0.01 

 

 Relativamente à escala da amotivação, verificaram-se correlações negativas 

significativas com a satisfação relacional ao nível global (r = -.28) e com as dimensões 

paixão (r = -.41), confiança (r = -.37) e intimidade (r =-.38). Por outro lado, a escala da 

amotivação correlacionou-se positiva e significativamente com a de o conflito (r =.44). 

 No que diz respeito à escala da motivação controlada, esta apenas se correlacionou 

positiva e significativamente com o conflito (r =.32). Deste modo, pode afirmar-se que 

quanto mais os indivíduos se sentem pressionados na manutenção da sua relação amorosa, 

maior o conflito existente na mesma. Ao sentirem que estão envolvidos numa relação 

amorosa motivada por fatores externos e que, por isso, não é congruente com os valores e 

ideais do self, acaba por haver um conflito entre aquilo que o indivíduo sente acerca da sua 

relação e o que realmente faz dentro dela (por exemplo, apoiar o parceiro, porque as regras de 

uma relação em casal assim o ditam e não porque sente intrinsecamente a necessidade de 

apoiar o parceiro). Neste sentido, existindo este conflito interno, os indivíduos parecem 

tornar-se mais propensos ao conflito e à perceção acerca da sua relação como conflituosa, 

precisamente por sentirem que existe uma incongruência entre o que sentem e o que fazem. 

Apesar de não ter sido encontrada uma relação negativa entre a satisfação global e a 

motivação autónoma, este resultado poderá ir ao encontro dos estudos de La Guardia & 

Patrick (2008), em que ficou demonstrado que quanto mais os indivíduos se sentem 

pressionados para permanecer na sua relação amorosa e a proporcionar apoio ao parceiro, 

maior será a sua insatisfação relacional. A justificação para este resultado parece ir ao 
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encontro do estudo anteriormente referido, prende-se com o facto de o conflito e, sobretudo 

os estilos de conflito negativos ou não resolvidos, se relacionaram negativamente com a 

insatisfação relacional (Cramer, 2000). 

Por último, a escala da motivação autónoma corelacionou-se positiva e 

significativamente com a satisfação relacional global (r =.44), assim como com três 

dimensões da mesma: paixão (r =.49), confiança (r =.34), intimidade (r =.47). Tal como os 

estudos anteriores demonstraram (Blais et al., 1990; Patrick et al., 2005, 2007; Gaine & La 

Guardia, 2007; Gaine & La Guardia, 2009), quanto mais autónoma é a motivação dos 

indivíduos para permanecer nas suas relações amorosas, maior é a sua satisfação relacional. 

Isto significa que quanto mais internalizadas forem as motivações para estar envolvido(a) 

numa relação, maior será a identificação dos comportamentos e integração dos mesmos com 

outros aspetos do self (Ryan, 1995), maior será a auto-determinação na regulação dos 

comportamentos e, consequentemente, maior será a satisfação com a relação. 

A Hipótese 3, ou seja, uma motivação mais autónoma para permanecer na relação 

amorosa favorece a maior satisfação com a mesma, foi, assim, confirmada.  

 

4 – Análise das diferenças em função do género 

  

As diferenças entre os géneros e a satisfação global com a relação amorosa (medida 

pelo R.R.F) foram calculadas através do Teste de Mann-Whitney, pelo que não foram 

encontradas diferenças significativas (U = 1359.5; W = 2501.5; p = 0.15). Desta forma, tanto 

os homens como as mulheres parecem encontrar-se igualmente satisfeitos com as suas 

relações amorosas. Assim, a Hipótese 4a, ou seja, existem diferenças na satisfação com a 

relação amorosa, nesta amostra, não é confirmada. 

