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1 

O AMOR (RE) VISITADO: CONTRIBUIÇÕES DO CENÁRIO 

NACIONAL SOBRE O AMOR E RELACIONAMENTOS 

AMOROSOS 

 

Adriano Schlösser 

Brigido Vizeu Camargo 

Universidade Federal de Santa Catarina 

 

Desde a Antiguidade, as temáticas que envolvem o amor e os 

relacionamentos afetivos derivados deste sentimento têm motivado debates, 

questionamentos e ponderações de diversos campos do conhecimento, 

desde o campo filosófico, com Platão, Aristóteles, Lucrécio e Ovídio, 

atravessando os séculos com discussões de Spinoza, Rosseau, Schopenhauer 

e Nietzsche (May, 2012), chegando até o século XXI, mantendo sua 

importância na vida das pessoas, em seus pensamentos e práticas sociais. 

Neste trajeto do campo teórico ao empírico, o tema também passou a fazer 

parte do campo da ciência, após um período de debates e amadurecimento 

do seu saber. 

Adentrando no conhecimento científico, a ciência psicológica 

propiciou ao domínio científico uma série de estudos e teorias que 

introduziram a temática do amor e dos relacionamentos amorosos no rol de 

fenômenos a serem problematizados e estudados. Destes estudos, Sigmund 

Freud, com suas obras intituladas “Contribuições à psicologia do amor” 

(1910/1970; 1912/1970; 1918/1970) teve fundamental importância, uma vez 

que atribui ao amor a fonte de imprescindíveis vínculos interpessoais, se 

relevando quando  um indivíduo deseja – ou procura – dar e receber prazer 

e/ou satisfações a uma outra pessoa, tais como: proteção, admiração, 

cuidado, afeto, etc.  

Os estudos sobre o amor e relacionamentos amorosos, enquanto 

campo de estudo, passaram a pertencer ao âmbito do campo teórico 

denominado atração interpessoal (Alferes, 2004), a partir da década de 60 

(Matos, Feres-Carneiro & Jablonski, 2005). A partir da década de 70, 

visando esclarecer os componentes, variáveis e demandas deste 

multifacetado fenômeno, alguns modelos teóricos e instrumentos 

psicométricos sobre o amor foram desenvolvidos, visando dar suporte 

empírico para o seu fortalecimento científico.  

Destas teorias, as principais teorias sustentadas na 

contemporaneidade são: Teoria Triangular do Amor, proposto por Sternberg 

(1986/1989/2000); Teoria Tipológica do Amor, de Lee (1977); Teoria do 

Apego e o Amor Romântico (Hazan & Shaver, 1987; Bowlby, 1990; 1997); 
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Teoria Dualista do Amor (Berscheid & Hatfield, 1969); bem como as 

teorias de abordagem biológico-evolutivas (Kenrick, 2006; Buss, 2006). 

Por sua vez, a definição relativa ao amor enquanto fenômeno a ser 

estudado, dentro da perspectiva da ciência psicológica, é compreendido 

como um sentimento multidimensional, estrutural e dinâmico (Cassepp-

Borges & Teodoro, 2007; Engel, Olson & Patrick, 2002), sendo um tema 

interesse para pesquisadores tanto da ciência psicológica quanto de outras 

ciências sociais (Sternberg & Weis, 2006; Mosmann, Wagner & Feres 

Carneiro, 2006; Wachelke, De Andrade, Souza & Cruz, 2007).A psicologia 

do amor agrega diversificados posicionamentos e constructos teóricos que 

envolvam a gênese, manutenção e término das relações amorosas, bem 

como demais fenômenos que se associem a este campo do saber, 

propiciando diversificados olhares sobre o amor.  

Acerca destes olhares diversos dentro do viés psicológico, para a 

psicologia clínica, o amor pode estar associado a noções de sexualidade 

sublimada (Freud, 1973), cuidado, responsabilidade, respeito e 

conhecimento (Fromm, 1956; Schlösser, Dalfovo & Delvan, 2012) bem 

como gratificação de necessidades (Maslow, 1974). Pela perspectiva 

evolucionista, o amor é analisado como uma consequência de necessidades 

instintivas sexuais, receber e oferecer proteção e instrumento cognitivo de 

reprodução (Wilson, 1981; Buss, 2006), enquanto que o behaviorismo 

conceitua-o como um reforçamento mútuo de comportamentos (Skinner, 

1991). Já pela perspectiva da psicometria, o enfoque advém do caráter 

estrutural do amor, o analisa enquanto um conjunto de afetos, cognições e 

motivações que necessitam de mensuração, possibilitando uma objetividade 

ao fenômeno (Rubin, 1970; Sternberg & Grajek 1984; Sternberg, 

1986/1989; De Andrade & Garcia, 2012).  

No cenário nacional, um dos primeiros estudos sobre 

relacionamentos amorosos foi o estudo sobre as consequências da liberação 

dos costumes sobre os relacionamentos amorosos, de Bystronski (1991), 

bem como a revisão de literatura sobre as diversas teorias sobre o amor, de 

Reis (1992). Ambos compreendem o amor como uma atitude que é mantida 

por uma pessoa em relação à outra pessoa, predispondo de comportamentos 

específicos voltados a pessoa amada, de acordo com o que preconiza Rubin 

(1970).  

Mediante uma revisão sistemática da produção bibliográfica nacional 

acerca do amor e relacionamentos amorosos entre os anos 2000-2012, se 

busca apresentar um panorama contemporâneo de pesquisas desta temática 

no Brasil, apresentando os principais temas, assuntos investigados e uma 

discussão de seus conteúdos. Os artigos – encontrados nas bases de dados 

Scielo, Lilacs e BVS-Psic - foram agrupados em 4 grandes categorias: 

Saúde e Relacionamento Conjugal; Ciúme e Violência; Tecnologia e 
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Instrumentos Psicométricos e; Psicanálise e Sexualidade.  Poucos textos 

tratavam de temas que não cabiam dentro das categorias estabelecidas, tais 

como relação entre amor e dinheiro (Russo, 2011) ou estudo com 

provérbios de relações amorosas (Menandro, Rolke & Bertollo, 2005).  

Dentro dos grupos, se apresenta as principais temáticas que 

envolvem sua relação com o amor e/ou relacionamentos amorosos, através 

da contextualização dos assuntos por parte de alguns autores que 

viabilizaram os estudos. Tal estudo contribui tanto para a visualização de 

um panorama atual das pesquisas sobre a temática e os assuntos mais 

pesquisados, quanto incentiva e aponta direcionamentos para futuras 

investigações neste campo ainda incipiente e em consolidação no Brasil 

(Andrade & Wachelke, 2011).   

 

Saúde e Relacionamento Conjugal 

 

Dentre as especificidades do sentimento de amor, sentimento este 

predominante nos relacionamentos amorosos, existe uma intrínseca relação 

deste com temáticas que envolvam a saúde, haja vista sua relação direta 

com a o bem estar e a saúde – ou os problemas de saúde que podem se 

instalar advindas de relacionamentos amorosos prejudiciais, gerando efeitos 

negativos à saúde. Nesta categoria, diversos estudos puderam ser 

observados, tais como: relação entre amor e depressão (Guede, Monteiro-

Leitner & Machado, 2008), AIDS (Reis & Gir, 2010; Manuel, 2009; 

D'Oliveira, Couto & Cardoso, 2007; Ruzany, Taquette, Oliveira, Meirelles 

& Ricardo, 2003), amor patológico (Vendrame, Costa, Sanches, Gulassa, 

Sophia & Ziberman, 2012; Sophia, Tavares & Zilberman, 2007) e tentativas 

de suicídio (Vieira, Freitas, Pordeus, Lira & Silva,2009; Macedo & 

Werlang, 2007). 

O amor, mesmo contribuindo para a qualidade de vida dos 

indivíduos, uma vez que o grau de satisfação atribuído à vida amorosa se 

apresenta como fundamental para o bem estar (Martin & Stockler, 1998), 

também pode acarretar problemáticas que merecem atenção. Associados a 

comportamentos de risco, tais como a incidência de doenças sexualmente 

transmissíveis mediante a ausência do uso de preservativos, os valores 

atribuídos ao amor nos relacionamentos amorosos merecem contínuas 

investigações e aplicabilidade em políticas públicas que minimizem tais 

problemáticas. Não obstante, problemas de ordem emocional e 

psicopatológica em relacionamentos amorosos também são dimensões que 

merecem maiores aprofundamentos teóricos, pois influenciam diretamente a 

manutenção da relação e em possíveis términos e demais complicações 

advindas deste evento, por vezes traumático.  
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Por sua vez, estudos voltados ao relacionamento conjugal 

apresentam produções acercadas diferentes etapas de um relacionamento 

amoroso heterossexual ehomossexual, desde o estabelecimento, 

perpassando a manutenção e também casos de término (Marcondes, 

Trierweiler & Cruz, 2006). Nestas etapas, os temas observados nos 

manuscritos foram: seleção de parceiros (Gianfaldoni, Teixeira, Comolatti, 

Pareto, Figueiredo & Lopez, 2009), pegar/ficar (Justo, 2005; Oliveira, 

Gomes, Marques & Thiengo, 2007), namoro (Bertoldo & Barbará, 2006), 

casamento (Araújo, 2002; Gomes & Paiva, 2003) e recasamento (Féres-

Carneiro, 2012; Wagner & Féres-Carneiro, 2000).  

Tais estudos contribuem veementemente para a teoria da atração 

interpessoal. A atração interpessoal é concebida como uma forma de 

influência social que perpassa as relações interpessoais, correspondendo aos 

componentes afetivos das relações sociais, ou seja, as emoções, sentimentos 

e atitudes positivas em relação à outra pessoa, manifestando-se pelo desejo 

de aproximação destas pessoas (Fisher, 2002; Leyens & Yzerbyt, 1997; 

Alferes, 2004). Seu estudo visa compreender a gênese, manutenção e 

rompimento de relações sociais específicas, particularmente as relações de 

amizade e amorosas.Mesmo havendo alguns estudos de atração interpessoal 

em nível grupal, grande parte das pesquisas centra-se nas relações duais, 

visando a identificação da origem, desenvolvimento e término dessas 

relações (Berscheid, 1986). 

 

Psicanálise e Sexualidade 

 

Estudos na área da psicanálise e sexualidade abrangem uma vasta 

produção acadêmica voltada ao amor e relacionamentos amorosos. Tais 

dados não apresentam surpresa, uma vez que as primeiras teorias sobre o 

amor dentro do campo psicológico remontam aos trabalhos de diversos 

psicanalistas, iniciando por Freud (1910/1970; 1912/1970; 1918/1970),ao 

analisar a gênese do amor em sua relação com um objeto externo, através do 

desejo libidinal; Reik (1944) que difere amor (interesse apaixonado por um 

indivíduo) de desejo (interesse físico, objetificando o indivíduo); e Fromm 

(1956) que compreende o amor como uma atitude perante a vida.  

Nacionalmente, os estudos que tiveram a psicanálise como viés 

teórico adentraram em temas diversificados, tais como: rupturas amorosas e 

crises conjugais (Levy & Gomes, 2011; Reis, 2007); relação entre amor e 

paixão (Moreira, 2010; Penna, 2010; Prado, 2008); complementariedade 

funcional, pulsão e libido (Levy & Gomes, 2008; Terzis, Oliveira, Orlandi 

& Donnamaria, 2008); bem como estudos que tratavam diretamente sobre o 

amor (Schlösser, Dalfovo & Delvan, 2012; Pretto, Maheirie & Toneli, 

2009). 
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Diretamente relacionado à psicanálise, a sexualidade também acopla 

uma vasta quantidade de publicações nacionais relacionas a 

relacionamentos amorosos e amor. Por vezes em conjunto com a 

perspectiva psicanalítica - como é o caso do estudo sobre  a distinção entre 

amor e sexualidade na primeira tópica freudiana (Lejarraga, 2002) ou sobre 

a relação entre amor e sexo (Costa, 2011) -; ou em estudos de outras 

perspectivas teóricas e metodológicas, como é o caso do estudo sobre 

representações sociais sobre amor e sexo para adolescentes (Costa & 

Fernandes, 2012) e sobre comportamento sexual, relações amorosas e 

vulnerabilidade de adolescentes afrodescendentes e brancos em relação ao 

HIV/AIDS (Camargo, Giacomozzi, Wachelke & Aguiar, 2010), os estudos 

sobre sexualidade trazem relevantes dados e apontamentos sobre a 

dimensão sexual nos relacionamentos interpessoais, em diferentes etapas do 

ciclo vital.  

Neste quesito, outras pesquisas no âmbito da sexualidade merecem 

destaque, tais como: amor e sexualidade na maturidade (Antunes, Mayor, 

Almeida & Lourenço, 2010); relação entre amor, casamento e sexualidade 

(Saavedra, Nogueira & Guimarães, 2010; Araújo, 2002); sexualidade na 

terceira idade (Moares, Vasconcelos, Silva, Silva & Freitas, 2011; Kinas & 

Vendruscolo, 2010); opiniões e atitudes frente a sexualidade (Paiva, Aranha 

e Bastos, 2008); dentre outros.  

 

Tecnologia e Instrumentos Psicométricos 

 

Enquanto fenômeno bastante contemporâneo, a novas tecnologias 

tem influenciado não apenas o processo de trabalho dos indivíduos, mas 

também suas relações interpessoais, mais precisamente as relações 

amorosas. Sites de relacionamentos, chats de namoro, encontros virtuais e 

comunidades virtuais têm sido algumas das formas modernas de estabelecer 

possíveis relacionamentos românticos, e a divulgação da autoimagem (nem 

sempre condizente com a realidade), permite, em algumas situações, maior 

interação dos indivíduos no ambiente virtual do que no não-virtual.  

Em face deste fenômeno cada vez mais em expansão, se desponta 

para a necessidade de maiores investigações. Frente a isso, alguns estudos 

puderam ser verificados, tais como a procura de parceiros e a evolução de 

vínculos amorosos pela Internet (Donnamaria & Terzis, 2009); amor virtual 

(Coleta, Coleta & Guimarães, 2008); potencial de material multimídia 

educativo em saúde acerca de amor e sexo (Mano, Gouveia & Schall, 

2009); bem como análise de consultas apresentadas em sites de 

agenciamentos amorosos (Bezerra & Justo, 2010).  

Contempla nesta categoria também as publicações nacionais no 

campo psicométrico. Nestes, construção de instrumentos de mensuração; 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-73312002000100009&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-73312002000100009&lang=pt
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validação de escalas ou aplicação destes instrumentos voltados à avaliação 

de atributos do amor e de relacionamentos amorosos foram integrados. No 

campo nacional, se verificou uma crescente produção científica nesta área, o 

que traz à tona a vitalidade deste fenômeno. A exemplo disso, diversos 

trabalhos puderam ser verificados, tais como: associação da Teoria 

Triangular do Amor com o modelo dos cinco grandes fatores (Mônego, 

Teodoro & Maycoln, 2011);  atributos psicométricos da Escala Triangular 

do Amor (Cassep-Borges & Pasquali, 2012);validação de escalas para 

avaliação do amor patológico (Berti, Zilberman, Sophia, Gorenstein, 

Pereira, Lorena, Mello, Cordás & Tavares, 2011); preditores da satisfação 

global em relacionamentos românticos (Andrade, Garcia & Cano, 2009); 

bem como desenvolvimento de uma medida multidimensional para 

avaliação de qualidade em relacionamentos românticos - Aquarela-R 

(Andrade & Garcia, 2012). 

Pesquisas nesta área vêm a contribuir muito com o desenvolvimento 

de uma psicologia do amor. Através de seu conjunto de técnicas, visando 

mensurar fenômenos psicológicos, permite um melhor conhecimento acerca 

de aspectos importantes nos relacionamentos amorosos e no constante 

aprimoramento do conhecimento sobre os componentes do amor;permitindo 

assim, através do seu rigoroso método científico, trazer maior fidedignidade 

e respaldo científico aos fenômenos amorosos.  

 

Ciúme e Violência 

 

Comumente presentes nas temáticas envolvendo relacionamentos 

amorosos, o ciúme e a violência se apresentam como dimensões negativas 

em relações românticas. Acerca da violência, se verificou produções sobre 

relação entre amor e violência (Dias & Machado, 2011; Araújo, 2012), 

violência física e psicológica praticadas no contexto de relacionamentos 

amorosos (Levy & Gomes, 2008) bem como violência de gênero em 

relacionamentos íntimos (Moura, Lefevre & Moura, 2012; Costa & Grossi, 

2010).  

Nas publicações citadas, se observa que a violência é praticada 

enquanto estratégia de controle da vida do (a) parceiro (a), que estabelece 

uma relação de poder através de mecanismos de autoritarismo. Logo, neste 

jogo de dominador/dominado, se desenvolvem formas de violência afetiva 

(física ou psicológica) – nem sempre perceptíveis – gerando assim 

sofrimento ao parceiro (a) e dano ao relacionamento. 

Por sua vez, publicações cujo tema central foi o ciúme trouxeram 

estudos sobre a relação entre o amor e o ciúme (Baroncelli, 2011), ciúme e 

infidelidade (Almeida, 2012), relação entre ciúme romântico e violência 

(Centeville & Almeida, 2007); e ausência de ciúme como um possível ideal 
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cultural (Arreguy & Garcia, 2012). O que se pôde verificar nestes estudos, 

dentre outras características teóricas que vão ao encontro de estudos 

internacionais, é a compreensão e manifestação do ciúme como um estado 

despertado por uma ameaça – real ou imaginária – ao relacionamento, 

gerando uma série de sentimentos e possíveis comportamentos que 

contraponham tal ameaça (Buss, 2000; Pines, 1992). 

Neste caso, o ciúme pode estar associado a diversos fatores, tais 

como: ter sofrido ou ter realizado alguma forma de infidelidade no 

relacionamento; o ciúme como forma de manifestação de amor – havendo 

assim o ciúme romântico (Almeida, Rodrigues & Silva, 2008) ou a 

violência; chegando inclusive a atingir formas psicopatológicas, tais como: 

ideias obsessivas, delirantes ou prevalentes sobre infidelidade (Torres, 

Ramos-Cerqueira & Dias, 1999). 

 

Considerações Finais 

 

 Como se pode observar na literatura sobre o amor e 

relacionamentos amorosos, há uma riqueza de temáticas, perspectivas 

teóricas e posicionamentos frente a este complexo fenômeno, dando-lhe, 

apesar de sua heterogeneidade, grande espaço de produção científica, 

contribuindo assim para o fortalecimento desta área, ainda bastante 

incipiente no Brasil. A possibilidade de se agregar estudos vêm a fortalecer 

o conhecimento produzido no país, bem como possibilitar recursos teóricos 

para a psicologia enquanto profissão, haja vista a singular importância que 

este tipo de relacionamento interpessoal possui na vida das pessoas. 

 Contudo, uma grande parcela de estudos deste tema se propõe a 

realizar discussões teóricas. Se, por um lado, tal perspectiva enriquece o 

debate e reflexão sobre o amor e sua influência em diferentes contextos dos 

relacionamentos românticos; por outro lado necessita de maiores 

sustentações empíricas, considerando que tais estudos contribuiriam para a 

ciência psicológica – neste caso, para uma ciência psicológica do amor e 

relações interpessoais. 

 Há ainda um longo percurso a se percorrer, mas o horizonte é 

promissor. A partir da primeira metade do século XXI, a expressividade 

deste campo teórico teve um aumento significativo (Andrade & Wachelke, 

2011), o que serve tanto como estímulo quanto como possibilidade de 

avanço teórico para estudos futuros.  Este capítulo permite uma visualização 

geral do que a última década produziu, possibilitando também um olhar 

além frente à antigas demandas que se apresentam no cenário amoroso e à 

novas características que a contemporaneidade oferece como modelo de 

relacionamento amoroso. O amor, temática simultaneamente antiga e 

recente – mas ainda complexa -, oferece caminhos percorridos - por meio 
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das teorias já propostas e até então sustentadas -, mas muitas trilhas a 

percorrer – considerando as limitações e questionamentos que ainda 

merecem profundos debates e estudos.  
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A fugacidade no amor, nos laços afetivos conjugais e a fragilidade 

dos vínculos humanos na sociedade contemporânea têm promovido 

mudanças importantes nas relações amorosas. Como consequência destas 

mudanças, novos arranjos conjugais surgem (e.g., ficar, união estável, 

relacionamento virtual, poliamor), evidenciando transformações notórias 

ocorridas nos âmbitos histórico, social, econômico e cultural. Contudo, 

observa-se que o vínculo conjugal tradicional, ou seja, o casamento 

convencional entre homem e mulher, ainda continua sendo uma prática 

cultivada pela maioria das pessoas (Balman, 2004; Zordan, Falcke, & 

Wagner, 2009). Não raras vezes, percebem-se rituais de preparação dos 

nubentes, que podem configurar atitudes e endossar valores mais voltados 

para a comunhão, os princípios mais sociais ou coletivistas. Entretanto, 

pouco se conhece a respeito, e nesta oportunidade se espera contribuir 

conhecendo as atitudes dos nubentes frente às relações afetivas estáveis, 

conhecendo em que valores estas se assentam ou com os quais se 

correlacionam.  

 

A Formação dos Nubentes e o Casamento 

 

O casamento é uma das mais antigas instituições e enfrenta nos 

últimos tempos desafios e obstáculos para se manter (Jablonski, 1994). Este 

fato pode ser justificado devido aos relacionamentos afetivos duradouros 

não serem mais vistos como metas de vida (Carvalho & Paiva, 2010). 

Entretanto, Zordan, Falcke e Wagner (2009) afirmam que, apesar das 

mudanças ocorridas ao longo do tempo, o casamento ainda é considerado 

importante, pois pode estar tanto relacionado ao bem-estar das pessoas 

como ser uma etapa normalmente esperada na fase adulta. 

Foi no Concílio de Trento que a Igreja Católica passou a considerar o 

casamento como um sacramento cristão (Silva, Assis, & Wada, 2010). Este 
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sacramento passou a ter sua importância pelo fato de ser um meio de 

preservar a família, promovendo laços sanguíneos e a perpetuação do 

patrimônio comum. Reforçando a importância da família no contexto social, 

atualmente a Igreja oferece o curso pré-nupcial, pretendendo que os 

nubentes sejam preparados para receber este sacramento, reconhecendo a 

importância de cada outro e da união que está por ser celebrada. 