Já as diferenças entre os géneros e as quatro dimensões que compõem a R.R.F 

(confiança, paixão, conflito e intimidade) foram calculadas através de uma análise 

multivariada (MANOVA não paramétrica), seguida do teste de Kruskal-Wallis, para 

identificar as dimensões onde poderiam ter existido diferenças significativas. Este último 

procedimento foi também utilizado para a análise das diferenças entre estes dois grupos 

relativamente aos tipos de motivação para manter uma relação amorosa (medidos pela CMQ): 

amotivação, motivação autónoma e motivação controlada. 

No que diz respeito à comparação entre os géneros, não foram encontradas diferenças 

significativas em nenhuma das dimensões: confiança (   
   0.041; N = 118; p = 0.839), 
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paixão (   
     0.152; N = 118; p = 0.697), conflito (   

   0.465; N = 118; p = 0.495) e 

intimidade (   
   0.046; N = 118; p = 0.830). 

Relativamente à motivação para manter uma relação amorosa, também não foram 

encontradas diferenças significativas entre os géneros para a escala da amotivação (   
   

0.482; N = 118; p = 0.488) nem para a escala da motivação autónoma (   
   3.078; N = 

118; p = 0.079). No entanto, ocorrem diferenças significativas entre os géneros, favoráveis ao 

grupo masculino (M=62.18), para a escala da motivação controlada (   
 = 9,389; N = 118; p 

< 0.002).  

Como é possível verificar, a única diferença significativa entre os géneros foi 

observada na escala da motivação controlada, a qual indica que os homens possuem uma 

motivação mais controlada para permanecer na sua relação amorosa. Ou seja, o sexo 

masculino poderá estar envolvido na sua relação por motivos mais externos e não por 

motivos intrínsecos congruentes com o self. Este resultado, de certa forma, é surpreendente, 

dado que não existem diferenças entre géneros na dimensão conflito da satisfação relacional, 

a qual, como foi mencionado anteriormente, está correlacionada negativamente com a 

motivação controlada. Uma das explicações para esta desigualdade poderá ser as diferenças 

culturais relativamente ao género, associadas a uma possível ideologia de masculinidade ou a 

um padrão aprendido culturalmente, como por exemplo, o homem não poder demonstrar 

“demasiados romantismos”, que poderão contribuir para motivações mais centradas em 

fatores exteriores. Desta forma, a Hipótese 5a, ou seja, existem diferenças nos tipos de 

motivação para manter uma relação amorosa, é parcialmente confirmada, pois não se 

observaram diferenças em todos os tipos de motivação, mas apenas num. 

  

5 – Análise das diferenças em função da idade 

 

Com o objetivo de avaliar as diferenças em função da idade, no que diz respeito à 

motivação para manter uma relação amorosa (medida pelo CMQ) e à satisfação global com a 

mesma (medida pelo R.R.F), a amostra (N = 118) foi dividida em dois grupos, em que um 

grupo era composto pelos participantes com idade inferior a 30 anos (n = 57) e outro era 

composto pelos indivíduos com idade superior a 40 anos (n = 43), ficando assim excluídos 18 

indivíduos (os que tinham idades compreendidas entre 30 e 40). 

As diferenças entre a idade e a satisfação global com a relação amorosa foram 

calculadas com recurso ao Teste de Mann-Whitney na amostra de 100 participantes. Estes 
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dois grupos etários não apresentaram diferenças significativas (U = 1102.00; W = 2048.00; p 

= 0.15) no que diz respeito à satisfação relacional. Neste sentido, parece que tanto jovens 

como população adulta ou até idosa sentem-se igualmente satisfeitos com as suas relações 

amorosas. Desta forma, a Hipótese 4b, existem diferenças na satisfação relacional em função 

da idade, nesta amostra, não é confirmada. 

Relativamente às dimensões da satisfação relacional, calculadas através de uma 

MANOVA não paramétrica, seguida do Teste de Kruskal-Wallis, também não foram 

encontradas diferenças significativas entre os dois grupos etários nas dimensões de confiança 

(   
   0.622; N = 100; p = 0.430), paixão (   

   1.617; N = 100; p = 0.203), conflito 

(   
   1.627; N = 100; p = 0.202) e intimidade (   

   3.162; N = 100; p = 0.075).  