Neste sentido, a partir da década de 1940 foram criados movimentos 

especiais para esclarecimento do significado e da importância dos 

sacramentos (dentre eles o matrimônio), surgindo as equipes de Nazaré (de 

origem francesa), mais voltadas para a espiritualidade familiar e conjugal, o 

Movimento Familiar Cristão (MFC), com um caráter mais social, tendo se 

originado na América Latina e, logo após, a Pastoral Familiar e o Encontro 

de Casais com Cristo. Estes movimentos procuraram agrupar casais que se 

reuniam sob a orientação de padres. Tais equipes pretendiam oferecer 

assistência para solução de problemas diversos, relativos à vida familiar e 

conjugal (Camargo, 1973; Rego, 2006). Com o MFC, veio a criação do 

Serviço de Preparação Para o Matrimônio (SEPREMA), que, de acordo com 

os dados registrados por Rego (2006), foi implantado em quase todos os 

estados do Brasil, designados de cursos de preparação para o matrimônio ou 

Curso de Noivos, como é comumente chamado dentro da própria Igreja 

Católica Romana. 

A preocupação com os relacionamentos afetivos levou a Conferencia 

Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB, 2004), em documento destinado à 

Pastoral da Família, a expressar que se encontrava apreensiva com a 

fragilidade dos vínculos conjugais, salientando que uma das razões que 

contribuía para essa fragilidade era a falta de preparação e a imaturidade do 

casal para o casamento, no sentido de imaturidade psicológica, má 

compreensão do significado de fidelidade e do casamento como um projeto 

para a vida inteira. Nesse mesmo documento, a CNBB atenta para o fato de 

que na sociedade atual existem famílias com distintos vínculos de união e 

isso é uma inquietação para a pastoral da família, que precisa atentar para a 

preparação dos jovens para o matrimônio e, consequentemente, para a 

constituição de família. Indica-se, ainda, que em 1983 foi promulgado o 

novo Código de Direito Canônico, trazendo uma legislação canônica sobre 

questões ligadas ao matrimônio e à família. Com isso, os cursos de noivos 

passaram a ter caráter obrigatório, sendo indispensável o certificado de 

participante junto com os demais documentos exigidos para a formalização 

do casamento. Desde então, a pastoral da família vem organizando o 

“Curso de Noivos”, onde os noivos são orientados para aquilo que 

denominam vocação do amor, paternidade e maternidade. 

O curso de noivos é geralmente ministrado por um ou dois casais; 

por vezes as pastorais convidam profissionais, a exemplo de médicos, 
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psicólogos e psicanalistas, pessoas especializadas em relacionamentos para 

ministrar palestras que versam sobre sexualidade, companheirismo, 

convivência, fidelidade, valores, compromisso com a igreja, etc. Neste 

curso são aplicadas dinâmicas com foco na interação do casal, assim como 

também é realizada a dinâmica da aliança com o fim de demonstrar a 

representação da aliança que os nubentes vão usar na mão esquerda; 

acentua-se que sua forma de círculo representa algo que não tem fim, e a 

sua consistência em ouro simboliza algo valioso e forte. São feitas, ainda, a 

leitura de passagens bíblicas, realizadas orações e apresentados relatos de 

experiência. 

Antes da constituição de 1891, marco do casamento civil no Brasil, 

só era considerado casamento aquele realizado em celebração religiosa 

perante uma autoridade da igreja e marcado por formalidades e rituais. Com 

a aprovação do casamento civil, este passou a coexistir com os rituais 

religiosos, entretanto, no casamento civil também existem formalidades, 

demandando preencher alguns requisitos civis por pessoas que intentam 

formalizar sua união nupcial, porém sem a necessidade de cumprir pré-

requisitos que eram estabelecidos para o religioso católico (Padilha & 

Souza, 2010). 

Segundo Rego (2006), “o casamento implica a existência de normas 

sociais que definem e controlam as relações de um par unido e destes com 

seus parentes, com sua prole e com a sociedade em geral” (p. 18). Neste 

sentido, percebe-se o casamento como uma instituição social, que também é 

determinada pela cultura, levando-se em conta direitos, obrigações e 

privilégios do (a) parceiro (a) enquanto marido e mulher. Diante disso e das 

mudanças sociais do mundo moderno, bispos e sacerdotes da Igreja Católica 

Romana perceberam as consequências religiosas relativas à preservação do 

catolicismo e da necessidade de manter a tradição e valorização do 

matrimônio religioso, bem como manter a família. 

Para a Igreja Católica o matrimônio possui duas finalidades: (1) a 

satisfação sexual (a união entre esposos e o amor) e (2) a geração de filhos 

(perpetuação da espécie e educação destes). Portanto, nota-se que continua 

bem vivo o ideal de procriação, sendo agora atrelado ao sentimento de 

amor, em que os cônjuges têm a oportunidade de escolha do (a) 

companheiro (a), tornando-se responsáveis pelo “sim” que é dito na 

cerimônia religiosa. Nesse sentido, a Igreja Católica Romana continua 

orientando os noivos quando casados a atentarem para a procriação e a 

condição de pai e mãe. 

A Pastoral da Família faz a preparação pré-matrimonial com o curso 

de noivos e ainda o acompanhamento pós-matrimonial em algumas 

paróquias. Este ocorre anualmente com os casais, tratando-se de uma 

reunião com aqueles que fizeram o curso de noivos e que concretizaram o 
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matrimônio. No caso, alguns dos casais são convidados a ministrar palestras 

ou contar a experiência aos candidatos que fazem o acompanhamento pré-

matrimonial. 

Diante do exposto, faz-se necessário compreender o que leva os 

casais a formalizarem sua união pelo casamento tradicional, ainda que 

tenham à disposição diversas formas de conjugalidade. Neste sentido, a 

psicologia tem procurado explicar diversos fenômenos a partir da análise da 

influência de variáveis sociais, como cultura e/ou religiosidade, ou variáveis 

individuais, a exemplo de atitudes, crenças, estilos de personalidade e 

valores. Especificamente os valores têm sido considerados como uma 

variável importante na explicação de vários fenômenos sociopsicológicos, 

uma vez que orientam o comportamento humano (Gouveia, 2003), podendo 

ser relevantes na compreensão do comportamento de casais que optam pelo 

casamento tradicional para formalizar sua união conjugal. Neste sentido, 

procura-se tê-los em conta, abordando a seguir a teoria funcionalista dos 

valores, que servirá como marco, favorecendo explicar as atitudes dos 

nubentes frente a relações afetivas estáveis, que, potencialmente, 

configuram a disposição para o casamento. 

 

Teoria Funcionalista dos Valores 

 

Apesar de M. Rokeach e S. H. Schwartz serem autores 

representativos dos estudos acerca dos valores humanos, no cenário 

brasileiro tem se consolidado um modelo teórico dos valores humanos 

baseado em suas funções. Trata-se de uma proposta elaborada há pouco 

mais de uma década (Gouveia, 1998, 2003, 2013), que não pretende ser 

oposto a outros modelos, mas que se apresenta como mais integrador e 

parcimonioso, permitindo abranger modelos prévios, a exemplo dos que 

propuseram Inglehart (1977) e Schwartz (1992). Esse modelo, denominado 

como teoria funcionalista dos valores humanos, conta com evidências de 

sua adequação à realidade brasileira (Gouveia, 1998, 2003; Gouveia, 

Milfont, Fischer, & Santos, 2008), embora não se limite a este país 

(Gouveia, 2013; Medeiros, 2011). 

Segundo Gouveia et al. (2010), os valores são critérios de orientação 

que guiam as ações humanas e expressam cognitivamente suas necessidades 

básicas. Sua concepção de valores admite quatro pressupostos 

fundamentais, a saber: (1) os seres humanos têm uma natureza benevolente 

ou positiva. Indica que o homem é concebido como naturalmente bom 

(Maslow, 1954), implicando que ele se orienta por aspectos positivos da 

vida, justificando-se que apenas faça sentido falar em valores como 

atributos positivos; (2) os valores são princípios-guia individuais que 

servem como padrões gerais de orientação para os comportamentos dos 
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indivíduos. Portanto, não são particulares a uma determinada situação, 

como ocorre com as atitudes; (3) eles têm uma base motivacional. Isso se 

apoia na ideia mais consensual dos valores como representações cognitivas 

das necessidades humanas; e (4) caráter terminal. Considera apenas os 

valores terminais por serem menor em número e de fácil conceituação, 

sendo também coerente com a ideia de princípios do desejável. 

Estes pressupostos possibilitam a elaboração da seguinte definição 

dos valores: são conceitos ou categorias sobre estados desejáveis de 

existência, que transcendem situações específicas, assumindo diferentes 

graus de importância, guiando a seleção ou avaliação de comportamentos e 

eventos, representando cognitivamente as necessidades humanas (Gouveia, 

Milfont, Fischer, & Coleho, 2009). Neste sentido, ao considerar os 

pressupostos supracitados, Gouveia et al. (2010) identificaram duas funções 

consensuais dos valores: (1) guiam as ações humanas (tipo de orientação) e 

(2) expressam suas necessidades (tipo de motivador). 

Os três tipos de orientação são representados por duas subfunções 

cada: social (normativa e interativa), central (existência e suprapessoal) e 

pessoal (realização e experimentação). Ao mesmo tempo, três subfunções 

representam cada um dos tipos motivadores: (1) materialista (existência, 

normativa e realização), que se refere a ideias práticas, cuja ênfase implica 

uma orientação para metas específicas e regras normativas; e (2) 

humanitário (suprapessoal, interativa e experimentação), demonstrando 

uma orientação universal, baseada em ideias e princípios mais abstratos. 

Tais valores são coerentes com um espírito inovador, sugerindo menos 

dependência de bens materiais (Gouveia, 2003). 

Considera-se que a teoria funcionalista dos valores adota apenas 

valores terminais coerentes com a natureza benévola do ser humano, 

centrando-se nas funções e subfunções que foram derivadas. A concepção 

de que os valores não podem ser atribuídos a objetos ou instituições 

específicas (por exemplo, dinheiro, casa, família), mas têm como objetivo 

serem princípios-guia que orientam os comportamentos e representam as 

necessidades humanas, constitui-se na ideia base. As seis subfunções dos 

valores são o resultado do cruzamento das suas duas funções: guiar os 

comportamentos humanos (tipo de orientação) e expressar as necessidades 

humanas (tipo de motivador). Estas funções são descritas a seguir: 

Subfunção existência. Compreende representações cognitivas das 

necessidades fisiológicas mais básicas (por exemplo, comer, beber, dormir) 

e a necessidade de segurança. É compatível com orientações sociais e 

pessoais dentro do domínio motivador materialista; os valores de existência 

têm como o propósito principal assegurar as condições básicas para a 

sobrevivência biológica e psicológica do indivíduo. Estes valores são 

referência para os valores de realização e normativos, e são os mais 
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importantes na representação do motivador materialista (estabilidade 

pessoal, saúde e sobrevivência). 

Subfunção realização. Esta subfunção compreende um motivador 

materialista, mas com uma orientação pessoal; os valores que a representam 

são os da necessidade de autoestima. Tais valores se originam de um 

princípio pessoal para guiar a vida dos indivíduos, enquanto focaliza 

realizações materiais e buscam praticidade em decisões e comportamentos 

(êxito, poder e prestígio).  

Subfunção normativa. Possui um motivador materialista, mas com 

uma orientação social, que reflete a importância de preservar a cultura e as 

normas convencionais. Adotar valores normativos revela uma orientação 

vertical, na qual a obediência à autoridade é importante (obediência, 

religiosidade e tradição).  

Subfunção suprapessoal. Os valores desta subfunção são 

representados pelas necessidades estéticas, de cognição e necessidade 

superior de autorrealização. Apresenta orientação central e motivador 

humanitário. Valores suprapessoais ajudam a organizar e categorizar o 

mundo de uma forma consistente, fornecendo claridade e estabilidade na 

organização cognitiva da pessoa. Esta subfunção é referência para os 

valores das subfunções interativa e de experimentação, e é a mais 

importante na representação do motivador humanitário (conhecimento, 

maturidade e beleza). 

Subfunção experimentação. Valores desta subfunção representam 

um motivador humanitário, mas com uma orientação pessoal; a necessidade 

fisiológica de satisfação, em sentido amplo, é representada por valores desta 

subfunção. Estes contribuem para a promoção de mudanças e inovações na 

estrutura de organizações sociais (emoção, prazer e sexualidade).  

Subfunção interativa. Esta subfunção também representa um 

motivador humanitário, mas possui uma orientação social. Representa as 

necessidades de pertença, amor e afiliação, enquanto estabelece e mantém 

as relações interpessoais do indivíduo (afetividade, apoio social e 

convivência). 

Em suma, percebe-se que a Teoria Funcionalista dos Valores 

considera apenas valores terminais e positivos, coerente com as concepções 

de que os valores são desejáveis e o homem é um ser benevolente. O 

modelo proposto por Gouveia (2003, 2010), apresenta-se adequado ao 

contexto brasileiro para explicar uma diversidade de comportamentos e 

atitudes, como: a intenção de constituir família (Milfont, 2001), o 

liberalismo sexual (Guerra, 2005) e os atributos desejáveis do parceiro ideal 

em heterossexuais e homossexuais (Gomes, 2011). Diante do exposto, o 

presente estudo teve por objetivo principal conhecer a relação entre as 
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atitudes frente a relações afetivas estáveis e os valores humanos de casais 

nubentes diante do casamento. 

 

Método 

 

Delineamento  

Tratou-se de um estudo que compreendeu um delineamento 

correlacional, de natureza ex post facto, considerando dois conjuntos 

principais de variáveis: critério (atitudes frente a relações afetivas estáveis) 

e antecedentes (valores humanos). 

 

Participantes 

Fizeram parte desse estudo 60 casais nubentes que participaram do 

curso de noivos oferecido pela Igreja Católica na cidade de Parnaíba - PI, 

perfazendo um total de 120 pessoas, com idade média de 31,0 anos (DP = 

8,4; amplitude de 20 a 61 anos), distribuídos equitativamente (50% homens, 

50% mulheres). Contou-se com uma amostra de conveniência (não 

probabilística), uma vez que responderam ao questionário os casais que 

concordaram em participar. Desses, a maioria (75%), pertencia à classe 

média, e possuía escolaridade que se concentrava entre o ensino médio 

completo e o superior completo (80,8 %). Quanto à religião, 96,7 % dos 

participantes, professava ser católico, e se consideravam muito religiosos 

(74,1 %), embora tenha sido observado que 65 % destes não participavam 

com assiduidade das atividades religiosas. A principal razão de ter levado os 

noivos a optarem pelo casamento tradicional foi à tradição e costumes da 

família (30 %), a realização de um sonho (25, 8 %) e a religião (20 %). E 

98,3 % expressaram o desejo de passar o resto de sua vida com a mesma 

pessoa com quem pretendia casar. 

 

Instrumentos 

Os participantes responderam um livreto com as seguintes partes: 

Escala de Atitudes Frente a Relações Afetivas Estáveis (RAE). Esta 

medida é composta por 30 itens, respondidos em uma escala de cinco 

pontos, tipo Likert, indo de 1 (Absolutamente Dispensável) até 5 

(Absolutamente Indispensável), teve o objetivo de verificar as atitudes 

favoráveis frente a relações afetivas estáveis (Anexo I). Desenvolvida por 

Reis (1995), foi validada no Brasil e nos Estados Unidos da América, 

obtendo alta fidedignidade em ambas as amostras (α = 0,91 e 0,89, 

respectivamente). Milfont (2001) validou esta escala para o contexto 

pernambucano, em que considerou a possibilidade de tratar de cinco fatores, 

diferente do que sugeriu a autora desta medida, comprovando-se sua 

consistência interna, tendo sido observado os seguintes Alfas de Cronbach: 
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(I – Edificação - α = 0,78; II – Comprometimento - α = 0,84; III – 

Envolvimento α = 0,73; IV – Mutualidade α = 0,80, e V – Indulgência α = 

0,72). 

Questionário de Valores Básicos (QVB). Inicialmente, este 

instrumento foi elaborado em português e espanhol, constando de 66 itens 

(Gouveia, 1998). Posteriormente, desenvolveu-se uma versão abreviada 

apenas em português, com 24 itens (Gouveia, 2003); e, recentemente, tem 

sido amplamente empregada a versão formada por 18 itens (Gouveia et al., 

2008), utilizada na presente tese. Estes 18 itens (valores básicos) são 

distribuídos em seis subfunções psicossociais: experimentação (emoção, 

prazer e sexual), realização (êxito, poder e prestígio), existência 

(estabilidade pessoal, saúde e sobrevivência), suprapessoal (beleza, 

conhecimento e maturidade), interativa (afetividade, apoio social e 

convivência) e normativa (obediência, religiosidade e tradição). Para 

respondê-lo, o participante deve ler a lista de valores e indicar em que 

medida cada um deles é importante como um princípio que guia sua vida. 

Para tanto, utiliza-se uma escala de resposta variando de 1 = Totalmente não 

Importante a 7 = Totalmente Importante. Estudos demonstram ser esta uma 

medida adequada, com evidências de validade (fatorial, convergente e 

discriminante) e confiabilidade (consistência interna, confiabilidade 

composta e homogeneidade) (Medeiros, 2011).  

Questões Sócio-Demográficas: Os participantes responderam a um 

conjunto de perguntas de natureza demográfica (idade, sexo, renda, 

religião), e perguntas como, “O que te levou a fazer opção pelo casamento 

tradicional?”, e “Você se imagina passando o resto da sua vida com uma 

mesma pessoa?”.  

 

Procedimento 

Inicialmente foi solicitada a autorização do ministrante de curso de 

noivos, membro da pastoral da família. Os instrumentos foram 

administrados por uma estudante do curso de Psicologia de uma instituição 

pública, devidamente treinada e supervisionada por uma pesquisadora. Os 

participantes foram informados sobre o propósito da pesquisa e o caráter 

voluntário e anônimo de sua colaboração, enfatizando-se que não existiam 

respostas certas ou erradas. Prévia à sua participação, todos tiveram que ler 

e assinar termo de consentimento livre e esclarecido, conforme normas 

éticas para pesquisas com seres humanos; tende este estudo parecer 

favorável do Comitê de Ética para sua execução. Os instrumentos foram 

respondidos individualmente pelos casais nubentes, mas em situação 

coletiva, no local onde era realizado o curso; sendo necessário, em média, 

20 minutos para o seu preenchimento.  

 



25 

 

Análise de dados 

Para análise dos dados foi utilizado o programa estatístico PAWS 

(versão 18), sendo possível calcular estatísticas descritivas (distribuição de 

frequência, médias, desvios padrões), como também realizar análises de 

correlação r de Pearson. 

 

Resultados 

 

Inicialmente, vale salientar que neste estudo buscou-se conhecer os 

parâmetros psicrométricos da Escala de Atitudes Frente a Relações Afetivas 

Estáveis. Neste sentido, procurou-se adotar o mesmo caminho adotado por 

Milfon et al. (2008). A partir dos resultados, também se observou uma 

estrutura multidimensional da medida em questão, com uma ressalva de que 

foram encontrados três fatores (Comprometimento – α=0,90; Mutualidade – 

α=0,76; Envolvimento – α=0,76), contrário do encontrado por este autor 

(cinco fatores), e também se verificou índices de consistência interna 

satisfatória e itens com saturações adequadas. 

Neste sentido, no intuito de atender ao objetivo proposto, foram 

realizadas análises de correlação (r de Pearson; teste unicaudal) entre as 

três dimensões das atitudes frente às relações afetivas estáveis e as seis 

subfunções valorativas. O resultado a respeito pode ser conferido na Tabela 

1. 

 

Tabela 1. Correlatos valorativos das atitudes frente a relações afetivas 

estáveis 

Medidas 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Comprometimento         

2. Mutualidade   0,50**        

3. Envolvimento   0,47** 0,49**       

4. Subfunção: Experimentação   0,09 0,21* 0,24**      

5. Subfunção: Realização  -0,07 0,03 0,07  0,44**     

6. Subfunção: Existência   0,17* 0,37** 0,39**  0,10 0,23**    

7. Subfunção: Suprapessoal   0,01 0,25** 0,27** 0,36** 0,56** 0,39**   

8. Subfunção: Interativa   0,30** 0,41** 0,40** 0,21** 0,39** 0,55** 0,52**  

9. Subfunção: Normativa   0,12† 0,32** 0,23**  0,00 0,24** 0,41** 0,50** 0,49** 

Notas: † p < 0,10, * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001 (teste unicaudal). 

 

Constatou-se que os valores de existência apresentaram uma relação 

direta e positiva com comprometimento (r = 0,17, p < 0,01), mutualidade (r 

= 0,37, p < 0,01), envolvimento (r = 0,39, p < 0,01). Também se verificou 

que os valores normativos apresentaram correlação direta e positiva com 
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mutualidade (r = 0,32, p < 0,01), envolvimento (r = 0,23, p < 0,01) e 

comprometimento (r = 0,12, p < 0,10), sendo que esta última à relação foi 

marginalmente significativa. Resultado similar foi observado entre os 

valores interacionais e comprometimento (r = 0,30, p < 0,01), mutualidade 

(r = 0,41, p < 0,01), envolvimento (r = 0,40, p < 0,01). Estes resultados 

sugerem que as pessoas que se pautam por valores como saúde, 

sobrevivência, estabilidade pessoal, tradição, obediência, religiosidade, 

afetividade, apoio social e convivência tendem a manifestar atitudes de 

maior reciprocidade de objetivos e sentimentos nas relações afetivas 

estáveis, como também demonstram maior envolvimento nessas relações. 

Ainda se observou uma associação positiva entre a subfunção 

suprapessoal e mutualidade (r = 0,25, p < 0,01), envolvimento (r = 0,27, p < 

0,01). O mesmo sentido de correlação foi encontrado entre a subfunção 

experimentação e mutualidade (r = 0,21, p < 0,05), envolvimento (r = 0,24, 

p < 0,01). Tais resultados indicam que os nubentes que adotam como 

princípios-guia valores como conhecimento, maturidade, beleza, 

sexualidade, prazer e emoção, tendem a priorizar a mutualidade e o 

envolvimento na construção de relações afetivas estáveis. Ressalta-se que 

não foi encontrada correlação significativa entre a subfunção realização e as 

dimensões das atitudes frente às relações afetivas estáveis. 

 

Discussão 

 

Diante dos resultados, parece plausível afirmar que os valores se 

constituem um construto importante na construção de um relacionamento 

afetivo estável. Como se constatou, a construção de um relacionamento 

afetivo estável parece possuir um padrão de correlação com a subfunção 

existência (saúde, sobrevivência e estabilidade pessoal) e normativa 

(obediência, religiosidade e tradição) e interativa (afetividade, apoio social 

e convivência), uma vez que foram as únicas a se correlacionarem com os 

três fatores da escala de atitudes frente às relações afetivas estáveis. Desta 

forma, percebe-se que os nubentes que se guiam por estes valores orientam-

se em direção aos demais, adotando comportamentos que traduzem o desejo 

de contar com o apoio do outro, a necessidade de amor e pertença, que 

engloba a esfera mais íntima da vida social, o que equivale à sensação de 

não estar só (Medeiros, 2011). Tais pessoas parecem ser mais convencionais 

quanto às normas sociais, não apresentando resistência em se submeter aos 

estereótipos culturais referentes aos ideais do casamento tradicional. Elas 

possuem uma orientação social ao estabelecer suas relações afetivas, são 

centradas na sociedade e tem um foco interpessoal.  

Estes valores (existência, normativos e interativos) podem ser 

compreendidos como um princípio-guia das pessoas que buscam relações 
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interpessoais seguras e satisfatórias, uma boa socialização nas relações com 

o grupo, que buscam pertencer a um grupo social que o ajude quando 

necessário, reconhecem a importância de respeitar as normas sociais, e 

buscam garantir as condições necessárias para a sobrevivência biológica e 

psicológica do indivíduo (Gouveia, 2013). Estes aspectos parecem sugerir 

que a construção de relações afetivas estáveis, possibilita o 

desenvolvimento de relacionamentos seguros (geralmente é o que se espera 

encontrar nas relações amorosas), e a convivência interpessoal com outros 

grupos que ofereçam estabilidade, de modo que a pessoa não se sinta só no 

mundo. 

Já os nubentes que se orientam por valores como conhecimento, 

maturidade, beleza, sexualidade, prazer e emoção tendem a priorizar a 

mutualidade e envolvimento na construção de relações estáveis e tais 

dimensões envolvem aspectos como, a troca ou reciprocidade, a capacidade 

de lidar com os problemas, o crédito de parte a parte a relação e acreditar 

nela, a ausência de egoísmo e aceitação, e por fim, valorizam o real 

envolvimento afetivo ou vontade de se envolver, os encontros frequentes e 

regulares, o sentir a falta na ausência do outro e a externalização frequente 

dos sentimentos de parte a parte (Gouveia, 2013; Medeiros, 2011; Milfont, 

2001). Para estes a reciprocidade e o desejo verdadeiro de envolvimento 

afetivo é valorizado, enquanto o compromisso parece não ser priorizado. 

Uma justificativa para tal resultado pode residir no fato de que os 

relacionamentos afetivos duradouros não serem mais vistos como metas de 

vida (Carvalho & Paiva, 2010). Ainda que tenham optado pelo casamento 

tradicional, eles podem considerar este não mais como uma condição 

natural e “eterna”, passando a relação entre os cônjuges a durar enquanto 

houver satisfação suficiente (Feres-Carneiro, 2009; Zordan, Falcke, & 

Wagner, 2009). 

Como toda pesquisa científica, esta também não se isenta de 

limitações. Talvez a cautela que se deva tomar diz respeito ao tamanho da 

amostra. Desta forma, torna-se inviável a generalização dos achados 

descritos. Certamente, seria importante que um maior número de casais 

nubentes fosse pesquisado com os construtos em apreço. Pode-se buscar, 

por exemplo, a participação daqueles casais que possuem o desejo do 

casamento tradicional que ainda não passaram pelo curso de noivos. Casais 

também que optam pela união conjugal não tradicional, uma vez que os 

valores humanos podem guiar suas escolhas e serem importantes na 

construção de relações afetivas estáveis.   

Em suma, conclui-se que, neste estudo, foi possível verificar que 

mesmo diante da existência de diversas formas de arranjo conjugal e de 

oficialização de uma união afetiva, casais ainda procuram o matrimônio 

tradicional religioso católico, motivados pela tradição e costumes da 
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família, religião e realização de um sonho, conforme apontam os dados 

desse estudo. Sendo relevante ressaltar, que os valores se constitui um 

importante construto na compreensão dos aspectos que as pessoas priorizam 

na construção de uma relação afetiva estável. Diante disso, outros estudos 

nas diversas regiões brasileiras devem ser fomentados para que se possa 

avançar na compreensão dos aspectos destacados pelas pessoas na 

construção de relações afetivas estáveis em diversos contextos. 
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O contexto atual nos faz refletir sobre as inúmeras mudanças nas 

configurações familiares, tais como a igualdade sexual e emocional dos 

cônjuges, a opção de ter ou não filhos e a adultez emergente (Ponciano, 

2012), que interferem de forma significativa nos modelos de família 

contemporâneos e nas possibilidades de conjugalidade. Devido à 

centralidade do casal para o funcionamento familiar, entendemos ser de 

extrema importância repensar as relações amorosas e a qualidade do vínculo 

ao longo do ciclo de vida. O relacionamento conjugal não é o mesmo no 

decorrer da vida conjugal, transformando-se, segundo as mudanças pessoais 

e as do grupo familiar. Com o objetivo de lidar com as mudanças oriundas 

do seu próprio desenvolvimento, tais como a chegada dos filhos, a sua 

maior autonomia na adolescência e a velhice, a conjugalidade deve ser 

transformada. Caso contrário, o casamento tende a se torna inviável. Um 

dos desafios que se impõe aos cônjuges é o de oferecer suporte diante de 

fatores estressantes do dia a dia, das frustrações individuais e das do casal. 

O relacionamento conjugal satisfatório pode ser vivido como um “porto 

seguro” para os cônjuges, em relação aos estressores externos ao casamento, 

sendo um modelo para novas relações sociais (Minuchin, 1990). Neste 

capítulo, apresentamos uma abordagem teórica baseada em conceitos 

relacionais que visam a compreender a conjugalidade e sua transformação. 

Féres-Carneiro (2003) explica que o relacionamento conjugal se 

inicia com a criação de um território comum, no qual começam a ser 

compartilhadas experiências, produzindo pautas de interação social 

significativas para o casal, que são relativizadas pela experiência de 

construção psicossocial de cada indivíduo.  A formação da conjugalidade 

deve ser vista como contínua e não meramente envolvendo as fases inicias 

de engajamento amoroso, pois são os padrões de relacionamento que 

mantêm a conjugalidade e sua qualidade, ao longo do tempo, permitindo 

que esta resista às diversas circunstâncias, às mudanças previsíveis e 

imprevisíveis do ciclo de vida. Dessa forma, entendemos que é 

imprescindível para a manutenção da relação conjugal que os cônjuges 

desenvolvam alternativas para lidar com as frustrações e as dificuldades que 

venham a enfrentar, como também desenvolvam diferentes formas de 

adaptação às mudanças que o casamento e o próprio ciclo familiar impõem. 
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O relacionamento conjugal demonstra ser um fator preponderante 

para a saúde, a qualidade de vida das famílias e para o bem-estar 

psicológico e social de seus membros (Dessen & Braz, 2005). O casamento 

e a satisfação, na história do ocidente, se tornaram fatores interdependentes; 

sendo o casamento definido como uma resultante social que satisfaz 

necessidades básicas do indivíduo (Perlin, 2006). Segundo Wagner e Falcke 

(2001) a estabilidade da relação, a adequação e a adaptação dos membros 

do casal são valores importantes para o ajuste e a satisfação conjugal. 

Interferem ainda para este objetivo, variáveis que vão desde as 

características de personalidade do casal e as experiências que eles trazem 

de suas famílias de origem até a maneira como vão construindo o 

relacionamento a dois. 

Entendemos que fatores como a personalidade, o background 

familiar, as vulnerabilidades já experimentadas pelo casal, antes mesmo do 

casamento, moldam e afetam a forma como os mesmos vão enfrentar as 

dificuldades. As variações na maneira como os cônjuges individualmente 

lidam com eventos estressantes podem afetar a capacidade adaptativa dos 

mesmos enquanto casal. A incapacidade de se adaptar aos momentos 

estressores pode precipitar problemas no casamento e interferir na 

satisfação conjugal. Por isso, acreditamos que as estratégias de coping 

devem ser estudadas para discutir o conceito de satisfação conjugal e pensar 

como influenciam a qualidade do relacionamento conjugal. Consideramos, 

portanto, que as estratégias de coping colaboram para transformar positiva 

ou negativamente o relacionamento conjugal e podem interferir na 

satisfação conjugal. 

A satisfação conjugal é um conceito subjetivo, que remete às 

necessidades e aos desejos satisfeitos, como também corresponde, em maior 

ou menor grau, ao que o outro espera, definindo um dar e receber recíproco 

e espontâneo. Ela implica sensações e sentimentos de bem-estar, 

contentamento, companheirismo, afeição e segurança, fatores que propiciam 

intimidade no relacionamento, decorrendo da congruência entre as 

expectativas e aspirações que os cônjuges têm, em comparação à realidade 

vivida no matrimônio (Norgren, Souza, Kaslow, Hammerschmidt & 

Sharlin, 2004). Dela Coleta (1992) define a satisfação conjugal comparando 

as expectativas do casamento e seus resultados e a estabilidade conjugal, 

sendo, portanto, uma avaliação entre a melhor alternativa possível 

encontrada e o resultado obtido com o casamento. 

A díade formada pelo casal pode ser entendida pela união de duas 

individualidades, que carregam consigo desejos e projetos diferentes, e pela 

conjugalidade, que configura o projeto conjugal que une dois sujeitos, 

formando uma terceira dimensão, que é a da identidade conjugal. Essa 

união representa uma dinâmica paradoxal, ao propor que sejam 
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contempladas tanto a autonomia quanto a satisfação conjugal (Féres-

Carneiro, 1998). Se a conjugalidade é composta pela transformação de duas 

individualidades que se cruzam e carregam valores, crenças, expectativas e 

visões de mundo, podemos pensar que o espaço em comum (a 

conjugalidade) guardaria também as percepções subjetivas dos cônjuges 

sobre bem-estar. Assim, a satisfação conjugal não seria apenas uma 

percepção individual de um relacionamento, mas sim uma co-construção 

que implica as subjetividades dos cônjuges, resgatadas na avaliação do 

casamento a partir da noção de satisfação conjugal (Scorsolini-Comin & 

Santos, 2011). 

A satisfação conjugal pode ser pensada como um processo 

individual, que implica o indivíduo avaliar se suas próprias necessidades e 

desejos perante o casamento estão sendo satisfeitos. No entanto, 

pretendemos pensar este conceito considerando-o como um processo 

também relacional, à medida que a avaliação que se faz da satisfação das 

próprias necessidades e desejos perpassa a relação com o outro. 

Para Norgren et al. (2004), a satisfação conjugal é um fenômeno 

complexo, no qual interferem diversas variáveis. O casamento transforma-

se ao longo do ciclo de vida familiar e, assim, o nível de satisfação também 

varia com o decorrer dos anos de convívio conjugal, o que remete à 

discussão das formas contemporâneas, nas quais se desenham os 

casamentos e as uniões estáveis. O ajustamento conjugal, as formas de 

comunicação e as estratégias de resolução de conflitos empregadas pelo 

casal influenciam o desenvolvimento de padrões de cuidado dos filhos e a 

qualidade das relações entre os genitores e suas crianças. Por exemplo, 

casamentos saudáveis proporcionam mais suporte aos cônjuges do que 

relações maritais insatisfatórias e o apoio emocional dos pais às mães 

favorece o desenvolvimento saudável dos filhos (Dessen & Braz, 2000). 

 Buscando sintetizar as definições encontradas pelos autores e 

concordando com Scorsolini-Comin (2009), compreendemos a satisfação 

conjugal como uma avaliação subjetiva do casamento, que é desenvolvida e 

influenciada por inúmeras variáveis que buscam comparar crenças, modelos 

e expectativas construídas ,social e culturalmente, sobre o que é o 

casamento, como que é percebido e vivido pelo casal. Acrescentamos a essa 

compreensão, a perspectiva de que as alternativas de enfrentamento 

(coping), escolhidas pelos cônjuges em situações estressantes, influenciam 

no bem-estar individual e/ou conjugal.  Para pensar a qualidade do laço 

conjugal e as estratégias que os cônjuges estabelecem para lidar com as 

crises e estresses da vida conjugal e do ciclo vital, utilizamos o conceito de 

coping diádico. 

Compas, Connor-Smith, Saltzman, Thomsen e Wadsworth, (2001) 

definem coping como esforços conscientes e volitivos para regular emoção, 
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cognição, comportamento, fisiologia e o ambiente em resposta a eventos ou 

circunstâncias estressantes. Ben-Zur (2009) explica que Lazarus and 

Folkman definem coping como um processo dinâmico, afetado por 

avaliações e reavaliações de situações de estresse.  Ben-Zur (2009) trata 

ainda o coping como uma disposição estável cognitiva e comportamental do 

indivíduo. Já Antoniazzi (1999), considera, além disso, o coping como um 

processo cognitivo, emocional e comportamental utilizado pelos indivíduos 

e pelos casais (coping diádico) para lidarem com situações de estresse, 

incluindo os esforços para administrar problemas no seu cotidiano. Neste 

sentido, o estudo do coping é fundamental para compreender como o 

estresse afeta as pessoas, para melhor ou para pior. Entendemos que a forma 

como as pessoas lidam com o estresse pode reduzir ou ampliar os efeitos 

das situações adversas da vida, no que diz respeito à intensidade de 

sofrimento emocional e ao desenvolvimento das capacidades físicas e 

mentais para lidar com estes eventos. Skinner, Altman & Sherwood (2003) 

explicitam que o coping não é um comportamento unidimensional. Ele 

funciona em vários níveis, sendo atingido por uma infinidade de 

comportamentos, cognições e percepções. Assim, a díade conjugal pode 

estabelecer variadas habilidades de coping para lidar com as adversidades, o 

que pode interferir na satisfação conjugal.  

Bodenman e Widmer (2004) afirmam que os casais podem 

desenvolver estratégias de coping positivas ou negativas.  As estratégias 

positivas são: coping diádico de suporte (apoio com tarefas diárias, 

conselhos práticos, compreensão empática, ajudando o parceiro a 

reformular a situação, comunicando-se a crença na capacidade do parceiro, 

ou expressar solidariedade com o parceiro); coping diádico em comum 

(resolução conjunta de problemas, partilha de sentimentos, compromisso 

mútuo); e coping diádico delegado (um parceiro está explicitamente 

impelido pelo outro para dar apoio e, como resultado, uma nova divisão das 

tarefas é estabelecida, como quando um dos parceiros assume tarefas para o 

outro). As estratégias de coping negativas se dividem em: coping diádico 

hostil (apoio que é acompanhado por depreciação, distanciamento, 

sarcasmo, desinteresse aberto, ou minimização da gravidade do estresse do 

parceiro); coping diádico ambivalente (quando um dos parceiros apoia o 

outro sem querer ou mediante contribuição); coping diádico superficial 

(suporte que não é sincero, como fazer perguntas sobre os sentimentos do 

parceiro sem escuta, ou apoiar o parceiro sem empatia). Entendemos que 

quando o casal desenvolve boas estratégias de coping há maior capacidade 

de negociar e resolver conflitos amigavelmente. Além disso, pode ajudar na 

solução de problemas cotidianos os quais, se não resolvidos, podem gerar 

diminuição da intimidade do casal, aumento de sentimentos negativos e, 

consequentemente, insatisfação conjugal.  



34 

 

Estudos sobre a caracterização e a avaliação da satisfação conjugal 

demonstram ser importante considerar o momento do ciclo de vida familiar 

em que se encontra o casal, partindo-se da ideia de que é praticamente 

impossível estudar aspectos do casamento e das relações amorosas sem 

considerar os conceitos relativos à dinâmica familiar (Féres-Carneiro, 

2003). Analisar a família a partir das etapas do ciclo vital nos auxilia a 

analisar os processos esperados e previsíveis do desenvolvimento humano, 

inclusive processos críticos que acarretam transformações pessoais e no 

sistema relacional. Permite-nos perceber que há uma alteração intuitiva nos 

casais e famílias, adequando-se a cada momento específico que estão 

vivendo (Menezes & Lopes, 2007).  A família é mais do que a soma das 

partes, pois o ciclo individual se dá sempre dentro de um contexto maior, o 

ciclo de vida familiar. Sendo este o contexto primário do desenvolvimento 

humano, ela é considerada como um sistema que se move através do tempo 

e possui características próprias, pois somente pode incorporar membros por 

meio do nascimento, da adoção ou do casamento, seja ele oficializado 

através de um ritual ou apenas na condição de união estável. Os membros 

somente poderão ir embora pela morte (Carter & Mcgoldrick, 2001).  

Nesse sentido, analisamos a conjugalidade e as diferentes fases do 

ciclo de vida. Para isso, consideramos a concepção tradicional, que divide o 

ciclo vital em seis etapas. No entanto, adaptamos estas etapas considerando 

as mudanças  contemporâneas na família, enfatizando a centralidade do 

casal e as fontes de estresse em cada momento. 

A primeira etapa do ciclo vital, que podemos denominar como 

"saindo de casa", é o momento no qual os jovens solteiros saem de casa em 

busca do estabelecimento de objetivos de vida pessoal e de se tornarem um 

"eu" rumo ao mundo adulto. É um processo emocional de transição ao 

aceitar a responsabilidade emocional e financeira pelo "eu" em relação à 

família de origem, o desenvolvimento de relacionamentos íntimos com 

adulto iguais, o estabelecimento do "eu" em relação ao trabalho e a 

independência financeira. A segunda fase se concretiza com a constituição 

do novo casal, na qual ocorre a união da família pelo casamento, sendo 

marcada pelo comprometimento com a formação do novo sistema. Nesse 

momento, ocorre o início do sistema conjugal e o realinhamento dos 

relacionamentos com as famílias de origem e os amigos, para incluir cada 

cônjuge. Segundo Carter e McGoldrick (2001), o casamento transforma o 

relacionamento de uma união privada para uma união formal de duas 

famílias. O casal constrói as suas próprias regras a partir da elaboração das 

regras das duas famílias de origem, o que pode gerar conflitos entre esses 

dois sujeitos. 

Lima e Alves (2010) pontuam que é comum acreditar que os 

primeiros anos de casamento sejam marcados por altos níveis de satisfação 
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conjugal. Entretanto, o início do casamento exige dos cônjuges uma 

capacidade de adaptação maior, derivada dos contrastes entre o que se 

espera da relação e o que ela apresenta na realidade. Daí, podem surgir as 

primeiras frustrações e dificuldades dos cônjuges em lidar com elas. 

A terceira fase se estabelece com o nascimento do primeiro filho, em 

que o desafio é a aceitação de novos membros no sistema familiar, por meio 

do ajuste do sistema conjugal para criação de espaço para os filhos. Requer 

a união do casal para as tarefas financeiras, domésticas, a educação dos 

filhos e o realinhamento dos relacionamentos com a família de origem 

(Carter & McGoldrick, 2001). Com a chegada do novo membro, há a 

renegociação das regras do sistema, que estavam estabilizadas, podendo 

gerar estresse. A conjugalidade é transformada e, ainda que não perca sua 

importância, muitas vezes, vê-se subordinada à parentalidade, aumentando 

o risco de insatisfação conjugal, sendo comum a maior dedicação feminina 

à maternidade. 

A quarta fase é caracterizada por maior autonomia dos filhos e a 

necessidade de cuidar dos pais.  Hoje, no momento em que o casal alcança 

maturidade para inovar em sua dinâmica conjugal, a independência dos 

filhos e as fragilidades dos avós são, ao mesmo tempo, uma oportunidade e 

uma fonte de estresse.     

A quinta fase é o momento do "Seguindo em frente", que é marcada 

pela aceitação de várias saídas e entradas no sistema familiar por meio da 

renegociação do sistema conjugal, do desenvolvimento do relacionamento 

de adulto para adulto entre os filhos e seus pais e, ainda, da condição para 

lidar com as incapacidades e morte da geração mais velha. O estresse nessa 

fase, atualmente, pode ser intensificado pelo aumento da expectativa de 

vida. Outra questão que pode ser causadora de estresse nesta etapa é a 

instabilidade da entrada dos filhos na vida adulta. Ponciano (2012) aborda o 

conceito de adultez emergente como um produto de um momento social em 

que há um adiamento da conjugalidade e da parentalidade e um aumento do 

tempo dedicado à escolarização e à formação profissional, destacando-o 

como um período mais volátil do ciclo vital e que pode trazer estresse para a 

família, com a permanência dos filhos em casa (Ponciano & Seidl-de-

Moura, 2011; Ponciano & Féres-Carneiro, 2012; 2013). 

A última fase denominada "estágio tardio da vida" se caracteriza pela 

necessidade de aceitação dos papéis geracionais com a finalidade de manter 

o funcionamento e os interesses próprios e/ou do casal em fase do declínio 

fisiológico. Há uma necessidade de apoiar um papel mais central da geração 

do meio, abrir espaço no sistema para a sabedoria e experiência dos idosos, 

lidar com a perda do cônjuge, irmãos e outros iguais, sendo uma fase de 

revisão e integração da própria vida. 
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Entendemos que alguns casamentos são mais suscetíveis a se 

adaptarem a eventos estressores do que outros. A incapacidade de se adaptar 

às mudanças, às crises e aos momentos de estresse do cotidiano e do próprio 

ciclo familiar precipitam problemas nos casamentos (Karney & Bradbury, 

1995). A adaptação deficiente pode perpetuar ou agravar eventos 

estressantes, enquanto a adaptação adequada pode ajudar a aliviá-los. Desse 

modo, acreditamos que as dificuldades e as transformações naturais do 

desenvolvimento do ciclo de vida, podem ser vivenciadas pelo casal 

negativamente ou positivamente. Se vividas positivamente, contribuem para 

a satisfação conjugal. (Lima & Alves, 2010)       

Karney e Bradbury (1995) apontam alguns fatores que influenciam 

as formas de coping: recursos psicológicos disponíveis de cada cônjuge, 

padrões de funcionamento intergeracionais, que são herdados pela díade 

conjugal, expectativas dos eventos e as vulnerabilidades dos cônjuges. Por 

conseguinte, as origens e as características que os cônjuges trazem para o 

casamento podem afetar significativamente os processos adaptativos diante 

de situações estressantes. 

Concluímos considerando que a necessidade de pertencimento e o 

desejo de manter a relação com o outro são motivações humanas que 

fundamentam a autorregulação. A autorregularão comunal permite que os 

indivíduos se autorregulem e monitorarem suas ações a partir da 

intersubjetividade existente (Jackson, Mackenzie & Hobfoll, 2000). 