Por último, no que diz respeito à motivação para manter uma relação amorosa, não 

foram encontradas diferenças significativas na amotivação (   
   2.124; N = 100; p = 

0.145), motivação controlada (   
   3.071; N = 100; p = 0.080) e motivação autónoma 

(   
   3.779; N = 100; p = 0.052). Considerando estes resultados, poderá afirmar-se que 

apesar das diferenças de idade, os indivíduos não diferem nas motivações que sentem para 

permanecer na sua relação amorosa. Desta forma, a Hipótese 5b não é confirmada. 

 

6 – Análise entre dois membros do mesmo casal  

   

 A análise de correlações entre os dois membros de um mesmo casal (par) efetuou-se 

através de um plano de análise correlacional Q (correlação entre os indivíduos), procedendo-

se à transposição da matriz da subamostra dos casais. Foram apurados coeficientes de 

correlação de Spearman, casal a casal, para cada um dos instrumentos utilizados no estudo e 

para cada escala, tendo em vista verificar até que ponto as respostas em cada casal tenderam a 

seguir um padrão semelhante. As correlações dos 19 casais deste estudo podem ser 

observadas no Anexo C. 

 Relativamente à Relationship Rating Form (R.R.F), dos 19 casais que participaram no 

estudo, 11 casais correlacionaram-se positivamente. Ou seja, dentro de cada um destes 11 

casais, quanto maior a satisfação de um dos elementos com a relação amorosa, maior a 

satisfação com a relação por parte do outro elemento do casal. Deste modo, pode afirmar-se 

que mais de metade dos casais varia no mesmo sentido relativamente às suas respostas nos 

diferentes itens desta escala. 
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 No que diz respeito ao Couples Motivation Inventory (CMQ), quase todos os casais 

(16) se correlacionam positivamente, ou seja, variaram no mesmo sentido relativamente às 

suas respostas nos diferentes itens desta escala. 

 Como se pode verificar no Anexo C, principalmente na Escala da Amotivação e da 

Motivação Controlada (escalas com apenas 4 itens), não se conseguiram obter quaisquer 

valores de correlação entre os indivíduos. Isto deveu-se aos casos em que os dois elementos 

do mesmo casal deram a mesma resposta a todos os itens da Escala, ou apenas responderam 

diferentemente a um dos itens (variância muito baixa ou mesmo nula). Nestes casos, verifica-

se que não houve variação das respostas dos indivíduos. Se por um lado estes resultados 

podem revelar consistência dentro dos casais, por outro, pode levantar-se a questão acerca do 

formato dos itens, que induzisse a repostas sempre com o mesmo padrão. 

Com o intuito de analisar se existiria congruência entre os membros do casal, no que 

diz respeito à motivação e satisfação com a relação amorosa, em função das necessidades, 

efetuaram-se também correlações de Spearman, casal a casal, na Escala de Regulação da 

Satisfação das Necessidades (ERSN). Quase todos os casais (14) correlacionaram-se 

positivamente no que diz respeito à regulação da satisfação das necessidades psicológicas.  

Olhando para os três instrumentos utilizados no estudo e para as correlações de cada 

casal, pode afirmar-se que, em geral, os dois indivíduos de cada casal variaram no mesmo 

sentido em relação às respostas dadas aos itens. 