Entendemos que apoio e autorregularão oferecidos pelo parceiro nos 

momentos de estresse podem promover maior ou menor bem-estar e 

satisfação conjugal. No coping diádico, a autorregulação, que ocorre no 

contexto da regulação intersubjetiva ou autorregulação comunal, permite ao 

casal maior bem estar e saúde emocional. Consideramos, por fim, que 

estudos empíricos nacionais precisam ser feitos para entender a  

autorregulação e o coping, como conceitos relacionais abordando tanto as 

emoções negativas quanto as positivas, sendo esse o nosso propósito de 

pesquisa. 
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Interpersonal relationships are an important aspect of human 

behavior providing security and affiliation while avoiding loneliness and 

social anxiety (e.g., Dwyer, 2000). In this article, we focus specifically on 

voluntary romantic relationships, characterized by positive affect and sexual 

desire (Moser, 1994). The understanding of what is a romantic relationship, 

as well as its governing norms, have been changing with society (e.g., 

marriage and divorce rates; Fletcher, Simpson, Campbell, & Overall, 2013), 

leading to a need for a more complete understanding of the factors 

promoting maintenance or break-up. In the present article we analyze the 

role of commitment – both general commitment and its subtype moral 

commitment – in relationship maintenance and, subsequently, its role in 

derogating attractive alternatives. 

Literature has been consistent in pointing commitment as one of the 

most important factors in laypeople’s understanding of love and happiness 

(Fehr, 1988, 2006) and in theoretical models of love (e.g., Sternberg, 1986, 

1987). In this vein, the Investment Model (IM; Rusbult, 1980, 1983) is one 

of the most comprehensive models receiving empirical support in predicting 

stay/leave behaviors (Le & Agnew, 2003; Le, Dove, Agnew, Korn, & 

Mutso, 2010; Rusbult, Martz, & Agnew, 1998), and the activation of 

psychological stability-maintenance strategies (Rusbult & Righetti, 2009). 

The IM defines commitment (hereafter referred as general 

commitment) as a long-term orientation to maintain the relationship, the 

intent to persist in it, and the experience of strong affective bonds with 

one’s partner (Arriaga & Agnew, 2001; Rusbult, Coolsen, Kirchner, & 

Clarke, 2006). This in turn is influenced by satisfaction, the perception of 

quality among alternatives, and investments (the antecedents of general 

commitment; Rusbult et al., 1998). Satisfaction derives from the experience 

of positive affect, attraction, and the  fulfillment  of  one’s  basic   relational  
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needs (e.g., intimacy). Alternatives refer to any situation other than being 

with the partner (e.g., being alone, with friends, family, or another lover). 

These alternative scenarios have higher quality to the extent that they are 

perceived to fulfill relational needs not currently fulfilled by the 

partner/relationship. Investments refer to resources applied in the 

relationship that would be lost or diminished if the relationship was to end. 

These can be intrinsic (e.g., spending time together; self-disclosure) or 

extrinsic (e.g., children; assets acquired together). In sum, an individual is 

more generally committed when he/she experiences more satisfaction with 

the partner and the relationship, when he/she perceives alternative 

situations/partners as having lesser quality and interest, and when there are 

more investments applied in the relationship. 

Importantly to our understanding, the IM is an additive model (see 

Rusbult et al., 1998) and assumes that high levels of general commitment 

can be achieved even in the absence of one or two antecedents. Indeed, the 

model robustly predicts the maintenance of relationships solely based in 

high satisfaction (e.g., fledgling relationships; Eastwick & Finkel, 2008), or 

high investments (e.g., abusive relationships; Rusbult & Martz, 1995). In 

this latter case, individuals can endure in a relationship in which they have 

greatly invested, albeit not being satisfied, due to an overcompensation of 

the importance of investments and the perception of no other viable 

alternative to the current scenario. Hence, as investments rise in magnitude 

and assume greater importance, so does the perception of barriers to 

abandon the relationship and consequently the experience of general 

commitment. 

While the theoretical conceptualization of investments encompasses 

intrinsic and extrinsic resources applied in the relationship (Rusbult, 1980; 

Rusbult & Martz, 1995), it is not clear their distinction in measurement 

instruments (e.g., Investment Model Scale; Rusbult et al., 1998), nor their 

predictive power to relationship maintenance (Goodfriend & Agnew, 2008). 

In trying to disentangle both types of investments, we rely on Johnson’s 

(1991) notion of moral commitment, defined as an internal predisposition to 

stay morally bound to the partner. Such predisposition is influenced by 

personal negative attitudes towards the dissolution of the relationship, a 

sense of obligation and responsibility for supporting, taking care and not 

abandoning the partner, and personal values to maintain consistency in 

one’s life and one’s choices. In its conceptualization, the author suggests 

moral commitment not to be entirely correlated with general commitment 

(see also M. Johnson, Caughlin, & Huston, 1999). We rather argue moral 

commitment to comprise a subjective component of obligation within the 

larger general commitment construct. As such, we specifically argue that 

moral commitment (or the sense of being morally bound to the partner) does 
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not necessarily derive from satisfaction of the perception of quality among 

available alternatives, but from a subjective experience of intrinsic 

investments that promotes the perception of internal barriers to relationship 

abandonment. We tested this in Study 1. 

 

Study 1 

 

The aim of this first study is to analyze the moral commitment and 

its role within the IM framework. General commitment is a predisposition 

to maintain the relationship and resolve negative aspects that may emerge, 

influenced by satisfaction, quality of alternatives and investments (Le & 

Agnew, 2003; Rusbult, 1980, 1983). Within this larger construct, we 

specified moral commitment as an internal predisposition to feel morally 

bound to the partner (M. Johnson, 1991), possibly promoting barriers to 

relationship abandonment. In fact, while general commitment is associated 

to social support received from family and friends (Rusbult et al., 1998), 

moral commitment is associated to religiosity (M. Johnson et al., 1999) and 

is correlated with investments (Lopes & Rodrigues, 2013). 

Resorting to structural equations modeling, we tested the hypothesis 

that moral commitment is part of the larger general commitment construct, 

specifically associated with intrinsic investments applied in the relationship. 

To support the notion that moral commitment is directly related with 

intrinsic, rather than extrinsic, investments, we additionally tested the direct 

impact of marital status and children (extrinsic investments) in moral 

commitment. 

 

Method 
 

Participants 

A total of 584 participants (75.7% female) with ages varying from 18 

to 62 years (M = 29.11, SD = 8.16) took part in this study. Participants were 

mainly from urban areas (92.1%), with BA (50.3%) or Master/PhD (34.1%) 

degrees. 

All participants were in a romantic relationship, 20.2% of which 

were married (MDuration = 154.76 months, SD = 98.60) and 79.8% were 

unmarried (MDuration = 45.30 months, SD = 40.67). Participants perceive 

their romantic relationship to have good acceptance and support from 

family and friends (M = 6.15, SD = 1.08, in a scale from 1 = Low support to 

7 = High support). Also, 20.7% of our participants indicated to have at least 

one child (Married = 71.2%; Unmarried = 7.9%), and half (50.7%) 

indicated to be religious (Catholic; Married = 66.1%; Unmarried = 46.8%). 
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Measures 

Investment model scale (IMS). We used the Portuguese version of 

the IMS (Rodrigues & Lopes, 2013; Rusbult et al., 1998). Five items 

comprise each antecedent’s subscale – satisfaction (α = .90, e.g., I feel 

satisfied with our relationship), quality of alternatives (α = .83, e.g., The 

people other than my partner with whom I might become involved are very 

appealing), and investment size (α = .81, e.g., I have invested a great deal 

of time in our relationship) –, and seven items comprise the commitment 

subscale (α = .89, e.g., I want our relationship to last for a very long time). 

Responses were given in seven-point scales (from 1 = Do not agree at all to 

7 = Agree completely). 

Moral commitment. We used the Portuguese version of the moral 

commitment scale (M. Johnson et al., 1999; Lopes & Rodrigues, 2013), 

comprising nine questions (α = .76) divided in three components: (a) 

perception of a moral contract with one’s partner (five items; α = .81; e.g., 

You could never leave [partner’s name] because you would feel guilty 

about letting [him/her] down), (b) one’s consistency values (two items; rp 

= .43; e.g., Whenever you promise to do something, you should see it 

through) and (c) one’s attitudes towards separation (two items; rp = .34; 

e.g., It’s all right to get a divorce if things are not working out). The 

average of means across these three components results in a mean moral 

commitment score. Responses were given in seven-point scales (1 = Do not 

agree at all to 7 = Agree completely).  

Other measures. Additionally, we asked participants to indicate: (a) 

their sex (male/female/transgender), (b) their age (in years), (c) their marital 

status (unmarried/married), (d) the length of their relationship (in months), 

(e) if they have children (yes/no), (f) if they profess a religion (no/yes), and 

(g) how much their family and friends support their current romantic 

relationship (1 = Low support to 7 = High support). 

 

Procedure 

All measures were inserted into Qualtrics® web platform, and the 

resulting hyperlink for the on-line questionnaire was published in social 

network sites (e.g., Facebook®) and sent by e-mail to mailing lists. By 

clicking on the hyperlink, participants were informed they would be taking 

part in a study about personal relationships, specifically on the dynamics 

established between partners in a romantic relationship. It was explicitly 

stated that they were allowed to abandon the questionnaire at any point in 

time. The questionnaire started with a set of questions to characterize the 

sample of participants, followed by the IMS and moral commitment scales, 

presented in random order. At the end, participants saw a screen thanking 

their collaboration, and were given an email address to contact the research 
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team to either obtain further information or place further questions and/or 

comments regarding the study. There was no time limit to complete the 

questionnaire, and the mean time of response was about 15 minutes. 

 

Results and Discussion 
 

According to our rationale, we hypothesized moral commitment to 

be part of the general commitment construct, specifically associated with 

intrinsic investments. We computed a structural equations model to test if: 

(1) social support from family and friends are associated to satisfaction, 

quality of alternatives and investments (the antecedents of general 

commitment; cf. Rusbult et al., 1998), (2) satisfaction, quality of 

alternatives and investments are associated to general commitment, (3) 

marital status (unmarried vs. married), profession of a religion (no vs. yes), 

and children (no vs. yes) are associated to moral commitment, and (4) moral 

commitment is associated to investments. To do so, we used M-plus 

(Muthén & Muthén, 2010) and both relative and absolute goodness of fit 

indexes were obtained: (a) chi-squared statistic, (b) comparative fit index 

(CFI), (c) Tucker–Lewis Index (TLI), (d) root mean square error of 

approximation (RMSEA), and (e) standardized root mean squared residual 

(SMSR). This model was estimated using maximum likelihood estimation 

with the Yuan–Bentler correction for skewness (MLR; Muthén & Muthén, 

2010). 

Based on the standards established in literature for fit indexes 

(Bentler, 1990; Browne & Cudeck, 1989; Jöreskog & Sörbom, 1984), this 

model presents a good fit to our data, χ
2 

= 1511.94, χ
2
/df = 2.20, CFI = .92, 

TLI = .91, RMSEA = .05 (CI: .04; .05) and SRMR = .08. On the one hand, 

general commitment appears associated to satisfaction ( = .65), quality of 

alternatives ( = -.20) and investments ( = .18), while social support is only 

associated to satisfaction ( = .39) and quality of alternatives ( = -.25). On 

the other hand, religiousness is only associated to moral commitment ( 

= .13), which in turn associates to investments ( = .54).  

Important to our argumentation are additional evidences showing 

that: (1) neither marital status nor children had a direct association to moral 

commitment, (2) religiousness had no direct association to investments, and 

(3) moral commitment had no direct association to general commitment. 

Taken together, these results support the notion of moral 

commitment as part of general commitment, but specifically qualified by 

the perception of intrinsic investments. Indeed, moral commitment was 

associated to religiosity, and not to marital status or the existence of 

children (forms of extrinsic investments), suggesting moral commitment as 

a distinct subtype of general commitment, at least in terms of its subjective 
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experience. General commitment is the broader experience of attachments 

and willingness to stay with one’s partner and in one’s relationship, 

including the notion of moral commitment. The sense of moral commitment 

and obligation to stay in the relationship, however, stems specifically from 

personal attitudes defined by norms and conventions, and associates to the 

perception of intrinsic investments and intrapersonal barriers to abandon the 

relationship.  

By showing the importance of moral commitment as an additional 

piece of information to further understand romantic relationships, we sought 

to understand its impact in preserving relationship stability when faced with 

a potential threat. Literature shows that, in a situation perceived as a 

possible threat to the relationship’s stability, general commitment triggers 

the activation of strategies aimed at restoring such stability, including 

accommodation (rather than retaliation), willingness to sacrifice over the 

situation, comprehend, justify and/or forgive the partner, derogate potential 

alternatives, or engage in the construction of positive illusions towards the 

partner and/or relationship (for an overview, see Rusbult & Righetti, 2009). 

Given that moral commitment refers to a predisposition/obligation to stay 

with one’s partner, associated with intrinsic investments and the perception 

of internal barriers, it should also trigger relationship protection strategies. 

We analyze this in greater detail in Study 2. 

 

Study 2 

 

In this second study we focus specifically the derogation of 

alternatives, whereby individuals in a romantic relationship perceive 

attractive others as being less attractive, and spend a lesser amount of time 

attending to him/her (e.g., Finkel, Molden, Johnson, & Eastwick, 2009; D. 

Johnson & Rusbult, 1989; Miller, 1997; Rodrigues & Garcia-Marques, 

2005; Simpson, Gangestad, & Lerma, 1990). However, more recent 

empirical evidences show that derogation is dependent upon the levels of 

commitment and perceived threat posed by the alternative. Specifically, the 

calibration hypothesis (Lydon, Fitzsimons, & Naidoo, 2003; Lydon, Meana, 

Sepinwall, Richards, & Mayman, 1999) states that derogation occurs only 

when commitment and threat levels are similar. In this sense, highly 

committed individuals tend to derogate attractive targets otherwise not 

perceiving threat (e.g., unattractive target), while low committed individuals 

tend to succumb to the attractive target (more positive judgments). 

Given that derogation is usually analyzed considering the level of 

general commitment (e.g., D. Johnson & Rusbult, 1989), in this study we 

aim at extending our understanding to moral commitment and its role in 

derogating alternatives. Specifically, we analyze the impact of a low/high 
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general and moral commitment in the attraction reported towards an 

alternative other. By showing participants the photo of a target 

(unattractive/attractive), we manipulate the perception of threat to 

relationship stability (lower/higher), and expect individuals in a committed 

relationship (vs. singles without a relationship) to derogate the attractive 

target, that is, report less attraction towards the target. For the unattractive 

target we expect no differences according to relationship status. 

Among individuals in a committed romantic relationship, and taking 

into account the calibration hypothesis, we also expect highly (vs. low) 

general and moral committed individuals to derogate the attractive (vs. 

unattractive) target (perception of higher threat), while low general and 

moral committed individuals should succumb and report higher attraction 

for the attractive (vs. unattractive) target. No differences are expected for 

the unattractive target. We additionally explored the interplay between 

levels of (high/low) general commitment and (high/low) moral commitment 

in impacting attraction scores towards the unattractive and the attractive 

targets. 

 

Method 

 

Participants 

One hundred and thirty six Portuguese individuals (69.1% female, 

MAge = 20.44, SD = 3.12) took part in this study. Half of our participants 

were single and not romantically involved (49.3%), while the remaining 

indicated to be single in a committed romantic relationship (50.7%, MDuration 

= 20.33 months, SD = 19.27). 

 

Instruments 

Attraction. We used five items (α = .96, e.g., I would like to invite 

this person for a date) commonly used by researchers in this area (see 

Rodrigues, 2010; Rodrigues & Garcia-Marques, 2005). Responses were 

given in seven-point scales (1= Not at all to 7= A lot). 

General commitment. We used the short version of the commitment 

subscale from the Portuguese version of the Investment Model Scale 

(Rodrigues & Lopes, 2013; Rusbult et al., 1998). Four items comprise this 

subscale (α = .89, e.g., I want our relationship to last for a very long time) 

and responses were given in seven-point scales (from 1 = Do not agree at 

all to 7 = Agree completely). 

Moral commitment. We used the Portuguese version of the moral 

commitment scale (M. Johnson et al., 1999; Lopes & Rodrigues, 2013), 

comprising nine questions (α = .76) divided in three components: (a) 

perception of a moral contract with one’s partner (five items; α = .81; e.g., 
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You could never leave [partner’s name] because you would feel guilty 

about letting [him/her] down), (b) one’s consistency values (two items; rp = 

.43; e.g., Whenever you promise to do something, you should see it through) 

and (c) one’s attitudes towards separation (two items; rp = .34; e.g., It’s all 

right to get a divorce if things are not working out). The average of means 

across components results in a mean moral commitment score. Responses 

were given in seven-point scales (1= Do not agree at all to 7= Agree 

completely). 

 

Procedure 

All measures were inserted into Qualtrics web platform 

(www.qualtrics.com), and the resulting hyperlink for the on-line 

questionnaire was published in social network sites (e.g., 

www.facebook.com) and sent by e-mail to mailing lists. By clicking on the 

hyperlink, participants were informed they would be taking part in a study 

about interpersonal relationships. It was explicitly stated that they were 

allowed to abandon the questionnaire at any point in time, simply by closing 

the web browser. Participants were first presented with set of control 

questions (e.g., sex, age, relationship status), followed by one of two photos 

depicting the headshot of a target (attractive or unattractive; for details see 

Rodrigues, 2010) and the attraction measure. Participants who were in a 

committed relationship were then presented with the general and moral 

commitment scales (presented in random order). At the end, all participants 

saw a screen thanking their collaboration with an email address to contact 

the research team if necessary. There was no time limit to complete the 

questionnaire and mean time of response was about 15 minutes. 

 

Results and Discussion 

 

Recall that we expected committed (vs. single) individuals to engage 

in derogation towards the attractive (vs. unattractive) target and report less 

attraction. A 2 Relationship status (single vs. committed) x 2 Target 

(unattractive vs. attractive) ANOVA supports our hypothesis. As expected, 

we found main effects of relationship status, F (1, 132) = 7.58, MSE = 4.93, 

p = .007, η
2

p = .05, and target’s attractiveness, F (1, 132) = 24.19, MSE = 

15.73, p < .001, η
2

p = .15, in attraction scores. More importantly, and 

converging with our hypothesis, a significant Relationship Status x Target 

interaction also emerged, F (1, 132) = 5.60, MSE = 3.64, p = .019, η
2

p = .04. 

Planned contrasts show that whereas scores for the unattractive target were 

no different between committed (M = 1.10) and single participants (M = 

1.16), t (132) = -.28, p = .784, committed participants reported significantly 
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lower attraction for the attractive target (M = 1.46) than single participants 

(M = 2.17), t (132) = -3.60, p < .001, d = -.63. 

To analyze more specifically the role of general and of moral 

commitment in activating derogation, we focused our analysis on 

participants in a committed relationship. High (vs. low) general and moral 

committed participants were expected to derogate the attractive (vs. 

unattractive) target, whereas low general and moral committed individuals 

were expected to report higher attraction towards the attractive target. 

General commitment scores were median split into low (≤ 6.5) and high (> 

6.5). A 2 General commitment (low vs. high) x 2 Target (unattractive vs. 

attractive) ANOVA revealed main effects for general commitment, F (1, 

65) = 5.75, MSE = 1.75, p = .019, η
2
p = .08, and target’s attractiveness, F (1, 

65) = 4.14, MSE = 1.26, p = .05, η
2
p = .06, as well as the interaction 

between these factors, F (1, 65) = 4.84, MSE = 1.47, p = .03, η
2
p = .07. 

Planned contrasts show that while no differences emerged for the 

unattractive target when comparing high (M = 1.09) and low (M = 1.12) 

general committed participants, t (65) = -.15, p = .883, high general 

committed participants reported less attraction for the attractive target (M = 

1.07) when compared to low general committed participants (M = 1.69), t 

(65) = -3.09, p = .003, d = -.78. 

Moral commitment scores were also median split to reflect low (≤ 

3.67) or high moral commitment (> 3.67). Similarly to our previous results, 

a 2 Moral commitment (low vs. high) x 2 Target (unattractive vs. attractive) 

ANOVA revealed main effects of moral commitment, F (1, 65) = 7.16, 

MSE = 2.15, p = .009, η
2

p = .10, and target’s attractiveness, F (1, 65) = 4.00, 

MSE = 1.12, p = .05, η
2

p = .06, as well as the expected interaction between 

the factors, F (1, 65) = 4.61, MSE = 1.38, p = .035, η
2

p = .07. Planned 

contrasts show no differences for the unattractive target between high (M = 

1.07) and low (M = 1.14) moral committed participants, t (65) = -.39, p = 

.695, while high moral committed participants reported less attraction for 

the attractive target (M = 1.05) in comparison with low moral committed 

participants (M = 1.70), t (65) = -3.25, p = .002, d = -.81.  

To explore the impact of general and moral commitment in 

activating derogation, we computed a 2 General commitment (low vs. high) 

x 2 Moral commitment (low vs. high) x 2 Target (unattractive vs. attractive) 

ANOVA and a marginal three-way interaction emerged, F (1, 61) = 2.96, 

MSE = .83, p = .090, η
2

p = .05. Planned contrasts for the attractive target 

show no differences in attraction among high general committed 

participants, regardless being high (M = 1.02) or low (M = 1.12) morally 

committed to their partner, t (61) = -.29, p = .769. Among low general 

committed participants, however, those also low morally committed 

reported higher attraction (M = 1.83) compared to highly morally 
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committed (M = 1.08), t (61) = 2.97, p = .004, d = .70. No differences were 

found for the unattractive target, all t < 1. 

 

General Discussion 

 

In this article we sought to understand the role of moral commitment 

as a part of the general commitment construct, specifically related to 

internal investments, and to explore the interplay between moral and 

general commitment in activating derogation as a relationship protection 

mechanism. These aims were driven by the lack of clarity of some 

measurement instruments of commitment in distinguishing intrinsic and 

extrinsic investments in the relationship, and also to disentangle the role of 

both type of investments in predicting relationship maintenance. 

Results from Study 1 converge with our notion of moral commitment 

as an important subtype of investments that can help us better understand 

the dynamics underlying romantic relationships. On the one hand, general 

commitment is a broader experience of willingness to stay with one’s 

partner and relationship, dependent upon personal willingness to be focused 

and motivated in maintaining the relationship and social support received 

from family and friends and the perception of internal/external barriers 

drawn from investments (Le & Agnew, 2003; Rusbult et al., 1998). Moral 

commitment, on the other hand, is experienced as an obligation stemming 

from personal attitudes influenced by norms and conventions (M. Johnson, 

1991; M. Johnson et al., 1999), influenced by religiosity but not by marital 

status or the existence of children. Hence, moral commitment emerges as a 

form of intrinsic investment, associated with an intrapersonal experience of 

barriers to abandon the relationship. In this vein, our results support the 

claims suggesting moral commitment as distinct and related to internal 

barriers, not specifically assessed by the commonly used measure of general 

commitment (i.e., IMS; Rusbult et al., 1998). Indeed, moral commitment 

was not directly associated to general commitment, and appeared linked to 

religiosity, but not to marital status or the existence of children (forms of 

extrinsic investments). Results regarding general commitment replicated 

those expected by Rusbult’s Investment Model (Le & Agnew, 2003; 

Rusbult et al., 1998), that is, general commitment associated with 

satisfaction, quality of alternatives, and investments. 

Building upon these evidences, Study 2 sought to analyze the role of 

general and moral commitment in influencing the activation of relationship 

protection behaviors, specifically derogation of an alternative other. 

Literature shows high general committed (vs. low general committed and 

single) individuals to devaluate the attractiveness of a given alternative, 

especially when such alternative is perceived as a threat to the stability of 
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the relationship (e.g., D. Johnson & Rusbult, 1989; Lydon et al., 1999; 

Rusbult & Buunk, 1993; Simpson et al., 1990). Being moral commitment an 

internal predisposition to stay in the relationship tied to intrinsic 

investments, a high moral commitment should trigger a similar behavior as 

a mean to protect the stability of the relationship. 

Our results converge with main findings reported in the literature 

(e.g., D. Johnson & Rusbult, 1989; Rodrigues & Garcia-Marques, 2005; 

Simpson et al., 1990), as committed (vs. single) individuals reported less 

attraction for the attractive alternative other. Also, the fact that no 

differences between single and committed individuals emerged for the 

unattractive target is in line with the calibration hypothesis (Lydon et al., 

2003, 1999), that is, the unattractive target was not perceived as a threat. On 

the contrary, the attractive target was perceived as a threat within committed 

(vs. single) individuals, leading to derogation and lower reported attraction 

as a means to protect the stability of the relationship.  

Analyzing in greater detail the distinction between high and low 

commitment, we also found support for the calibration hypothesis, as highly 

committed individuals evidenced derogation towards the attractive target 

(high perceived threat), contrarily to low committed individuals that 

reported a higher attraction towards the target (succumb to the threat). Not 

only we replicated this effect with general commitment (Johnson & 

Rusbult, 1989), but more importantly we extended our knowledge by 

showing the calibration hypothesis when considering high/low moral 

commitment.  

Equally important are the evidences showing that, when individuals 

have a low general commitment towards the partner, they can still 

experience a high moral commitment and thus engage in derogation of an 

attractive alternative other. However, when individuals experience low 

general and low moral commitment, they seem to succumb to their 

attraction towards the attractive target. 

Future studies should address these questions in greater detail, 

namely taking into account types of romantic relationship not based on 

prevailing heterosexist, monogamic and procreation norms, linked with 

religiosity and Catholicism. This would allow us to broaden the 

understanding of romantic relationships developed under more specific and 

custom-made norms (e.g., romantic relationships where both partners agree 

with extra-dyadic sex). 

Also, future studies should enlarge the scope of the construct of 

moral commitment, namely by making it less entangled in marriage and 

Christian values. In fact, and despite the results previously presented 

generally support our claims, we aim at proposing a restructuring of the 
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moral commitment construct by adding more culturally free dimensions less 

linked with catholic values and marriage/divorce attitudes. 

In sum, this research is a first effort in bringing to light the 

importance of considering moral commitment as a subtype of general 

commitment. Not only it is a distinct experience of commitment not fully 

assesses by commonly used measures of general commitment, it is also a 

fundamental aspect of the experience of commitment that can trigger the 

activation of derogation (even in the absence of general commitment). 

 

Notes 

 
(1) We argued moral commitment to differ from general commitment construct, and showed its 
impact on general commitment to occur via investments. This could suggest moral 

commitment to be functionally similar to investments in regards to the activation of the 

derogation behavior. Investments scores were median split into low (≤ 4) and high (> 4), and in 
line with our reasoning a 2 Investments (low vs. high) x 2 Target (unattractive vs. Attractive) 

ANOVA show neither a main effect of investments, nor an interaction between factors, both F 

< 1. Hence, although moral investments refer to a form of investments, it is a distinct 
intrapersonal experience (for a discussion see Rodrigues & Lopes, 2013). 
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Feelings have an intimate relationship with interpersonal attraction. 

What people feel while interacting with another person commonly 

constrains or facilitates the relationship. Positive feelings, such as happiness 

or joy, can broaden perceptions of social connection between strangers 

(Waugh & Fredrickson, 2006); while in contrast negative feelings, such as 

boredom, can promote unfavorable evaluations by others (Leary, Rogers, 

Canfield, & Coe, 1986). The association between affect and attraction 

seems to be so strong that some authors have understood positive affect and 

liking as interchangeable (e.g., Dai, Brendl, & Ariely, 2010). 

However, the extant knowledge on the relation between affect and 

interpersonal attraction has largely been derived from research conducted in 

controlled laboratory settings (e.g., Gouaux & Summers, 1973; Griffit & 

Veitch, 1971), which has constrained the ecological validity of these studies 

(for some few exceptions, see Lou & Zhang, 2009; Vittengl & Holt, 2000). 

Understanding the consequences of affect on interpersonal attraction 

demands the observation of real relationships in naturalistic settings. 

Research findings concerning physical attractiveness have shown notable 

discrepancies between studies performed in the laboratory and naturalistic 

field studies of relationships paradigms (e.g., Eastwick & Finkel, 2008; Luo 

& Zhang, 2009). For example, Eastwick and Finkel (2008) found no 

significant differences between males and females both for use of other's 

physical attractiveness and earning prospects in making judgments of 

attraction, in contrast to previous studies using experimental stimuli or 

questionnaires which have shown that men (compared to women) rely more 

on physical attractiveness cues (e.g., Buss, 1989). This evidence also 

highlights the importance of taking into account gender differences in the 

study of interpersonal attraction (Luo & Zhang, 2009). 

____________________ 
1.  Correspondence concerning this chapter should be addressed to Raul Berrios, Department 
of Psychology, University of Sheffield, Sheffield S10 2TN, UK. Electronic mail may be sent to 

raul.berrios@sheffield.ac.uk 
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In the present work we sought to investigate the influence of affect 

on interpersonal attraction at zero-acquaintance using a speed-dating 

paradigm. In particular, we were interested in examining the effect of 

different sources of affect on attraction. These sources included the trait 

affect (i.e., the affective tone that characterizes an individual’s enduring 

moods) and state affect (i.e., the individual’s affective experience that can 

vary moment-to-moment) of the person who was evaluating the romantic 

relationship (the perceiver) and the person who was being evaluated (the 

target).  

Furthermore, we investigated whether interpersonal attraction was 

associated with another source of affect, namely the perceiver’s tendency to 

prompt positive affect in others which is known as affective presence. 

According to the concept of affective presence, some people consistently 

make others feel a certain way (e.g., positive or negative emotions) 

(Eisenkraft & Elfenbein, 2010). Interestingly, affective presence is not the 

same as emotional contagion (Eisenkraft & Elfenbein, 2010), and is not 

related to trait affect (Berrios, Totterdell, & Niven, under review).  

A useful approach to investigate variables that are reciprocated 

within dyads comes from the Social Relations Model (SRM; Kenny, 1994; 

Kenny & La Voie, 1984). The SRM argues that within dyadic relationships 

it is possible to identify three different sources of variance. Firstly, 

perceiver variance which in the current context corresponds to the portion 

of the interpersonal attraction explained by the tendency of individuals to 

consistently finds others as attractive, regardless of the characteristics of 

their partners. Secondly, there is a target variance which corresponds to the 

portion of the interpersonal attraction explained by the tendency for 

individuals to be found by others as attractive. Finally there is the dyadic 

variance, which corresponds to the portion of interpersonal attraction 

variance explained by unique mutual attraction between pairs of individuals. 

For the purpose of the present study we considered only perceiver and target 

effects, not the dyadic effects. The SRM permits correlation of these effects 

with characteristics of the perceiver and characteristics of the target, which 

was required for the purposes of the present study. 

Thus, three main questions follow from our proposed goals: (1) Do 

the affective characteristics of the perceiver (i.e., trait or state affect) 

influence his or her interpersonal attraction towards others? (2) Do the 

affective characteristics of the target (i.e., trait or state affect) influence 

others’ interpersonal attraction towards him or her? (3) Does the target’s 

tendency to consistently elicit positive affect in others (i.e., affective 

presence) influence others’ interpersonal attraction towards him or her?  In 

the next section we explain why we anticipate affirmative answers to these 

questions using a theoretical model in which we represent affect as 
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occurring in both members of a dyad and identify multiple affect-related 

sources of interpersonal attraction. 

 

Affect and interpersonal attraction 

 

Two principles guide our understanding about the role of affect in 

interpersonal attraction. First, we maintain that affect can be differentiated 

by certain features, specifically its hedonic tone, intensity, and duration. 

Hedonic tone or valence is usually defined in terms of pleasantness and 

unpleasantness (Watson, 1988). Generally speaking, positive affect refers to 

those affective experiences characterized by feelings of pleasure and 

comfort. In contrast, negative affect refers to those affective experiences 

characterized by feelings of displeasure and distress. Affect intensity has 

been described as a complex emotional feature containing different 

parameters such as the level of arousal or activation, and the extremeness of 

action tendency (Sonnemans & Frijda, 1994). Duration is identified by the 

enduringness of an affect. Some affective experiences are brief but clear-out 

so that individuals can identify being in a particular state such as feeling 

angry or cheerful (i.e., state affect); while some affects tend to endure or be 

experienced so frequently that they are a feature of a person’s personality, 

such as being a happy person (i.e., trait affect). For the purposes of the 

present work we have considered the distinction between state and trait 

affect both in terms of positive affect and negative affect.   

The second principle is that affects can be manifested through 

mutual exchanges between people during social interactions (e.g., 

Niedenthal & Brauer, 2012; Parkinson, 1996). As such, the role of affect in 

interpersonal attraction can be studied by examining the affective 

experience of both members of a dyad during a romantic encounter. Thus, it 

is possible to understand the influence of affect on interpersonal attraction 

in terms of at least two different processes. The first process is the 

incidental process, through which affect informs the perceiver of relevant 

interpersonal features at the moment of evaluating a romantic partner. The 

incidental process is consistent with the affect-reinforcement model of 

attraction (Clore & Byrne, 1974), according to which people associate their 

positive affect in the presence of another person with liking that person, 

regardless of whether the target was the source of these feelings. In the 

incidental process, affect guides individuals’ judgments about potential 

romantic partners. Precisely, the affect-as-information model emphasizes 

that affect is used to infer information from the social world (Schwarz & 

Clore, 1983) . This approach acknowledges that the reward characteristics 

of affect guide the decision process. 
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The second process is the directive process, through which targets 

communicate their affect to perceivers and thereby yield interpersonal 

attraction. The directive process is anchored in the assumption that affect 

not only provides information to the self, but also serves communicational 

functions between individuals. According to the emotions as social 

information model (EASI; Van Kleef, 2009), emotional expression exerts 

interpersonal influence by producing affective reactions in observers, either 

as emotional contagion or interpersonal liking. During romantic encounters, 

individuals communicate their affect towards others which may enhance the 

likelihood that the target will be chosen for a romantic relationship.  

Integrating these two principles concerning different types of affect 

and different interpersonal affect processes, it is possible to suggest that 

affect has a multi-source influence on interpersonal attraction. How the 

perceiver tends to generally feel (i.e., perceiver trait affect) would influence 

his/her decision to initiate a romantic relationship with a target. Similarly, 

how the perceiver feels immediately before meeting a target (i.e., perceiver 

state affect) would influence his/her decision to initiate a romantic 

relationship with this target. From the target’s perspective, how s/he 

generally feels (i.e., target trait affect) would influence his/her possibilities 

of initiating a romantic relationship with the perceiver. Likewise, how the 

target feels immediately before meeting the perceiver (i.e., target state 

affect) would influence his/her possibilities of initiating a romantic 

relationship with the perceiver. In sum, there are four logical possibilities to 

be tested considering a reciprocal model of affect in attraction during real 

interactions.  

Furthermore, because affect can be reciprocated during real-life 

relationships, it is possible to include an additional affective source of 

interpersonal attraction in this model. We propose that people who 

consistently elicit positive affect in others (i.e. have positive affective 

presence) would be more likely to be chosen for initiating a romantic 

relationship. This effect is related to the communicational properties of 

emotions, and involves the idea that people typically feel attracted to those 

that make them feel good, and repulsed by those who make them feel bad. 

A graphical representation of the full model can be seen in Figure 1. 
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Figure 1. Hypothesized influences of affect over interpersonal attraction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Method 

  

To test our research questions we re-analyzed data from a speed-

dating study of affective presence (Berrios, Totterdell, & Niven, under 

review)
2
, but this time examining how different sources of affect influence 

interpersonal attraction, and comparing these results between men and 

women. We tested whether perceiver trait positive affect, partner trait 

positive affect, perceiver state positive affect, partner state positive affect 

and affective presence (i.e., target effect in affective reactions) were 

associated with interpersonal attraction, which was measured by a person’s 

willingness to disclose personal details to a speed-date partner in order to 

pursue further interactions.  

 

 

 

_________________________ 
2. See Berrios, Totterdell, and Niven (under review) for greater methodological detail. 
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Participants and procedure 

Participants were 40 students from a British University (Mage = 25.31 

years; SD = 3.20 years) who were invited to take part in a series of 

heterosexual blind-dates designed to find a romantic partner. On arrival 

participants were given identification numbers to identify their partners 

during the event. The participants were randomly assigned to sit at one of 

three tables (two tables of 14 participants, and one table of 12 participants), 

with equal numbers of males and females at each table. Dates took 4 

minutes, and the signal to start and to finish each date was provided by 

research assistants attending each table. In total, participants had 6 or 7 

different dates (depending on whether they belonged to a table of 12 or 14 

participants) giving a sum of 268 independent dates. 

 

Measures 

Trait affect. Participants completed a short measure of trait affect 

(Thompson, 2007) during a day before the speed-dating event. This scale 

measures people’s general tendency to experience positive and negative 

mood. Participants were required to rate the extent to which they generally 

feel five Positive Trait Affect adjectives (e.g., Attentive; M = 3.44, SD = 

0.58. α = 0.78) and five Negative Trait Affect adjectives (e.g., Nervous; M = 

2.00, SD = 0.49. α = 0.66) on a 5-point Likert format-scale from 1 (Never) 

to 5 (Always). 

State affect. Participants completed a short measure of state affect 

immediately before the speed-dating event. The scale measured people’s 

state affect using eight different emotion adjectives (enthusiastic, happy, 

angry, bored, stressed, relaxed, calm, and sad), on a scale ranging from 1 

(Not at all) to 5 (A great deal). These emotions were the same as those used 

by  Eisenkraft and Elfenbein (2010) to measure affective presence. 

Following Eisenkraft and Elfenbein (2010), we computed a scale of state 

positive affect by reverse scoring bored and sad, and including enthusiastic 

and happy (M = 4.00, SD = 0.55. α = 0.68), and a scale of state negative 

affect by reverse scoring relaxed and calm, and including angry and 

stressed (M = 2.28, SD = 0.73. α = 0.77). The presentation order of the 

emotion adjectives was randomized. 

Affective reactions. Participants reported the emotional experience 

that they felt with every partner after each date for eight different emotions 

(enthusiastic, happy, angry, bored, stressed, relaxed, calm, and sad). We 

computed two mean scale scores by reverse scoring bored to compute a 

dimension of positive affect that also included enthusiastic and happy (M = 

3.73, SD = 0.84. α = 0.81), and by reverse scoring calm and relaxed to 

compute a dimension of negative affect (M = 2.11, SD = 0.66. α = 0.60) that 

also included stressed on a scale ranging from 1 (Not at all) to 5 (A great 
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deal). Sad and angry was excluded from the model due to low endorsement 

of the items. The presentation order of the emotion adjectives was 

randomized. This is a dyadic measure which means that it is possible to 

decompose it into both the target effect (i.e., affective presence) and the 

perceiver effect. 

Interpersonal attraction indicator. At the end of each date, 

participants reported whether they would like to see their partners again 

using a dichotomous response scale (i.e., yes /no). Participants were 

informed that a positive answer to this question would mean that their 

contact details would be passed on to dates who indicated a mutual “yes”. 

 

 

Results 

 

Before testing for the association between affect and interpersonal 

attraction, we conducted two preparatory analyses. Firstly, to determine 

whether interpersonal attraction varied between men and women, we 

calculated the variance partitioning of the perceiver effect and target effect 

for the interpersonal attraction variable, both for men and women. 

Secondly, to determine whether affective reactions and interpersonal 

attraction could be distinguished, we compared their generalized reciprocity 

(Kenny, 1994). 

 

Did romantic interest differ between men and women? 

 

We decomposed the variance of the dyadic ratings of interpersonal 

attraction for men and women, estimating the perceiver variance and target 

variance. The number of dyads was somewhat reduced by this analysis, but 

the results for the target variance showed that women tended to receive 

more consistent “yeses” for future encounters during the speed-dating event, 

ICC = 21%, p < .05, than men, ICC = 5%, n.s., as shown in Table 1. 

Importantly, perceiver variance was not significant for men or women, 

suggesting that disclosing personal details for future encounters was a 

meaningful indicator of romantic attraction because people did not say 

consistently “yes” across multiple partners.  
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Table 1. Social relations model of interpersonal attraction with dates 

partitioned by gender 

 
 Men  Women 

 

Dyadic 

Variable 
Perceiver Target 

Relationship 
variance 

plus error 

 
Perceiver Target 

Relationship 
variance 

plus error 

 

Interpersonal 
attraction 

6% 5% 89% 
 

9% 21%* 70% 

Note: N = 268 observations. Interpersonal attraction ratings were made on a “Yes-No” 

response format.   * p < .05. 

 

 

Were affective presence and interpersonal attraction similarly 

reciprocated? 

 

Reciprocity in affective reactions would mean that people who 

consistently make others feel good (i.e., affective presence) would tend to 

feel good in the presence of others as well. Correlational analysis 

demonstrated that positive affective reactions did tend to be reciprocated 

between individuals, r = 0.15, p = 0.05, as shown in Table 2. Likewise, 

reciprocity in interpersonal attraction would mean that people who 

consistently like others tend to be seen by others as likeable. However, 

correlational analysis demonstrated a tendency towards the opposite pattern, 

r = -0.12, p = 0.08, meaning that the extent to which individuals liked others 

was negatively related with being liked by others. In other words, the more 

the person tended to say “yes” after each date, the less likely they were to be 

chosen for a second date. These results indicate that reciprocation of affect 

responses during real-life interactions does not perform in the same way as 

reciprocation of a behavioral indicator of interpersonal attraction, 

suggesting some independence between these concepts. 
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Table 2. Generalized reciprocity correlation for interpersonal attraction and 

affective reactions scores 

 

 

Speed-dating partner’s report 

 

Interpersonal attraction Positive affectb  

 
Generalized reciprocitya -0.12† (.06) 0.15† (.05) 

Note: N = 40 participants. Perceiver and target effects were calculated both for interpersonal 

attraction and positive affective reactions overall; perceiver and partner variances were greater 
than 10%. Perceiver and target effects were then correlated to obtain the generalized 

reciprocity of each measure. The standard error of the corresponding correlations is shown in 

parentheses.  aThe generalized correlation for positive affect is disattenuated. bThis corresponds 
to the measure of affect taken after each date. †p < .10.  

 

 

Did the different sources of affect predict interpersonal attraction? 

 

To address our first research question, we examined whether 

perceiver’s affect characteristics influenced his or her interpersonal 

attraction towards others by testing separate models for trait affect (positive 

and negative) in women and men, and state affect (positive and negative) in 

women and men. Generalized multilevel model analyses demonstrated that 

women’s state affect immediately before the speed-dating event was 

significantly associated with their interpersonal attraction towards men. 

Perceiver state positive affect significantly predicted interpersonal 

attraction, b = 3.39, p < .01, with 95% confidence interval lying between 

0.76 and 6.01. Similarly, women’s state negative affect significantly 

predicted interpersonal attraction, b = 1.35, p < .05, with 95% confidence 

interval lying between 0.04 and 2.65. The other results were not significant 

(see Table 3). 

For the second research question, we used comparable models to 

explore whether target’s affect characteristics influenced interpersonal 

attraction towards him or her. Results showed that women who experienced 

more trait negative affect showed a tendency to be perceived as more 

attractive by their corresponding dates, b = 1.23, p = .08, with a 95% 

confidence interval lying between -0.13 and 2.59. The significance of the 

effect was marginal, but indicates that women’s negative mood measured 

days before the speed-dating event may have positively influenced men’s 

interpersonal attraction. The other results for targets were not significant. 
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Table 3 Parameters estimates of predictors of interpersonal attraction. 

 
 Men Women 

q 

 
_____________________________________

__ 

______________________________________

__ 

 

Predictors b SE R2
m / R2

c b SE R2
m / R2

c 

 

Target 

characteristic 
 

 

Trait 

positive 

affect 

-0.25 0.52 

.03 / .35 

0.24 0.59 

.06 /.58 

-0.17 

Trait 

negative 

affect 

0.30 0.76 1.23† 0.69 0.72 

 

State 

positive 

affect 

-0.13 0.83 

.01 /.34 

0.15 0.53 

.00 / .56 

0.03 

State 

negative 

affect 

0.15 0.43 0.27 0.52 -0.10 

 

Perceiver 

characteristi

c 

 

 

Trait 

positive 

affect 

-0.25 0.71 

.02 /.29 

0.37 0.76 

.02 / .57 

0.22 

Trait 

negative 

affect 

-0.63 0.75 0.89 1.15 1.01 

 

State 

positive 

affect 

-0.21 0.48 

.02 /.33 

3.39** 1.26 

.26 / .59 

2.03

* 

State 

negative 

affect 

-0.66 0.48 1.35* 0.63 1.18† 

 

Affective 

presence 

(AP) 

       

 

Positive AP 3.63** 0.93 
.29 / .76 

1.47** 0.45 
.15 / .44 

-1.12 

Negative AP 0.80 0.82 0.16 0.50 0.50 

 

Note. N = 40 participants. Unstandardized estimates reported. SE: Standard error. R2
m: marginal r-square means the 

contribution of the fixed effects included into the model to explain interpersonal attraction (Nakagawa & Schielzeth, 2013).  

R2
c: conditional r-square means the contribution of the entire model (fixed effect plus random effects) in explaining 

interpersonal attraction (Nakagawa & Schielzeth, 2013). q: effect size of sex difference. †p < .10. *p < .05.  **p < .01. 