 Sob uma perspetiva mais qualitativa, foram ainda observadas, casal a casal, as 

respostas a cada item, no sentido de avaliar a congruência das respostas entre dois elementos 

de um mesmo casal. Relativamente à Relationship Rating Form, dado que as respostas a este 

questionário variavam entre 1 (nada) a 9 (completamente), sendo 5 o meio-termo, atribuiu-se 

como critério de incongruência nos indivíduos de um mesmo casal, respostas em que um 

elemento classificava de 1 a 4, e outro de 6 a 9. Deste modo, relativamente à congruência das 

repostas de cada elemento de um mesmo casal, verificou-se que em praticamente todos os 

casais existiu congruência nas respostas aos itens, não variando mais do que dois pontos nas 

respostas. Por exemplo, considerando as respostas aos itens do R.R.F no casal 1, em 

praticamente todos os itens da R.R.F, o que um elemento classificava com 9, o outro 

classificava com 8, revelando congruência nas respostas. No entanto, na subescala deste 

instrumento que media o conflito não pareceu haver muita congruência nas respostas de cada 

casal. Por exemplo, no item “Sente que esta pessoa exige demasiado do seu tempo?”, no casal 

1 um elemento classificou este item com 8 (corresponde completamente) enquanto o outro 

elemento classificou com 1 (não corresponde em nada). Tal como neste casal, aconteceu 
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noutros casais, não só neste item como noutros itens da subescala conflito. Estes resultados 

poderão ser justificados pela maneira como os itens desta subescala estão formulados. De 

facto, itens como “Sente que esta pessoa exige demasiado do seu tempo?” ou “Você discute 

com esta pessoa” parecem depender da forma como cada indivíduo perceciona esta parte 

mais negativa da sua relação. Ou seja, o que para um indivíduo pode ser discutir muito, para 

outro pode ser visto como algo mais normal na relação e, por isso, não perceciona da mesma 

maneira que o seu parceiro. De referir, que a dimensão conflito foi a subescala deste 

instrumento com menor consistência interna relativamente às outras subescalas do mesmo, o 

que também pode justificar, em parte, esta falta de congruência entre os parceiros de um 

mesmo casal. 

 No instrumento Couples Motivation Inventory, em que as respostas variavam entre 1 

(não corresponde nada) e 7 (corresponde exatamente), sendo 4 (moderadamente) o ponto 

intermédio da escala, consideraram-se respostas incongruentes aquelas em que um elemento 

do casal respondia de 1 a 3, e o outro respondia de 5 a 7. Por conseguinte, relativamente à 

escala da amotivação, como já foi dito anteriormente, houve congruência entre as respostas 

de cada casal.  

 Em relação à escala da motivação controlada, houve alguns casais onde não houve 

congruência de respostas em todos os itens, como por exemplo, o casal 10, em que um 

elemento respondeu 1 ao item 7 (“Porque me sentiria muito culpado se me separasse”) e ao 

item 18 (“Porque a minha relação é um compromisso que tenho que manter”), enquanto o seu 

(sua) parceiro(a) respondeu 7 e 6, respetivamente. Tal como se verificou no casal 10, 

verificou-se esta discrepância nas respostas de outros casais, a estes mesmos itens.  

 Por último, na escala da motivação autónoma verificou-se, em geral, congruência nas 

respostas de cada casal. No entanto, no item 3 (“Porque a minha relação com o meu 

parceiro/a minha parceira é uma forma privilegiada de me aperfeiçoar no plano pessoal”) e 

12 (“Porque esta é a pessoa que escolhi para me ajudar a realizar projetos importantes”) 

verificaram-se incongruências de respostas em vários casais.  

 Comparando a congruência das respostas entre casais mais satisfeitos e casais menos 

satisfeitos com a sua relação amorosa, verificou-se que nos dois casais menos satisfeitos 

(casal 9 e 14) com a sua relação amorosa, não houve congruência nas repostas. Analisando a 

tabela das correlações (Anexo C), nestes dois casais não existiu também correlações 

significativas nas ERSN, ou seja, nestes casais os indivíduos não variaram no mesmo sentido 

relativamente à satisfação das suas necessidades. No entanto, o casal 1 apresenta uma elevada 

satisfação relacional ao mesmo tempo que os seus membros não se correlacionam 
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significativamente em relação às necessidades psicológicas. Por conseguinte, não parece ser 

possível extrair conclusões válidas sobre a relação entre estas variáveis nesta pequena 

subamostra. 