 

Finally, in answer to the third research question, we found that 

positive affective presence (but not negative affective presence) 

significantly predicted interpersonal attraction both for men, b = 3.63, p < 

.01, with a 95% confidence interval lying between 1.79 and 5.46, and 

women, b = 1.47, p < .01, with a 95% confidence interval lying between 

0.58 and 2.35. This indicates that people who consistently elicited positive 

affect in others during the speed dating were more likely to be selected for 

potential second dates. 
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Discussion 

 

This research was aimed at establishing whether different sources of 

affect influence the initiation of romantic relationships at zero-acquaintance 

during real-life interactions. For this purpose, we characterized affect 

according to its hedonic tone, intensity, and duration, and we integrated 

social approaches of affect (e.g., Niedenthal & Brauer, 2012; Parkinson, 

1996) to support our understanding of affect as occurring simultaneously in 

both members of a romantic dyad. This conception implies that the 

association of affect with interpersonal attraction in a dyad can arise from 

the perceiver and from the target. Moreover, recent research indicates that 

people consistently make others feel a certain way (affective presence), 

which may also influence interpersonal attraction because of the 

communicative function of emotions. These facets were integrated into a 

model that allowed interpersonal attraction to be explained in terms of 

affect acting at different levels of analysis (i.e., target vs. perceiver; trait 

affect vs. state affect) and reciprocated within dyads (i.e., affective 

presence). The model provides a fresh albeit partial understanding of the 

relation between affect and interpersonal attraction by including multiple 

sources of affect during real life interaction. In this sense, the model echoes 

previous evidence provided by naturalistic investigation of interpersonal 

attraction (e.g., Back, Schmukle, & Egloff, 2011; Eastwick & Finkel, 2008; 

Luo & Zhang, 2009). Results from our initial examination of the model 

using a study of speed-dating have shed some light on the role of affect in 

interpersonal attraction.  

 

Interchangeability of affect and interpersonal attraction 

 

First, our results showed that affect and interpersonal attraction are 

not necessarily interchangeable constructs, as some authors have suggested 

(e.g., Dai, Brendl, & Ariely, 2010). Generalized reciprocity between 

perceiver and target effects varied depending on whether affective reactions 

or interpersonal attraction was the focus, which suggests that they are 

probably different phenomena. In support of this assertion previous 

evidence has shown that perceiver and target effects in nonromantic liking 

reports (e.g., friendship) are usually positively correlated (Kenny, 1994); 

whilst perceiver and target effects in romantic liking reports (e.g., romantic 

desire) are negatively correlated (Eastwick, Finkel, Mochon, & Ariely, 

2007). 
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Gender differences 

 

Second, we found a number of gender differences in our results. 

Generally women tended to be seen as more likeable by their partners, 

deduced from the relative target variances for interpersonal attraction. There 

is no single interpretation of this result but it is possible that men may have 

perceived less risk and more opportunity in saying yes, increasing target 

variance for women. However, the number of dyads was somewhat small 

for observing robust variance estimates so the result should be treated with 

caution.  

There was also some evidence that affect was more influential for 

women than for men. Women who experienced more positive and negative 

affect immediately before the event were more prone to say “yes” after each 

date during the speed-dating event. It seems that women’s feelings 

immediately before the speed-dating event may have partly determined 

men’s likelihood of finding a romantic partner. Similarly, trait negative 

affect in women was moderately positively related to men’s decisions to 

initiate a romantic relationship after each date. Previous evidence has also 

shown that the influence of affect on interpersonal attraction varies 

according to the participants’ gender (Luo & Zhang, 2009). However this 

does not necessarily imply that the differences occur because women are 

more “emotional” compared to men. Actually, there was no significant 

difference, t(39) = 0.86, p > .05, between men (M = 4.08; SD = 0.40) and 

women (M = 3.92; SD = 0.70) for state positive affect, nor significant 

difference, t(39) = 0.96, p > .05, between men (M = 2.18; SD = 0.77)  and 

women (M = 2.40; SD = 0.70) for state negative affect. Both genders were 

also more successful during the speed-dating event when they elicited more 

positive affect in others. Instead, we suggest that women may make greater 

use of their affect to guide their romantic decisions.  

Such explanation is in line with the affect-reinforcement model of 

attraction (Clore & Byrne, 1974), but presumably the reinforcement effect 

of emotions on attraction would be more salient for women. Furthermore, 

this effect was not limited to positive affect, but rather included state 

negative affect which extends the implications of the affect-reinforcement 

model. Thus, not only positive affect may exert significant influence over 

attraction, but also some specific features that may qualify as unpleasant 

may exert influence on interpersonal attraction for women. This 

interpretation calls for a more complex model of affect and invites further 

speculation about the place of negative affect in attraction.  
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Negative affect and interpersonal attraction 

 

There are two different sources of evidence in the present study 

relevant to understanding how negative affect may predict interpersonal 

attraction. The first concerned women in the role of perceiver, in which 

state negative affect was associated with women’s decisions to initiate a 

romantic relationship with a man. One possible interpretation would be that 

the influence of state affect over interpersonal attraction is better understood 

as an undifferentiated state, such as gut feelings. This result may make 

sense from traditional approaches which understand affect as a general 

arousal (e.g., Dutton & Aron, 1974). For example, Dutton and Aron (1974) 

conducted an experiment which demonstrated that perceivers under highly 

activated conditions (standing on a chain-bridge) experienced more 

interpersonal attraction towards a confederate partner. However, we think 

that an alternative explanation for the effect of women’s negative state 

affect derived from the way we measured it, which was mainly in terms of 

indicators of anxiety (i.e., relaxed and calm, reverse coded, and stress). 

Thus, it is possible that state negative affect signals concerns about finding 

a romantic partner, increasing women’s romantic openness and vigilance. 

Future research should investigate whether an arousal-based approach or an 

interpersonal-affective-behavior approach of state negative affect better 

predicts interpersonal attraction. 

The previous interpretation cannot be applied to the effects of partner 

trait negative affect on interpersonal attraction. The trait negative affect 

scale included in the present study comprises a broad range of negative 

emotional adjectives; therefore, it is unlikely that this effect was due to a 

general anxiety trait. The effect was also marginal so it should be 

investigated further with greater power (the current study used a small 

sample), and with a longitudinal design because previous evidence has 

indicated that neuroticism (a trait personality characteristic closely linked to 

trait negative affect) predicted worse marital quality (Stackert & Bursik, 

2003).  

 

Conclusions 

 

Affect has previously been connected to interpersonal attraction, but 

it is not clear how different facets of affective experience during real life 

interactions influence attraction. In this study, affect duration (i.e., state 

affect and trait affect) and hedonic tone (i.e., positive affect and negative 

affect) were integrated into a speed-dating design that enabled investigation 

of the influence of perceiver and target affect in interpersonal attraction. 

Furthermore, the influence of reciprocation of affect response during 
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romantic interactions was addressed. Preliminary evidence showed that 

affect response and attraction may not be interchangeable constructs. In 

addition, women’s state and trait affect seemed to have an influence on 

interpersonal attraction. However, affective presence was the strongest 

predictor of interpersonal attraction, regardless of the gender. Overall, a 

model that integrates different affect sources and considers affect as 

occurring in both members of a romantic dyad is useful and raises new 

questions about the place of affect in interpersonal attraction. 
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Embora tenhamos, há muitas décadas, uma Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, a reflexão sobre os problemas enfrentados pelas 

denominadas minorias sociais ainda é necessária na atualidade. Entre esses 

grupos são identificados os negros, as mulheres, os índios, os portadores de 

deficiência mental ou motora, os portadores de HIV, os idosos e os 

homossexuais.  

Recentemente, em meio de intensos movimentos sociais prós e 

contras, o Supremo Tribunal Federal do Brasil, em sessão plenária, 

reconheceu as uniões homoafetivas como entidades familiares, ou seja, 

passaram a ter os mesmos direitos civis das uniões heterossexuais. Por outro 

lado, também há nos noticiários um aumento da intolerância, discriminação 

e violência contra os homossexuais. Tais fatos levaram o Estado do Rio de 

Janeiro, através da Secretária de Estado de Assistência Social e Direitos 

Humanos, a criar o Programa Rio sem Homofobia, que promove o 

acolhimento, atendimento, orientação, encaminhamento e acompanhamento 

de pessoas vítimas de violência homofóbica, garantindo acesso a direitos, 

serviços e políticas públicas. 

Acredita-se que a comunidade homossexual brasileira compreenda 

uma porção significativa da população na atualidade. No entanto, devido a 

sua relativa invisibilidade, fruto da dificuldade de se manifestar, não há 

dados precisos sobre o seu tamanho. Nos EUA, Peplau e Fingerhut (2007) 

comentaram que o Censo do ano 2000 registrou 600.000 casais de 

homossexuais coabitantes. Estas pesquisadoras sugerem que a Psicologia 

com a pesquisa empírica pode ajudar a derrubar os estereótipos negativos 

vinculados aos casais homossexuais, testando teorias gerais sobre 

relacionamentos íntimos, informando sobre a compreensão de gênero e 

fornecendo bases científicas para políticas públicas. 

Esta pesquisa teve como objetivo investigar as relações amorosas em 

casais hetero e homossexuais, bem como a satisfação dos mesmos. Também 

foram avaliadas as percepções dos indivíduos acerca de seus papéis sexuais 

associando estes com as variáveis citadas antes. 

________________________ 
1. Este estudo é parte do projeto “Papéis Sexuais, Amor e Satisfação em Indivíduos 
 Hetero e Homossexuais” financiado pelo Auxílio à Pesquisa Básica-APQ1. 

2. Bolsista de Iniciação Científica da FAPERJ.       
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Até a década de 60 as características masculinas e femininas de 

personalidade eram avaliadas baseadas num dualismo de princípios opostos. 

Homens e mulheres deviam ser física e psicologicamente diferentes. Este 

ponto de vista aceitava os estereótipos sexuais, que servem como padrões de 

desempenhos e resumem as características culturalmente aprovadas para 

indivíduos masculinos e femininos. Por exemplo, os homens são mais 

independentes e agressivos e as mulheres, mais dependentes e amáveis 

(Oliveira, 1983). 

Nos anos 70 esses conceitos passaram a ser questionados, 

acarretando mudanças na visão dualista da sexualidade, e surgiu o conceito 

de androginia. Bem (1974) comentou que a divisão entre papéis sexuais 

utilizada pela sociedade e pelos psicólogos serviu para obscurecer, por 

longo tempo, a possibilidade de um mesmo indivíduo, conforme a situação, 

ser masculino e feminino. Inevitavelmente, isto limitou a conduta de ambos 

os sexos. 

Na teoria cognitiva de processamento de informações foram 

elaborados alguns modelos que explicam o desenvolvimento e 

funcionamento dos estereótipos de gênero com base em esquemas 

integráveis ao autoconceito da pessoa. Os sujeitos integram a informação 

recebida sobre uma base de esquemas previamente estabelecidos. A 

designação social de gênero atuará possibilitando o desenvolvimento de 

uma extensa rede de associações internas que, ativada, poderá ser decisivo 

para interpretar a realidade e, especialmente, o conceito sobre si mesmo 

(Barberá, 1998). 

O conceito é uma unidade essencial do conhecimento simbólico. Um 

conceito costuma estar relacionado a outros: mulher com delicadeza, 

suavidade e afetividade, por exemplo. Em geral, os conceitos estão 

organizados em esquemas, que são estruturas mentais que representam o 

conhecimento e, portanto, constituídos por inúmeros conceitos inter-

relacionados de forma significativa (Sternberg, 2000). 

Em suas primeiras teorizações, Bem (1974) considerou 

masculinidade e feminilidade como grupos complementares de 

características e comportamentos positivos. A Teoria de Esquema de 

Gênero (Bem, 1981) ocupou um lugar de destaque no contexto das 

abordagens cognitivas de processamento de informação. O esquema de 

gênero foi concebido como um contínuo singular, com dois polos: num 

estariam situados os sujeitos esquemáticos sexualmente (típicos masculinos 

ou típicos femininos) e, no extremo oposto, estariam os sujeitos não 

esquemáticos, os com orientações fracas de papéis sexuais e os que 

apresentam sexo cruzado. A classificação desses dois tipos, esquemáticos e 

não esquemáticos, baseou-se nas divergências quanto à disponibilidade 

cognitiva, que se manifestaria tanto em nível de discriminação perceptiva, 
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associativa e de memória, quanto no que se refere às expectativas e crenças 

sobre a polaridade de gêneros. Os esquemáticos teriam maior predisposição 

para classificar as informações nas categorias masculinas e femininas e para 

decidir quais atributos incluiriam ou não em seu autoconceito. 

Bem (1983) propôs a ideia de um esquema cognitivo de gênero que 

estaria estreitamente ligado aos padrões socioculturais de comportamentos 

esperados para cada um dos sexos. Uma vez aprendido o esquema, este 

predisporia a criança a perceber o mundo também em termos sexuais. Os 

esquemas de gênero serviriam para a criança avaliar a si própria e os que a 

rodeiam quanto à adequação aos padrões definidos pela sociedade para os 

sexos, motivando-se a ajustar-se a essas definições. Assim, autoestima e 

autoconceito são desenvolvidas sob a regência do esquema de gênero. 

Quando o indivíduo percebe a sua própria conformidade a um padrão 

tradicional, a diferenciação do autoconceito baseada em distinções de sexo é 

fortalecida e resulta em uma identidade de papel sexual tradicional. 

Em oposição, tais conotações não são marcantes para pessoas não 

tipificadas ou não esquemáticas. O conteúdo do que constitui os domínios 

da masculinidade e da feminilidade não é enfatizado, mas sim o tipo de 

processo cognitivo. Segundo este ponto de vista, a androginia representaria 

uma forma particular de processar informação. Os andróginos não são 

esquemáticos e, portanto, não contam com conotações sexuais para orientar 

o seu processamento de informação. Todavia, aqui não haveria a idéia de 

hierarquia contida na abordagem evolutiva, na qual a androginia seria 

definida como uma condição superior a ser atingida. Para Bem (1983), ela 

seria simplesmente uma forma diferente de processamento das informações 

disponíveis no meio. A androginia denota habilidade para integrar as facetas 

da personalidade (Bem, 1977). Desta forma, na tomada de decisão sobre 

como responder à realidade, o aspecto adaptativo da flexibilidade de papel 

sexual poderia ser representado pela integração do pensamento pessoal 

orientado à situação. Os tipificados masculinos e femininos tenderiam a dar 

mais atenção às estratégias de coping apropriadas aos seus sexos e 

ignorariam amplamente as mudanças do ambiente. 

Bem (1974) construiu um instrumento para mensurar papéis sexuais, 

o Bem Sex Role Inventory (BSRI), que tem como base escalas de 

masculinidade e feminilidade. Na forma original, o BSRI caracterizava uma 

pessoa como masculina, feminina ou andrógina de acordo com algumas 

características de personalidade. Os resultados obtidos indicaram que as 

dimensões da masculinidade e da feminilidade são empírica e logicamente 

independentes; o conceito de androginia psicológica é fidedigno e definido 

operacionalmente pela obtenção de índices altos ou baixos em ambas as 

escalas de masculinidade e feminilidade. Os escores tipificados sexualmente 

não refletem uma tendência do indivíduo para responder na direção 
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socialmente desejável, mas para a autodescrição em concordância com 

padrões de comportamento desejáveis para homens e mulheres. 

O BSRI foi revisado por Bem (1977) após as contribuições de 

Spence, Helmreich e Stapp (1975) que argumentaram que as pessoas 

classificadas como andróginas deveriam apresentar índices altos nas escalas 

de masculinidade e feminilidade. Pessoas com índices baixos em ambas as 

escalas deveriam ser classificadas como indiferenciadas. O trabalho inicial 

de Bem (1974) anunciou a idéia de que a maioria das pessoas bem ajustadas 

é andrógina, possuindo qualidades femininas e masculinas. Os papéis 

sexuais parecem ter importantes relações com o ajustamento psicológico e o 

relacionamento interpessoal. Isto contrasta com o modelo anterior de 

congruência psicológica, ou seja, homens masculinos e mulheres femininas 

compondo a maioria da população bem ajustada. 

O BSRI foi adaptado para a cultura brasileira por Oliveira (1983). A 

reavaliação feita por Koller, Hutz, Vargas e Conti (1990) revelou alguns 

problemas com o instrumento, o que acarretou uma readaptação (Hutz & 

Koller, 1992). Devido às mudanças nas atitudes e nos comportamentos 

relacionados com papéis sexuais que se processam rapidamente na 

sociedade contemporânea, Hernandez (2009) reavaliou a versão de Hutz e 

Koller (1992) que, em geral, mostrou-se em boas condições psicométricas e 

foi utilizada na presente investigação. 

 

Teoria Triangular do Amor 

 

Sternberg (1986) desenvolveu a Teoria Triangular do Amor, a qual 

sustenta que o amor é, principalmente, composto por Intimidade, Paixão e 

Decisão/Compromisso. Estes podem ser entendidos como um triângulo 

onde cada componente ocuparia um vértice. Cada amante tem o seu 

triângulo de amor resultante da combinação destes três componentes.  A 

Teoria Triangular do Amor postula que existem vários tipos de amor, nem 

todos os tipos incluem os três componentes e nem exigem peso igual para 

todos, o que se deve ao fato deles operarem dinamicamente criando, assim, 

diversas combinações. 

Intimidade se refere aos sentimentos de proximidade, o elo que une 

numa dedicação e afeição comuns os dois amantes.  São identificados como 

sinais de Intimidade: o desejo de promover o bem-estar do objeto de amor; 

o experienciar felicidade ao estar com ele; o ter por ele alta consideração; 

poder contar com o ser amado em momentos de necessidade; a 

compreensão mútua; o dividir tanto a sua pessoa quanto as posses com o 

objeto de amor; o receber dele apoio emocional; o comunicar-se 

intimamente com este objeto; e o conceder-lhe um valor importante. A 

Intimidade é definida como um fundamento do amor que se desenvolve 
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lentamente e resulta em conexões fortes, frequentes e diversas entre as 

pessoas. Essas conexões podem ser consideradas como estímulos que 

mantêm muitos relacionamentos (Sternberg, 1986,1988, 1989, 1991, 1997, 

1998, 2006). 

A Paixão é um componente que conduz o romance mediante a 

atração física e a consumação sexual. A necessidade sexual pode ser uma 

força condutora da paixão em várias relações amorosas, mas não é a única, 

outras necessidades podem tomar parte nessa experiência, tais como: 

relacionadas à autoestima, à afiliação, à dominância/submissão e à 

autoatualização. A Paixão é um estado de intenso desejo de união com o 

outro, podendo ser considerada como o componente “quente” no qual estão 

os sentimentos mais intensos (Sternberg, 1986, 1988, 1989, 1991, 1997, 

1998, 2006). 

O componente Decisão/Compromisso consiste de dois aspectos: a 

Decisão, que é de curto prazo, a decisão de amar a outra pessoa, e o 

Compromisso, que é de longo prazo, o compromisso de manter esse amor.  

Estes componentes não necessariamente andam juntos, a decisão de amar 

alguém pode não implicar num compromisso com esse amor. Este é o 

componente mais premeditado do amor, pois envolve a escolha deliberada 

de amar alguém e a decisão de manter o amor (Sternberg, 1986, 1988, 1989, 

1991, 1997, 1998, 2006). 

A Teoria Triangular do Amor, que é uma taxonomia do amor, 

contempla a possibilidade de oito tipos de amor gerados pela combinação 

da Intimidade, Paixão e Decisão/Compromisso (Sternberg, 1988, 1989). São 

eles: 

Amizade: resultado da Intimidade, quando essa é experienciada 

sozinha, ou seja, a Paixão e a Decisão/Compromisso não estão presentes.  

Neste tipo de amor estão presentes os sentimentos de proximidade, união, 

vínculo e calor humano, sem sentimentos de intensa paixão e de 

compromisso de longa duração; 

Amor Insensato: é aquele tipo de amor em que a Paixão aparece 

sozinha, sem a Intimidade e a Decisão/Compromisso. A Paixão pode ser 

despertada instantaneamente, por um olhar, um toque de mão, uma palavra, 

porém ela pode desaparecer da mesma forma que apareceu. Esse 

entusiasmo obsessivo é caracterizado pela idealização do objeto, pois a 

pessoa não se apaixona pelo que o outro é na realidade. Assim, muitas 

vezes, o relacionamento real não pode ser consumado devido às contínuas 

frustrações que roubam a motivação, tempo e a energia das vidas das 

pessoas, tornando-as, no mínimo, desconfortáveis. 

Amor Vazio: a Decisão/Compromisso aparece sozinha, 

caracterizando aqueles relacionamentos onde o envolvimento emocional e 

atração física já deixaram de existir ou nunca existiram. É mais o contrato 
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do que o amor. Na nossa sociedade atual ainda é frequente encontrarmos 

esse tipo de compromisso, principalmente ao término de longos 

relacionamentos. Em épocas anteriores, com frequência o amor vazio podia 

marcar o começo de um relacionamento, casamentos arranjados por 

interesses materiais. É claro, a Paixão e a Intimidade poderiam vir mais 

tarde ou não. 

Amor Romântico: combina Intimidade e Paixão. Isso permite aos 

amantes sentirem-se atraídos fisicamente e unidos emocionalmente, porém 

a ausência da Decisão/Compromisso pode levar os amantes a questionarem-

se sobre a durabilidade do relacionamento. Esse tipo de amor pode ser 

exemplificado pelo romance clássico de Romeu e Julieta, amor impossível 

de se consumar. 

Amor de Companheirismo: é o resultado da combinação Intimidade 

e Decisão/Compromisso. Esse tipo de amor é uma “amizade 

comprometida”, de longa duração, onde a atração física (Paixão) geralmente 

diminuiu ao longo do tempo, ou nunca existiu. Ás vezes, no casamento, a 

Paixão desaparece com o tempo, sendo substituída por um Compromisso 

sério e profundo. O amor de companheirismo pode descrever a interação 

dos membros de uma família ou ser experimentado com um amigo muito 

querido. 

Amor Ilusório: caracteriza-se pela combinação de Paixão e 

Decisão/Compromisso sem a Intimidade. Esse tipo de amor, geralmente, 

inclui um namoro relâmpago que, devido à intensidade da Paixão e do 

Compromisso, se instala com facilidade. Contudo ele é vulnerável à 

passagem do tempo pelo fato do componente estabilizador, a Intimidade, 

não estar presente. Em consequência, os amantes se frustram quando a 

Paixão desaparece, pois restará o Compromisso e a relação pode tornar-se 

superficial. 