 Perante estas observações, poderá afirmar-se que apesar de os dois indivíduos de um 

mesmo casal poderem revelar uma ou outra motivação diferente para permanecer na sua 

relação amorosa, tendem a reportar um grau de satisfação idêntico com a relação. Desta 

forma, a Hipótese 6a, não existem diferenças nos dois membros do mesmo casal em função 

da satisfação relacional, é confirmada. Contudo, a Hipótese 6b, não existem diferenças nos 

dois membros do mesmo casal em função da motivação para manter a relação, não pode ser 

confirmada. 

 

Conclusão 

 

Este trabalho de investigação teve como objetivo contribuir para a compreensão do 

papel e da relevância da regulação da satisfação das necessidades psicológicas no 

estabelecimento satisfatório e na manutenção de relações amorosas. Pretendeu-se também 

compreender a relação entre o tipo de motivação para manter a relação amorosa e a satisfação 

com a mesma. 

Relativamente à relação entre a satisfação das necessidades psicológicas e a satisfação 

com a relação amorosa, a Hipótese 1 do presente estudo foi confirmada. Estes resultados vêm 

confirmar e, mais uma vez, enfatizar a importância dos contextos para a regulação da 

satisfação das necessidades psicológicas, como proposto quer pelo MCP (e.g. Vasco, 2010), 

como pela SDT (Deci & Ryan, 2000). Como seria de esperar, parece ter ficado comprovada a 

relevância que o processo de regulação da satisfação das necessidades psicológicas toma nas 

relações diádicas próximas, particularmente, nas relações amorosas. Simplesmente remetendo 

ao conceito do amor e suas componentes, este pressupõe precisamente a satisfação de 

necessidades, sejam elas de proximidade, segurança, auto-estima, entre outras (Maslow, 

1974; Hatfield, 1988; Sternberg, 1986; Fisher, 2004; Berscheid, 2006).  

No que diz respeito à relação entre a satisfação das necessidades psicológicas e a 

motivação para manter uma relação amorosa, a Hipótese 2 deste estudo não foi confirmada. 

Este resultado não corroborou os estudos que demonstraram que as condições que contribuem 

para a satisfação das necessidades psicológicas facilitam a internalização das motivações para 

um comportamento mais auto-determinado (motivação autónoma) (Ryan, 1995; Deci & 

Ryan, 2000a,b). Uma das explicações para estes resultados poderá ter a ver com o facto de 



 

45 

 

não se terem conseguido determinar, através deste estudo, as condições específicas no 

contexto da relação amorosa que apoiavam ou prejudicavam a satisfação das necessidades 

psicológicas do indivíduo. Por conseguinte, a avaliação das necessidades psicológicas em 

geral, sem ter em conta um ambiente específico, poderá ter sido insuficiente para demonstrar 

a sua relação positiva com a motivação autónoma. 

 Quanto à relação ente a motivação para manter uma relação amorosa e a satisfação 

com a mesma, a Hipótese 3 foi confirmada. Ficou assim demonstrado o papel que as 

motivações de acordo com os interesses e valores do self ou de acordo com controlos 

externos, incongruentes com os valores do self e, por isso, impulsionadores de conflitos intra 

e interpessoais, têm para a satisfação relacional (Blais et al., 1990; Patrick et al., 2005, 2007; 

Gaine & La Guardia, 2007; Gaine & La Guardia, 2009). 

 Relativamente às diferenças de géneros na satisfação com a relação amorosa e 

motivação para permanecer na mesma, a Hipótese 4a não foi confirmada e a Hipótese 5b foi 

parcialmente confirmada. Dada a controvérsia dos estudos relativos às diferenças de géneros 

na satisfação relacional, a semelhança entre os géneros não foi surpreendente.  

 No que diz respeito às diferenças de idade na satisfação com a relação amorosa e 

motivação para permanecer na mesma, as Hipóteses 4b e 5b não foram confirmadas. Apesar 

de parecer não haver constatações acerca destas diferenças na literatura prévia, estes 

resultados demonstram que o amor pode até ser vivenciado de formas diferentes ao longo da 

vida, e consoante a faixa etária, mas independentemente disso, os indivíduos sentem-se 

igualmente satisfeitos com as suas relações amorosas e parecem possuir motivações para 

permanecer nas mesmas, idênticas às de qualquer outro indivíduo com uma idade e vivência 

da relação amorosa diferentes. 

 Por último, relativamente à subamostra composta pelos dois elementos de um mesmo 

casal, a Hipótese 6a foi confirmada e a Hipótese 6b não foi confirmada. Deste modo, apesar 

de os dois membros de um mesmo casal poderem estar motivados de formas diferentes para 

permanecer na sua relação amorosa, ambos se sentem satisfeitos com a mesma. Nesta 

subamostra não houve, assim, nenhum casal em que um dos membros se encontrasse 

satisfeito com a sua relação e outro insatisfeito. Estes resultados parecem mostrar, nesta 

subamostra, a congruência existente entre os parceiros relativamente à forma como se sentem 

na sua relação amorosa em determinado momento. 

O presente estudo apresentou algumas limitações. Primeiro, a amostragem deste 

estudo é uma amostragem por conveniência, dadas as suas vantagens de rapidez e 

simplicidade de recolha de dados, e apresentou uma dimensão muito pequena, no caso dos 
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casais, para além da grande disparidade no que diz respeito ao género (66.9% da amostra era 

do sexo feminino e apenas 33.1% era do sexo masculino), não sendo, por estes motivos, 

representativa da população. Por conseguinte, a amostra desta investigação é enviesada, pois 

a sua generalização não é legítima (Ghiglione & Matalon, 1997). 

Segundo, dado que os participantes do estudo responderam através de uma plataforma 

online, não foi praticável quer o controlo das condições do preenchimento dos questionários, 

quer a garantia de que os dois elementos de um mesmo casal respondiam de forma 

independente aos questionários, sem influenciarem mutuamente as respostas, como solicitado 

nas instruções.  

Terceiro, é de admitir a possibilidade de ocorrência de efeito de desejabilidade social, 

dado que apenas foram utilizados instrumentos de auto-relato e nenhum deles contém escalas 

de validade que pudessem controlar esta eventualidade. Ainda assim, o facto de a resposta ser 

anónima, talvez tenha tendido a diminuir a importância desse efeito nas respostas aos 

instrumentos. 

Quarto, não foi utilizado no presente estudo um instrumento que avaliasse o modo 

como as necessidades são ou não satisfeitas especificamente no âmbito das relações 

amorosas, pelo que o estudo do efeito da regulação da satisfação das necessidades no 

contexto das relações amorosas se mostra incompleto. Num estudo futuro, seria interessante 

avaliar em que medida as necessidades são satisfeitas especificamente no contexto relacional, 

ou seja, de que modo é que um dos membros do casal apoia ou prejudica a satisfação das 

necessidades do outro membro. Por outro lado, no âmbito do MCP, poderia ser igualmente 

interessante averiguar se nos casais com maior ou menor satisfação relacional existiria 

tendência para se complementarem em termos das polaridades dialéticas das necessidades 

psicológicas. Ou seja, explorar se a regulação de um dos polos de determinada necessidade 

por parte de um dos membros do casal, corresponderia a uma melhor regulação no outro polo 

por parte do outro membro do casal. Algo que não foi possível fazer neste estudo dada a 

reduzida dimensão da subamostra dos casais, conforme mencionado anteriormente. 

Quinto, relativamente ao CMQ, visto que no estudo de Monteiro (2010) não foram 

utilizados os itens 2 e 9, por não apresentaram saturação fatorial em nenhuma das três 

motivações, estes itens poderiam ter sido reformulados previamente à aplicação dos 

questionários.  