Amor Realizado ou Consumado: é aquele onde os três componentes 

estão presentes, fortes e equilibrados. Alcançar o amor consumado é difícil 

e mantê-lo mais difícil ainda. Este tipo de amor deve ser cuidadosamente 

preservado. 

Desamor: ausência dos três componentes. Essas relações podem 

ocorrer de forma casual, sem amor e sem carinho, relações sem significado 

algum. 

Para Sternberg (1998) cada um dos três componentes tem um curso 

ou evolução própria ao longo do tempo da relação e podem sofrer 

modificações. O desenvolvimento da Intimidade parece bem explicado pela 

teoria de Berscheid (1994) que sustenta que esta tende aumentar no início 

do relacionamento e crescer aos poucos até se estabilizar.  No momento da 

estabilidade, as emoções experimentadas no relacionamento tendem a 

diminuir porque as ações do casal tornam-se previsíveis. O que acontece 
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depois dependerá da Intimidade latente e manifesta. Na latente, o casal está 

conectado de tal forma que um não reconhece a presença do outro, ou seja, 

a Intimidade já não é mais expressada pelo casal. Por outro lado, a 

Intimidade manifesta é aquela vivenciada pelo casal. 

Uma pessoa pode se apaixonar rapidamente e essa Paixão acabar da 

mesma forma que começou, ou pode demorar em começar e acabar. 

Quando a Paixão acontece de forma rápida, ela é seguida de acomodação, 

de modo que o parceiro não é tão estimulante como antes. Estabelecida esta 

acomodação, nem o tempo faz com que seja despertado o que antes era 

possível. Se uma pessoa perde a outra, poderá experimentar depressão, 

fadiga e sintomas semelhantes à abstinência. A Teoria do Processo Oposto 

da Motivação Adquirida de Solomon (1980) descreve esse período inicial 

da Paixão como uma função de dois processos opostos subjacentes: 

primeiro, o processo positivo, que se desenvolve rápido e termina 

lentamente; o segundo, o processo negativo, que é lento em seu 

desenvolvimento e término. 

O curso do componente Decisão/Compromisso em uma relação 

íntima depende do êxito da relação, da maneira como ele irá se desenvolver 

e vice-versa. Normalmente, o Compromisso começa do zero e vai 

crescendo. Se o relacionamento começa a decair, o nível de Compromisso 

iniciará seu decréscimo (Sternberg, 1998). 

Sternberg (1998, 2006) sustentou que a geometria do amor depende 

de dois fatores: intensidade e equilíbrio do amor. Quanto maior for a 

intensidade ou quantidade de amor que uma pessoa experimenta em relação 

à outra, maior será a área do triângulo do amor. O equilíbrio do amor é a 

forma do triângulo, portanto, se houver diferença entre os componentes, 

teremos uma alteração na equação do amor. Para que o amor seja completo 

deve haver um equilíbrio entre os três componentes, representado pelo 

triângulo equilátero. Mas, considerando a diversidade dos relacionamentos 

existentes e o curso das relações íntimas através do tempo, os amores 

poderão sofrer modificações das áreas e das formas dos triângulos. 

Não haverá apenas um triângulo em qualquer relacionamento e 

quanto maiores forem as diferenças entre os mesmos, menores serão as 

satisfações nos relacionamentos. O triângulo que representa o amor de um 

dos parceiros não necessariamente será o mesmo que representa o amor do 

outro. O nível dos três componentes do amor poderá ser diferentemente 

percebido pelos parceiros amorosos (Sternberg, 1989). A Intimidade, a 

Paixão e a Decisão/Compromisso são constantemente expressas por atos.  

Também haverá o triângulo da ação que representa o grau de expressão dos 

componentes. Cada componente do amor é expresso por uma ação 

diferente, pois uma coisa é sentir e outra é expressar seus sentimentos. Com 

frequência, esses sentimentos podem falhar ao serem comunicados devido à 
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tradução dos componentes do amor em ação, o que pode originar um 

triângulo pensado versus triângulo atuado. É importante considerar que 

amor tal como esse se expressa através da ação, pois as ações têm muita 

repercussão na relação e podem afetar os níveis dos componentes. “Sem a 

expressão até mesmo o maior dos amores pode morrer” (Sternberg, 1989, p. 

70). 

A Teoria Triangular do Amor (Sternberg, 1986, 1988, 1989, 1998, 

2006) tem duas aplicações: a primeira é de diagnóstico. Ao medir os três 

componentes pode-se ter uma noção mais completa do lugar que cada 

parceiro ocupa no relacionamento amoroso; a segunda é terapêutica. Ao 

apontar as diferenças específicas entre as formas de amor do casal, podem-

se assinalar as áreas em que é necessária uma mudança. 

Sternberg (1989) determinou diferentes propriedades para os três 

componentes do amor: 1) Intimidade e Compromisso tendem a ser mais 

estáveis do que a Paixão, pois esta pode flutuar de forma imprevisível; 2) É 

possível ter controle sobre os sentimentos íntimos, um grande controle 

sobre o componente Compromisso, porém pouco controle sobre o despertar 

da Paixão; 3) O reconhecimento consciente da Paixão pode ser alto, no 

entanto, a consciência a respeito dos componentes Intimidade e 

Compromisso pode ser altamente variável; 4) A Paixão tem um grande 

papel em relações de curta duração, especialmente nas relações românticas; 

5) Em relações de curta duração, a Intimidade e o Compromisso podem não 

ter papel algum; 6) Nas relações de longa duração, a Intimidade e o 

Compromisso desempenham papéis relativamente importantes, ao passo 

que, a Paixão tem um papel moderado que pode declinar com o tempo; 7) A 

Intimidade é comum em muitos relacionamentos, seja com a família, 

amante ou amigos íntimos; 8) A Paixão depende do componente 

psicofisiológico, à medida que, o Compromisso implica pouca resposta 

psicofisiológica e a Intimidade requer uma quantidade intermediária de 

Compromisso e Paixão. 

A Escala Triangular do Amor (ETAS) de Sternberg (1988, 1997, 

1998), instrumento que forneceu apoio empírico a Teoria Triangular do 

Amor, tem sido utilizada com frequência por pesquisadores brasileiros. 

Hernandez (1999) produziu as primeiras evidências de validade fatorial e de 

fidedignidade para a ETAS brasileira. Cassep-Borges e Theodoro (2007) 

reavaliaram as propriedades psicométricas da ETAS e propuseram uma 

versão reduzida de 18 itens. Gouveia, Fonseca, Cavalcanti, Diniz, e Dória 

(2009), através da análise da saturação dos itens de Hernandez (1999), 

definiram uma versão reduzida post hoc de 15 itens com as cargas fatoriais 

mais elevadas em cada subescala. 
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Satisfação na Relação Amorosa 

 

A Satisfação é um construto relevante na Psicologia do Amor. Se as 

pessoas estão casadas, coabitando ou em namoro sério, e se os casais são 

heterossexuais, gays ou lésbicas, as questões de satisfação parecem 

igualmente importantes. A Satisfação no relacionamento pode ter fortes 

implicações para os parceiros permanecerem juntos ou romperem seus 

relacionamentos (Hendrick, Hendrick, & Adler, 1988). 

Satisfação é apenas um dos diversos termos empregados para 

descrever uma porção de julgamentos sobre um relacionamento íntimo, 

comentam Hendrick e Hendrick (1997). Outros termos usados para denotar 

satisfação incluem “Qualidade Conjugal”, “Ajustamento Conjugal” e 

“Sucesso Conjugal”. Glenn (1990) diferenciou satisfação de felicidade, no 

entanto, as mesmas foram caracterizadas como índices individuais de 

qualidade conjugal. Por outro lado, empregou o termo Ajustamento como 

um índice de qualidade conjugal orientado ao relacionamento. Embora 

Glenn tenha dividido estes termos em individuais e relacionais, para 

Hendrick e Hendrick (1997) a Satisfação engloba sentimentos subjetivos 

dos parceiros sobre seus relacionamentos, enquanto que o Ajustamento 

Conjugal compreenderia comportamentos reais do relacionamento, que 

revelariam com mais precisão a forma como a relação funciona. Um casal 

poderia ter um bom relacionamento em termos comportamentais, os 

parceiros concordariam em estratégias da parentalidade, trabalhariam bem 

juntos, sem conflito, organizariam seu dinheiro de forma eficaz e teriam 

carreiras produtivas, portanto, estariam bem ajustados. Mas, se esses 

parceiros estiverem emocionalmente distantes, provavelmente 

experimentariam insatisfação. Por outro lado, um casal poderia 

frequentemente discordar sobre os estilos da parentalidade, organizar 

erradamente seu dinheiro e estar apenas levemente satisfeito com o 

trabalho. Porém, se os parceiros fazem amor com frequência, poderiam 

sentir-se emocionalmente conectados e relativamente satisfeitos com a 

relação. 

A satisfação tem sido descrita como um processo que é suscetível de 

mudar ao longo do tempo. De acordo com Sternberg (2006), num primeiro 

encontro o atrativo físico é quase todo o necessário para a satisfação. O 

componente passional se manifesta antes dos outros componentes. Por isso, 

logo após um primeiro encontro, têm-se relativamente poucos motivos – 

além dos critérios passionais, da atração física – para considerar uma pessoa 

apropriada para uma relação amorosa. 

Hendrick e Hendrick (1997) comentaram que, com as diferenças de 

definição da Satisfação no relacionamento, vieram algumas controvérsias 

acerca das medidas da mesma. Algumas escalas medem a Satisfação 
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individual global e favorecem mais itens relacionais fundamentados 

comportamentalmente (Spanier, 1976), enquanto outras são muito longas e 

inclusivas (Snyder, 1997). Também a medida de satisfação tem sido 

criticada por ser confundida como viés da Desejabilidade Social. Pensa-se 

que as pessoas podem responder perguntas sobre a relação amorosa com 

base no que acreditam que seja uma resposta socialmente apropriada ou 

socialmente desejável, no lugar das suas reais atitudes, convicções e 

emoções. Porém, Fowers, Applegate, Olson e Pomerantz (1994) e Russell e 

Wells (1992) mostraram que Satisfação na relação amorosa e 

Desejabilidade Social são variáveis inteiramente independentes. 

Os investigadores e clínicos do relacionamento podem discordar 

sobre as abordagens de Satisfação no relacionamento, que poderão variar do 

individual ao relacional e do global ao específico e do estilo de medida, 

breve e global ou longo e específico. Contudo, a maioria concorda que 

abordagens díspares não devem ser incluídas na mesma medida (Glenn, 

1990). 

A variedade de relacionamentos interpessoais na sociedade 

contemporânea levou Hendrick (1988) ao desenvolvimento de uma medida 

de Satisfação breve,  confiável e versátil, a Escala de Avaliação do 

Relacionamento (EAR). A versão brasileira (Hernandez, no prelo) desta 

medida global, unidimensional e breve (sete itens) foi usada no presente 

estudo. 

 

Papéis Sexuais, Amor e Satisfação na Relação 

 

Yela (1998) constatou que as pessoas com características sexuais 

rígidas (masculinas ou femininas) tendem a ter mais problemas em suas 

relações e, consequentemente, menos Satisfação, enquanto pessoas 

Andróginas tendem a ser mais flexíveis, saudáveis e com uma capacidade 

maior para amar, pois seriam mais conscientes, expressivos e tolerantes. Na 

pesquisa de Burn e Ward (2005) a conformidade dos homens com normas 

tradicionais apareceu associada negativamente com os escores da Satisfação 

tanto para homens quanto para a avaliação das mulheres sobre seus 

parceiros. 

Antill (1983) mostrou a importância da feminilidade nas relações 

amorosas, nesse caso, a felicidade do marido e esposa mostrou-se 

relacionada diretamente com as características femininas de ambos os 

membros do casal. No entanto, os casais que apresentavam escores elevados 

para a feminilidade, incluindo os Andróginos e Típicos Femininos, estavam 

muito mais felizes do que aqueles que apresentavam baixos escores nesses 

aspectos (em ambos ou em um de seus membros). A feminilidade exerceu 

um efeito fundamental no início do relacionamento, porém, no homem, se 
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tornou mais importante no decorrer da relação. A felicidade da mulher 

pareceu depender da capacidade do marido de desenvolver e aumentar suas 

características femininas. O tempo de relacionamento não interviu na 

qualidade do mesmo, o que mais influenciou foi o consenso e a satisfação. 

Juni e Grimm (1993), ao estudarem Papel Sexual e Satisfação 

Conjugal, encontraram escores da feminilidade relacionados à maior 

felicidade e Satisfação Conjugal do que os da masculinidade. Concluíram 

que os atributos dos Papéis Sexuais podem contribuir para a Satisfação nos 

relacionamentos íntimos. 

Means-Christensen, Snyder e Negy (2003) compararam casais de 

homossexuais masculinos e femininos com casais heterossexuais 

coabitantes em relação à Satisfação Conjugal. No geral, os resultados 

indicaram que casais de sexos opostos e de mesmo sexo foram mais 

semelhantes do que diferentes, além disso, foram mais similares às amostras 

não estressadas de heterossexuais casados do que às de casais em terapia. 

Na mesma perspectiva, Kurdek (2006) comparou parceiros de quatro tipos 

de casais sem filhos (gay não casado, lésbica não casada, heterossexual não 

casado e heterossexual casado) com casais heterossexuais casados com 

filhos. Os resultados apoiaram a idéia de que apesar da variabilidade na 

estrutura, as diferentes díades trabalham em trajetórias similares de 

Ajustamento no relacionamento. 

Neste estudo de casos quantitativo-qualitativo, exploratório e 

descritivo sobre o relacionamento de casais homossexuais e heterossexuais 

foram levantadas as variáveis Papel Sexual, Amor e Satisfação na relação e 

feitas comparações das mesmas entre os três tipos de casais pesquisados: 

heterossexual, gay e lésbico. 

 

Método 

 

Participantes 

Os participantes foram três casais (heterossexual, gay e lésbico). O 

casal heterossexual (representado por X e Y) estava junto há sete anos, dois 

de namoro e cinco de casamento, X estava com 33 anos de idade e possuía o 

ensino superior completo, Y, 35 anos de idade e ensino médio completo. O 

casal gay (Y1
 
e Y2) coabitava há 12 anos. Y1 tinha 34 anos de idade e o 

ensino médio completo e Y2,
 
35 anos e ensino superior completo. O casal 

lésbico (representado por X1
 
e X2) estava nesse relacionamento há sete 

anos, mas as parceiras não coabitavam. X1 tinha 46 anos de idade e X2, 44, 

ambas possuíam o ensino superior incompleto. 
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Instrumentos 

A Escala Triangular do Amor de Sternberg (ETAS) de 45 itens foi 

usada para medir o Amor e verificar o equilíbrio dos componentes 

Intimidade, Paixão e Compromisso. Para registrar as respostas, foi usada 

uma escala tipo Likert de cinco pontos, onde 1 “nada verdadeiro”, 5 é 

“totalmente verdadeiro”, os pontos intermediários da escala indicaram 

níveis intermediários de sentimentos  (Sternberg, 1991). Nas pesquisas 

brasileiras ficou clara a idéia de que a ETAS mede o construto geral do 

Amor com três componentes distintos: Intimidade, Paixão e 

Decisão/Compromisso (Cassep-Borges & Teodoro, 2007; Hernandez, 

1999). Além disso, os coeficientes alfas de Cronbach para a escala toda e 

cada subescala foram maiores do que 0,90. 

O Bem Sex Role Inventory (BSRI) de Bem (1974) é composto de 60 

itens de adjetivos divididos em três escalas: masculina, feminina e neutra. O 

instrumento que foi adaptado por Oliveira (1983) e reavaliado por 

Hernandez (2009) mensurou os Papéis Sexuais. Os respondentes usaram 

uma escala tipo Likert de sete pontos (1 = a característica nunca é 

verdadeira; 7 = a característica sempre é verdadeira) para avaliar os 

adjetivos em relação às suas próprias características pessoais percebidas. 

Considerando os escores médios e os pontos de corte apurados pela média 

das medianas nas subescalas masculinas e femininas, os respondentes foram 

classificados em quatro tipos de Papéis Sexuais: Típicos Masculinos, 

Típicos Femininos, Andróginos e Indiferenciados (Bem, 1977).  

Para mensurar a Satisfação foi utilizada a Escala de Avaliação do 

Relacionamento (EAR) de Hendrick (1988), instrumento breve de sete itens 

que fornece uma medida genérica e unidimensional. Os itens são frases 

interrogativas e os respondentes usaram uma escala tipo Likert de cinco 

pontos para registrar suas respostas ao instrumento. Esta versão brasileira da 

EAR foi produzida da original norte-americana por Hernandez (no prelo). 

Nas análises fatoriais exploratória e confirmatória a EAR revelou-se uma 

medida homogênea com elevada consistência interna, alfa de Cronbach de 

0,89. 

Além disso, para a pesquisa qualitativa foi utilizada uma entrevista 

semiestruturada com cada um dos membros dos três casais. As questões 

norteadoras da entrevista foram as variáveis que compõem os modelos 

teóricos citados: Paixão, Intimidade, Compromisso, Satisfação na relação e 

Papéis Sexuais.  

 

Coleta de Dados 

Os casais homossexuais foram contatados em um bar noturno para 

gays, lésbicas e simpatizantes. O contato foi obtido mediante a ajuda da 

proprietária do estabelecimento que serviu como elemento de ligação para 
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que os participantes se sentissem mais a vontade. O preenchimento dos 

questionários e as entrevistas foram realizados no bar, em horários que não 

havia clientes. O casal heterossexual foi indicado por conhecidos e a 

entrevista foi realizada na residência do mesmo. Em todos os casos, foram 

expostos aos participantes os objetivos da investigação e observados os 

procedimentos referentes à ética da pesquisa com humanos, conforme a 

Resolução CNS nº 196/96. Todos os participantes leram e assinaram um 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

Os membros de cada casal foram abordados separadamente. O 

primeiro momento consistiu no preenchimento dos instrumentos de 

medição. Em seguida, foi realizada a entrevista semiestruturada e, por 

último, foram feitos esclarecimentos acerca de algumas respostas dadas nas 

escalas. 

 

Análise dos Dados 

Os dados quantitativos foram digitados no SPSS e analisados através 

de estatísticas descritivas. Os dados qualitativos foram obtidos mediante 

Análise de Conteúdo das entrevistas (Bardin, 2011). O primeiro passo foi a 

transcrição para o papel das entrevistas gravadas de cada um dos membros 

dos casais. Paixão, Intimidade, Decisão/Compromisso, Satisfação na 

relação e Papel Sexual foram adotadas como categorias apriorísticas para 

Análise do Conteúdo. Nos discursos dos participantes foram localizadas as 

categorias e suas falas classificadas em tabelas. Após, os dados 

quantitativos e qualitativos e foram cotejados, interpretados e integrados 

conforme os modelos teóricos usados. 

 

Apresentação e Discussão dos Resultados 

 

As médias nos componentes do amor e as classificações dos 

membros dos casais nos Papéis Sexuais podem ser observadas na Tabela 1. 

Nenhum dos participantes foi classificado como Típico Masculino, embora 

três fossem do sexo masculino, por outro lado, quatro foram Andróginos. 

Cada um dos seis participantes entrevistados relatou que, ao 

conhecer o companheiro/a, se apaixonou imediatamente ou sentiu forte 

atração física. X2 percebeu “no início do relacionamento, o interesse físico 

e emocional pela parceira”. 

Y1 e Y2 trouxeram “a necessidade da presença do outro e de morar 

junto”. Já Y2 declarou que “se apaixonou ao conhecer o companheiro” e os 

“movimentos que os aproximaram foram de intensa paixão”. Para Y2 “o 

sexo foi o agente motivacional do início da relação” e a “excitação intensa 

permaneceu até 6/7 anos”. Inclusive, Y2 declarou “o rompimento com 
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algumas atividades para estar próximo do outro”. Y1 declarou-se 

“ciumento”. 

 

Tabela 1. Médias e classificações das variáveis examinadas dos 

participantes 
   Casais    

 X1 X2  Y1 Y2   X Y 

Paixão 4,4 3,7  4,5 4,0   4,8 4,4 
Intimidade 4,2 3,7  4,5 4,7   4,8 4,8 

Compromisso 4,7 3,7  4,9 4,5   4,9 5,0 

Satisfação na 
relação 

4,1 3,7  4,4 4,3   4,4 4,6 

Papel Sexual Indiferenciado Andrógino  Típico 

Feminino 

Andrógino   Andrógino Andrógino 

 

Y1 coloca o parceiro em primeiro lugar e diz que tem uma relação 

romântica com demonstrações de carinho. Mas Y2 não acha que o parceiro 

seja mais importante, em primeiro lugar vê a si próprio. X e Y também 

perceberam que a relação inicial era motivada pela paixão. X declarou que 

“tem adoração pelo parceiro”. Y disse que “tinha ciúmes no início” e que 

não é romântico. 

Tudo isso apoia a Teoria Triangular do Amor (Sternberg, 1988, 

1989), que prevê a Paixão com mais intensidade no início da relação, sendo 

o componente condutor para o relacionamento. O curso da Paixão, segundo 

Sternberg (1988, 1989) difere do curso da Intimidade porque tem grande 

influência do despertar psicológico e físico da relação. Em seu período 

inicial, a Paixão encontra-se intensa, sendo, nesse momento, fundamental 

para obtenção da Satisfação. Ou seja, os parceiros experimentam, no início 

da relação amorosa, uma intensa ação da força da Paixão chegando a um 

nível extremamente elevado e, depois de passado algum tempo, percebem 

que já não experimentavam com a mesma intensidade o sentimento inicial. 

Todos os participantes declararam que, com o tempo, houve “mudanças nos 

sentimentos”, a Paixão tornou-se moderada. X1 reconheceu que, “vê a 

companheira como a pessoa mais importante que já conheceu, um ser 

perfeito”, “sente que está abaixo da companheira” e “adora a companheira’, 

porém “o relacionamento nem sempre é romântico” e “já não prefere estar 

com ela (parceira) o tempo todo. Ao mesmo tempo, X2 até consegue 

“imaginar o fim da relação”. 

A Teoria do Processo Oposto da Motivação Adquirida de Solomon 

(1980) descreve esse período inicial da Paixão como uma função de dois 

processos opostos subjacentes. A Paixão experimentada depois de conhecer 

a outra pessoa desperta os sentimentos de atração física e outras sensações e 

alcança rapidamente o topo. As forças negativas começam a atuar se 

opondo à Paixão que, gradualmente, chega a um estado de acomodação. 
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Nesse momento, as forças negativas e positivas se encontram em equilíbrio, 

o que pode levar à estabilidade da relação e desse sentimento arrebatador. 