Dado que não só as motivações para manter a relação amorosa, mas também as 

motivações para o envolvimento nas várias atividades relacionais contribuem para o bem-
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estar individual e relacional, seria pertinente realizar um estudo que avaliasse este último tipo 

de motivações.  

Os resultados desta investigação poderão ter implicações para a prática clínica. Tendo 

sido possível compreender a natureza e o impacto da regulação da satisfação das 

necessidades na satisfação com as relações amorosas, poderá ser possível identificar 

estratégias de intervenção a nível clínico, quer a nível individual, quer a nível da terapia de 

casal, para a promoção do bem-estar individual e conjugal. Promover no indivíduo tomada de 

consciência das suas necessidades psicológicas, que procura satisfazer na sua relação 

amorosa, e da forma como as regula, poderá ser o primeiro passo para ajudar a desenvolver 

um melhor funcionamento do individuo, tanto pessoal, como nas suas relações próximas, em 

particular, relações amorosas.  

Mais do que o ter perceção sobre a quantidade da motivação, a consciência sobre a 

qualidade da motivação (tipo de motivação) parece ser de enorme relevância para o 

indivíduo. Através da definição do sustento motivacional dos comportamentos relacionais 

mais importantes, poderá ser possível promover no indivíduo o auto-conhecimento, 

sobretudo, ao nível daquilo que contribui para o seu crescimento e desenvolvimento 

psicológico, num sentido congruente do self. Para além disso, poder-se-á contribuir também 

para a tomada de contacto e perceção sobre quais as circunstâncias pelas quais os 

comportamentos são aparentemente mais ou menos benéficos, quer para o indivíduo, quer 

para o funcionamento relacional. Após a perceção e distinção entre esses comportamentos, o 

movimento para a mudança, por parte do indivíduo ou por parte do casal, em torno do bem-

estar e harmonia individual e relacional, estará mais facilitado. 
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Anexo A 

Apresentação da investigadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

Sou aluna do 5º ano do Mestrado Integrado de Psicologia Clínica do núcleo 

Cognitivo-comportamental e integrativo da Faculdade de Psicologia da Universidade de 

Lisboa. Como tal, no âmbito da minha dissertação de Mestrado, sob a orientação da Prof. 

Dra. Maria João Afonso, estou a realizar uma investigação sobre as relações românticas. Mais 

especificamente pretendo estudar a importância da regulação da satisfação das necessidades 

na forma como as pessoas se sentem motivadas para estarem numa relação amorosa e o grau 

de satisfação com a mesma. Deste modo, venho solicitar a sua colaboração nesta investigação 

através do preenchimento de três questionários cuja duração é de aproximadamente 30 

minutos. Para poder participar no estudo é necessário que seja maior de idade e que se 

encontre numa relação amorosa há, pelo menos, três anos.  

Vão ser-lhe pedidos alguns dados, sendo-lhe garantido total anonimato, pois não lhe 

vai ser pedido o nome nem qualquer outro dado que possa revelar a sua identificação. 

Peço-lhe que seja o mais sincero possível e agradeço desde já toda a sua atenção e 

disponibilidade. 

Para qualquer dúvida ou esclarecimento acerca deste estudo, pode contactar-me 

através do meu endereço de correio eletrónico: ines_chiote_@hotmail.com.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

Anexo B 

Condições de participação e consentimento informado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

Condições de Participação: 

1 - Ser maior de idade (idade igual ou superior a 18 anos); 

2 – Estar numa relação amorosa há, pelo menos, três anos.  

 

Caso não preencha algum destes critérios, não deverá continuar com o preenchimento 

dos questionários. 

 

 

Consentimento informado: 

Declaro que reúno os critérios acima mencionados para poder participar neste estudo, 

ou seja, declaro que sou maior de idade e que estou numa relação amorosa há, pelo menos, 

três anos. A minha participação nesta investigação é voluntária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

Anexo C 

Correlações entre os dois membros de cada casal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 a)ERSN 1 2 3 4 5 6 7 b) CMQ 8 9 10 c) RRF 11 12 13 14 

1 1,52 ,141 ,393 -,026 ,126 ,289 -,280 -,144 ,742**   ,644* ,346* ,445  ,630  

2 ,283** ,348 ,068 ,824** ,696** -,116 -,044 ,251 ,622**   ,125 ,275   ,764*  

3 ,274** ,567** ,688* ,054 ,234 ,342 ,256 ,150 ,633**   ,431 ,480** ,504* -,303 ,600 1,000** 

4 ,240** -,095 ,751** ,634* ,469* ,566** ,318 -,241 ,902**   ,861** ,588**  ,679** ,764* 1,000** 

5 ,268** ,146 ,125 ,462 -,061 ,118 ,598* ,519* ,914**   ,797** ,402** ,555*  1,000**  

6 ,318** ,232 ,076 ,774** ,202 ,429* ,052 ,460* ,916**  ,816 ,737** ,521** ,640** ,322 ,780* ,194 

7 ,365** ,420* ,064 ,541 ,383* ,627** ,377 ,508* ,669**  -1,000** ,554* ,380** ,554* ,591* -,183 ,354 

8 ,368** -,262 ,792** ,579 ,531** ,670** -,042 ,335 ,838**   ,470 ,229 ,397 ,014 ,000 ,073 

9 ,057 -,031 ,728* -,480 ,201 -,041 -,260 ,173 ,391  ,775 ,424 ,647** ,761** ,122 ,411 ,676 

10 ,174* -,212 ,787** ,423 ,081 ,229 ,119 -,014 ,681**   ,494 ,154 ,027 ,516 -,093 -,220 

11 ,525** ,687** ,366 ,927** ,542** ,604** ,271 ,110 ,643**  ,400 ,461 ,485** ,230 ,790** -,323 ,775 

12 ,346** -,060 ,202 ,701* ,554** ,461* ,321 ,182 ,668**  ,816 -,260 ,707** ,912** ,224 ,837* ,566 

13 ,064 -,218 -,241 -,127 -,104 -,066 ,565* -,341 ,538*  ,-544 ,670* ,218 -,078 ,160 ,496 ,612 

14 -,010 -,204 ,597 -,347 -,010 ,369 -,414 -,099 ,378 ,5

77 

,-544 ,011 ,072 ,443 ,492 -,064 ,874* 

15 ,316** ,387* -,320 ,493 ,173 ,161 ,476 ,474* ,509*  -,272 ,508 ,329* ,245 ,152 ,010 ,122 

16 ,127 ,107 ,386 ,229 ,211 ,317 -,501 ,080 ,424  -,056 ,057 ,172 -,259 ,334 ,625 ,559 

17 ,326** ,634** ,123 ,692* ,102 ,285 ,044 ,315 ,622** ,5

00 

,211 ,658* ,178 ,283 ,145 ,185 ,220 

18 ,507** ,576** ,561 ,451 ,114 ,715** ,561* ,445* ,843**   ,833** ,385** ,361 ,463 -,167 ,671 

19 ,333** -,195 ,501 ,682 -,253 ,489* ,007 ,670** ,770**   ,844** -,218 -,014 -,256 ,146 ,127 

 

Nota: as células em branco correspondem aos casos em que, após se proceder à correlação entre os dois membros do casal, não foi possível 

obter qualquer valor. 

 

a) Escala de Regulação da Satisfação das Necessidades; 1 – cooperação-cedência; 2 – prazer-dor; 3- proximidade-diferenciação; 4 – 

produtividade-lazer; 5 – atualização – tranquilidade; 6 – coerência-incoerência; 7 – estima-crítica; b) Couples Motivation Inventory; 8 – 

amotivação; 9 – motivação controlada; 10 – motivação autónoma; c) Relationship Rating Form; 11 – paixão; 12 – confiança; 13 – 

conflito; 14 – intimidade. 