Como declararam os participantes desta pesquisa, “a Paixão tornou-se 

moderada”. 

A Paixão nos casais e Heterossexual e Gay, no momento da coleta de 

dados, ainda exercia um papel significativo na relação, embora 

reconhecidamente a intensidade não fosse a mesma do início. As sensações 

românticas e a percepção de estarem apaixonados ainda persistem. No 

entanto, nem todos os sujeitos relataram esta paixão, o que remete a 

Sternberg (1988) quando fala das diferenças entre os triângulos e que a 

intensidade dos componentes pode variar de pessoa para pessoa. No casal 

Lésbico, principalmente X2 vislumbra o fim da relação e sua média em 

Paixão é a mais baixa do grupo todo (Tabela 1). 

Como se pode observar, há evidências de que as questões sexuais 

sofreram um declínio na relação dos casais investigados, o que pode estar 

ligado à temporalidade e ao aumento dos componentes Intimidade e 

Compromisso. Para Sternberg (1991), com o passar do tempo, quando o 

sexo é uma constante, a paixão se estabiliza numa forma de paixão menos 

urgente. No entanto, a urgência pode reaparecer em determinados 

momentos, mas a ausência da urgência não significa falta de paixão. 

Yela (1997), baseado na Teoria Triangular do Amor de Sternberg, 

reformulou e ampliou as dimensões dos três componentes, sugerindo a 

existência de dois matizes para a Paixão: Paixão Erótica e Paixão 

Romântica, somando-se ao Compromisso e à Intimidade. O autor definiu a 

Paixão Erótica como um processo que inclui em sua estrutura e conteúdo a 

dimensão física, ou seja, caracteriza-se pela atração fisiológica, fazendo o 

indivíduo experimentar estímulos físicos como: taquicardia, desejo sexual, 

atração física, etc. Este tipo de Paixão mostrou-se forte no Y
2
, quando este 

relata que até 6/7 anos de relacionamento “era só ver o meu companheiro 

que ficava excitado”. 

Sobre a Paixão Romântica, Yela (1997) refere que abrange um 

conjunto de idéias e atitudes sobre o parceiro, caracterizando-se por ser um 

período “mágico” da relação, de identificação com o parceiro, idealização 

sobre o amor e onipotência deste sentimento. No entanto, a paixão 

Romântica tende ao crescimento mais prolongado e duradouro que a Paixão 

Erótica, levando aos parceiros a acreditarem na credibilidade e viabilidade 

da convivência mútua. 

Este autor coloca a existência de três fases principais de evolução 

nas relações amorosas: uma fase inicial, “enamoramento”, que corresponde 

aos primeiros meses de uma relação, em média de um ano, caracterizando-

se por um aumento de todos os componentes do amor, especialmente a 

Paixão erótica e a Intimidade, com desejos sexuais e satisfação em 
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estabelecer o vínculo amoroso. Na segunda fase ou fase intermediária, 

aproximadamente no quarto ano de relação, encontra-se o “amor Paixão”, 

com a mistura da Paixão erótica e romântica, com importância também no 

Compromisso e na Intimidade. Finalmente, a terceira fase, ao redor do 

quarto ano, é caracterizada pelo amor companheiro. Com o declínio da 

Paixão e aumento dos componentes Intimidade e Compromisso. 

Fazendo uma comparação entre os três casais, percebe-se que 

apresentaram um tipo de Paixão Romântica onde as questões sexuais não 

estão tão presentes como no inicio do relacionamento e a Intimidade e o 

Compromisso se tornaram fatores importantes nas relações. Isso é mostrado 

no relato dos casais quando estes trazem a Paixão como componente forte 

no inicio do relacionamento, havendo um decréscimo ao longo do tempo. 

No entanto, pode-se inferir que X1
 
é a que mais se caracteriza por este tipo 

de Paixão, por manifestar a idealização da parceira. 

Os dados qualitativos encontrados acerca do componente Paixão 

deram apoio empírico à teoria de Sternberg (1988, 1989) de que a Paixão é 

o elemento mais difícil de sustentar por estar menos sujeito ao controle 

consciente e a terminar mais rápido.  A Paixão poderá ser mais duradoura 

quando receber reforços intermitentes, ou seja, quando os indivíduos são 

ocasionalmente estimulados, como declararam os membros do casal 

Heterossexual, “às vezes, nós quebramos a rotina da relação”. Os demais 

casais não relataram esse tipo de reforço, o que traz a possibilidade de que a 

Paixão estava em declínio para dar espaço a Intimidade e o Compromisso. 

O casal Lésbico mostrou uma peculiaridade no desenvolvimento da 

Intimidade. 

Ao se conhecerem no local de trabalho, começaram a ter um contato 

mais íntimo através das conversas na hora do intervalo, jantares, etc. 

Contudo, o fato de X1
 
ter sido casada (relacionamento heterossexual) 

deixava X2 insegura com relação à orientação sexual da mesma. Nesse 

caso, constatou-se que a Intimidade antecedeu a Paixão em decorrência da 

ambiguidade do ambiente, da incerteza, da insegurança experimentada, do 

que da escolha do casal. No entanto, para Sternberg (1989), a Intimidade é o 

componente mais característico da feminilidade, pois as mulheres 

costumam dar mais importância aos sentimentos de proximidade, carinho e 

ternura do que de sexo e paixão. Com isso, esperar-se-ia que o 

desenvolvimento dos componentes do amor aconteça numa ordem diferente 

num relacionamento amoroso entre duas mulheres. 

O curso da Intimidade foi descrito por Berscheid (1994) através da 

sua Teoria das Emoções. No discurso dos participantes entrevistados nesta 

pesquisa, não foram encontrados dados que fornecessem apoio empírico à 

teoria, no entanto não se pode concluir que essas forças emocionais 

subjacentes não estejam em ação nas relações examinadas. 
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Sternberg (1988, 1989) explicou o curso da Intimidade em duas 

dimensões: a Intimidade latente, um tipo oculto, e a Intimidade manifesta, 

um tipo consciente. A Intimidade latente é decorrente do aumento do 

vínculo interpessoal, ou seja, os parceiros estão tão próximos que cada um 

acredita que já conhece suficientemente o outro. Esta crença pode levar a 

uma suspensão da Intimidade manifesta, que pode ser percebida como 

inexistência de Intimidade. No relacionamento exitoso é natural que a 

Intimidade latente se desenvolva e, concomitantemente, a manifesta 

decresça. No relacionamento fracassado, ambas decrescerão 

simultaneamente. 

Neste estudo, corroborando a teoria de Sternberg (1988), os casais 

estavam experimentando esse processo da Intimidade. Os casais relataram 

que “ainda vivenciamos momentos de carinho” (manifesta), mas, “às vezes 

essas coisas se perdem no cotidiano” (latente), mas “podem ser recuperadas 

logo em seguida” (manifesta). 

Na avaliação quantitativa, Y2
 

apresentou escores médios mais 

elevados em Intimidade do que em Paixão e Compromisso (Tabela 4). Na 

entrevista, Y2 descreveu sua relação amorosa com uma série de 

características que compõem a Intimidade: “confiança no outro, 

cumplicidade, os dois se complementam, afetuosidade, conseguem retomar 

as questões de afeto do cotidiano, sente-se emocionalmente ligado ao outro, 

comunicação boa, afinidade, conhece o outro, parceria, preocupação com 

outro, relação aberta no sentido de poder conversar com outro, compreensão 

e respeito pelo outro”. O escore médio de Y2 em Satisfação também foi 

elevado (Tabela 1). Contraditoriamente, a Intimidade é uma variável que 

prediz menor Satisfação nos homens, pois se associaria mais à feminilidade 

do que à masculinidade (Serrano & Carreño, 1993). Nesse caso, isso se 

explicaria pela condição de esquema de gênero Andrógino, Y2 é forte em 

masculinidade, mas também em feminilidade. 

O componente Compromisso foi o elemento que mostrou os mais 

elevados escores médios entre os casais (Tabela 1). Nas relações 

duradouras, este componente deve crescer gradualmente. Os casais Gay (12 

anos de relação) e Heterossexual (dois anos de namoro e cinco de 

casamento) mostraram relacionamentos maduros e estáveis com fortes 

desejos de permanecerem juntos. Embora o casal Lésbico (sete anos de 

relacionamento, mas sem coabitação) também ter apresentado um escore 

médio forte em Compromisso (Tabela 1), na entrevista se revelou que o 

mesmo estava fragilizado. Ao mesmo tempo em que X1 e X2 declarassem 

que “desejam que a relação seja duradoura”, “não se sentem responsáveis 

pela outra”. Além disso, X2 manifestou “a necessidade de estar liberada 

para as obrigações profissionais” e “os compromissos profissionais estão na 

frente de qualquer coisa”. Para Sternberg (1989), o Compromisso consiste 
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em dois aspectos, um em curto prazo, que é a Decisão de amar alguém, e 

outro em longo prazo, que é o Compromisso em manter esse amor. Esse 

componente é essencial para que os casais possam enfrentar os períodos 

difíceis e confiar na relação e possam buscar momentos mais tranquilos.  

O casal Lésbico foi o que mostrou as mais baixas medidas dos 

componentes do amor (Tabela 1). Isso talvez possa ser compreendido por 

questões tais como a baixa autoestima de X1, que apresentou Papel Sexual 

Indiferenciado, e a forma como o casal se relaciona. A Intimidade pode ter 

uma ligação direta com a autoestima (Hernandez & Roveda, 1998). Os 

indivíduos com autoestima baixa tem mais dificuldade de compartilhar 

sentimentos e emoções, não conseguindo estabelecer uma relação muito 

intima com o parceiro, possivelmente por medo de revelar-se.  

Dion e Dion (1975) mostraram que pessoas com baixa autoestima 

relataram experiências mais intensas de amor romântico e se descreveram 

como menos racionais, mais controladoras, menos congruentes e 

demonstraram gostar menos de si mesmo e do parceiro romântico.   Para 

X1, a sua parceira “é perfeita e ideal” e “sente-se, em dados momentos, 

abaixo dela”. Em X1, a Paixão foi mais forte que a Intimidade (Tabela 1). 

X1 apresentou escores médios baixos em feminilidade e masculinidade, seu 

Papel Sexual é Indiferenciado. Para Sternberg (1989), este tipo de amor 

apaixonado pode implicar em relações caracterizadas pela idealização e 

individualismo. Antill (1983) relacionou a Satisfação Conjugal com Papéis 

Sexuais. Os resultados mostraram que os indivíduos que são Andróginos, 

Tipificados Femininos ou Masculinos, se estiverem numa relação com 

Indiferenciados, manifestam menos Satisfação. Foi observado que X2, que é 

Andrógina, apresentou o escore médio mais baixo em Satisfação se 

comparado com os escores dos outros participantes (Tabela 1). 

Outro ponto importante para ser considerado no entendimento da 

relação do casal Lésbico é o fato das parceiras não coabitarem e não 

compartilharem os bens materiais, o que caracteriza certo descompromisso. 

Essas condições, sem dúvida, fizeram com que esse casal se distinguisse 

apresentando escores médios mais baixos nos três componentes do amor do 

que apresentaram os outros dois casais. Também se pode perceber um 

razoável desequilíbrio entre os triângulos do amor autopercebidos de X1 e 

X2 ao se projetar a forma e a área dos mesmos. Por outro lado, a forma e 

área (intensidade) dos triângulos do amor percebidos pelos dos membros 

dos casais Heterossexual e Gay revelaram amores mais equilibrados (Tabela 

1). 

Diversas fontes teóricas confirmaram a idéia que a experiência do 

Amor depende mais da orientação de Papéis Sexuais do que do sexo 

biológico (Coleman & Ganong, 1985; Ganong & Coleman, 1985, 1987). No 

casal Gay (ambos do sexo masculino), Y1, Tipificado Feminino e Y2, 
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Andrógino, perceberam-se fortemente satisfeitos em seu relacionamento. 

No casal Heterossexual, ambos Andróginos, a Satisfação também foi 

elevada (Tabela 1). Pesquisas têm sugerido que a feminilidade tem 

importância significativa para a Satisfação e Ajustamento Conjugais (Antill, 

1983; Celenk, van de Vijver, &  Goodwin, 2011; Hernandez & Hutz, 2008; 

Isaac & Shah, 2004; Stafford, Dainton, & Haas, 2000; Steiner–Pappalardo 

& Gurung, 2002). Nesses casos, se pode inferir que a Satisfação esteja 

relacionada com o fato dos indivíduos Andróginos e Típicos Femininos 

possuírem fortes características femininas. Nas entrevistas do casal 

Heterossexual, observou-se que apesar de Y ter um elevado escore em 

feminilidade, X “cobrou mais carinho e mais romantismo”, ou seja, deseja 

que Y aumente, ainda mais, sua feminilidade. 

 

Conclusões 

 

A investigação realizada principalmente revelou evidências de que o 

amor independe da orientação sexual dos sujeitos envolvidos no 

relacionamento e se processo igualmente. As possíveis diferenças na 

maneira do amor se processar parecem mais relacionadas com as condições 

disposicionais dos envolvidos. As diferenças no Amor e Satisfação 

encontradas no casal Lésbico, na comparação com os outros dois casais, 

possivelmente se relacionam com as condições disposicionais e ambientais 

diferenciadas desta relação (não coabitação, principalmente). Sugere-se a 

realização de novas investigações que contemplem casais Lésbicos 

coabitantes e de com Papéis Sexuais diversos. Em novas abordagens da 

questão do Papel Sexual Indiferenciado e suas possíveis relações com o 

Amor e a Satisfação seria fundamental a inclusão de outras variáveis 

disposicionais que pudessem gerar maior explicação sobre essa condição 

individual específica em que tanto a feminilidade quanto a masculinidade 

tem fraca expressão. 

Os resultados desta pesquisa confirmaram a maioria dos aspectos 

envolvendo a Teoria Triangular do Amor e, também, as relações esperadas 

entre os Papéis Sexuais, o Amor e a Satisfação conjugal. Mas como as 

pesquisas que incluam o relacionamento amoroso dos casais homossexuais 

brasileiros ainda são escassas sugere-se que novas investidas sejam 

realizadas e com amostras maiores, para que possam representar melhor 

essa população que precisa de mais atenção, inclusive da Psicologia. 
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La familia es la fuente de las relaciones más duraderas y el primer 

sustento social del individuo que le provee vestido, alimento, casa y afecto 

(García & Rivera,  2007). 

Considerando el papel de la familia en el bienestar humano, la 

familia es la que se encarga de proveer a sus miembros de un ambiente 

apropiado para su desarrollo y crecimiento dentro de esta, primordialmente 

en un plano biopsicosocial, es decir que la familia es el primer sustento 

social del individuo y la fuente de las relaciones más duraderas, con pautas 

de relación que se mantienen a lo largo de la vida, lo que la convierte en la 

instancia con mayores recursos para producir cambios cuando las cosas no 

funcionan o están bien (Fishman, 1995).  

Y ¿Qué es una familia? Parecería ser una pregunta de respuesta fácil: 

madre, padre e hijos. Sin embargo, hoy en día el modelo “tradicional” de 

familia dista mucho de aquello que considerábamos suficiente a partir de 

dos personas unidas en matrimonio y su descendencia biológica. El cambio 

social en las últimas décadas ha traído preguntas sobre lo que constituye una 

familia y ha puesto en duda conclusiones previas que fueron obtenidas en 

base a las definiciones tradicionales. Constelaciones familiares que antes 

eran poco comunes (familias divididas, padres homosexuales, madres 

solteras, padres en unión libre, etc.) ahora son más comunes y necesitan ser 

entendidas. Cambios demográficos como el que ahora las mujeres trabajen, 

que no necesariamente se casen, y otras tantas que podrían mencionarse 

hacen que la investigación sea más compleja. No obstante, 

independientemente de cómo se conceptualice la familia es importante 

destacar que los cambios sociales han brindado poder a diferentes grupos de 

personas (mujeres, homosexuales, otras minorías)  que  ponen  en   cuestión  

_____________________ 
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algunas de las suposiciones y marcos teóricos de mucha de la literatura 

psicológica y que ahora se encuentran en posiciones a partir de las cuales 

pueden redefinir conceptos, medios de investigación, etc., sobre la familia, 

lo cual trae consigo nuevos cambios en la organización familiar (Rojas, 

2008). 

Par Coopeland y White (1991) algunas de las consideraciones que 

deben tomarse en el estudio de las familias son las siguientes. Las familias 

tienen una historia compartida. La historia se remonta a momentos de antes 

que incluyen muchas generaciones y abarca diferentes valores étnicos o 

religiosos, conductas, pensamientos, etc. Las familias tienen, también, un 

futuro compartido, lo cual se nota si se les pregunta a los miembros de ésta 

aquello que les resulta importante. Además, algunos de los miembros de la 

familia comparten un componente biológico. El grado en el que el 

temperamento, personalidad, talento, inteligencia o conducta son heredados 

permanece incierto, pero el potencial de disposición biológica en una 

familia es una cuestión de relevancia cuando se hacen estudios sobre 

miembros de la familia. Existe también una jerarquía de poder dentro de las 

familias que algunas veces se encuentra hasta cierto punto implícita. Esta 

jerarquía es determinada parcialmente por la existencia de dos o más 

generaciones. Los roles de los padres y sus hijos definen su conducta y 

establecen un código de conductas.  

Podría decirse que muchos ven a la familia dentro de la sociedad 

como el “pegamento” que mantiene unido todas las diferentes partes de 

nuestra vida. Se interconecta con, influencia y es influenciada por muchas 

áreas de la vida social como el cuidado de la salud, crimen, trabajo, 

actividades recreativas, etc.  

Para muchos, la familia es algo que se conoce, esa unidad pequeña 

que entendemos y damos por hecho. La gran mayoría de las personas 

pertenecen por lo menos a una familia durante su vida, y ven a ésta como 

fuente de identidad, tranquilidad y seguridad. Como muchos contextos que 

nos son familiares, la familia es generalmente vista como favorable, aunque 

no es así siempre. Muchos creen que la familia es hoy en día una institución 

fuerte, apoyada y deseada por la mayoría de la población, capaz de apoyar 

cuando se deba hacer frente a la sociedad; otros piensan que es una 

institución en desuso.  

Al respecto de lo anterior, a pesar de que la familia esté presente en 

muchas culturas, muchas veces esta tiene un buen funcionamiento y otras 

veces no. Palomar Lever (1998) define el funcionamiento familiar, como el 

conjunto de patrones de comportamiento del sistema familiar que rigen el 

estilo de vida familiar y promueven funcionalidad o disfuncionalidad 

(Palomar Lever, 1998). Aunado a esto, se dice que el funcionamiento 

familiar es un proceso en el que participa el individuo, la familia  y la 
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cultura (García-Méndez & Rivera, 2007), con una capacidad de cambios, 

que comprenden una amplia gama de conductas afectivas, estructurales, de 

control, cognoscitivas y de relaciones externas (García-Méndez & Rivera, 

2007); que están interrelacionadas, de modo que si se modifica una de ellas, 

las demás también cambian. 

Haley (1980) y Minuchin y Fishman (1984) mencionan que un 

funcionamiento familiar adecuado está determinado por el tipo de límites, el 

manejo de jerarquías, la organización y las reglas establecidas, es decir 

cuando la dinámica es armónica hay cohesión familiar, una adecuada 

comunicación, flexibilidad, claridad de reglas y roles, por lo tanto hay 

predisposición favorable a la salud en la familia como sistema. 

Un funcionamiento familiar saludable es aquel que le posibilita a la 

familia cumplir exitosamente con los objetivos y funciones que le están 

histórica y socialmente asignados, como la satisfacción de las necesidades 

afectivo-emocionales y materiales de sus miembros, la transmisión de 

valores éticos y culturales, la promoción y facilitación del proceso de 

socialización de sus miembros, el establecimiento y mantenimiento de un 

equilibrio que sirva para enfrentar las tensiones que se producen en el curso 

del ciclo vital, el establecimiento de patrones para las relaciones 

interpersonales (la educación para la convivencia social), la creación de 

condiciones propicias para el desarrollo de la identidad personal y la 

adquisición de la identidad sexual (Zaldívar, 2007). 

Hay varias áreas que se han identificado en el Funcionamiento 

familiar: Roles (Se refiere a los patrones de conducta por medio de los 

cuáles la familia asigna determinadas funciones a cada uno de sus 

miembros), Involucramiento afectivo (Se refiere al grado en que la familia 

como un todo, muestra interés y valora las actividades e intereses de cada 

miembro de la familia), Respuestas afectivas (Es la habilidad de la familia 

para responder con sentimientos adecuados a una situación, tanto en calidad 

como en cantidad), Control de conducta (Se refiere a los patrones que 

adopta una familia en el manejo de la conducta, con énfasis en las 

situaciones que se manifiestan en el área de socialización entre los 

miembros de la familia y con el mundo externo), Comunicación (Es el 

intercambio de información dentro de la familia), Resolución de problemas 

(Es la habilidad de la familia para resolver problemas a un nivel que 

mantenga un funcionamiento familiar adecuado) (Calderón, 2001).  

Por otra parte, los criterios para determinar la funcionalidad de una 

familia son: Comunicación, Individualidad, Toma de decisiones y 

Reacciones ante las Demandas de Cambio, mismos que van a reflejar el 

funcionamiento interno de la relación marital, a través de la percepción del 

nivel de satisfacción marital (Ojeda, 2006). 
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Dentro del tema de la salud Ackerman (1970) menciona que no 

existe una familia idealmente sana, pero es posible distinguir algunos 

componentes del funcionamiento familiar que son principalmente 

funcionales y otros disfuncionales, de ese modo que es posible concebir el 

grado de éxito y de fracaso en la realización de funciones familiares 

esenciales, y desde este punto de vista, se puede evaluar el grado de 

adaptación familiar de acuerdo a los siguientes puntos: 

1. La forma en que la familia maneja y enfrenta sus problemas. 

2. La manera en que la familia delimita correctamente sus problemas 

y logra una solución realista para ellos. 

3. Cuando la familia puede contener el problema y controlar los 

efectos potencialmente nocivos, otorgándose a sí misma un periodo más 

largo para encontrar una solución, ya que esta se encuentra incapacitada 

para llegar a la solución adecuada. 

4. Cuando la familia es incapaz de encontrar una solución  o de 

contener los efectos destructivos del conflicto, la familia reacciona a la 

tensión del fracaso con una conducta impulsiva inadecuada, autodestructiva 

y dañina. 

De ahí, que si se generan fracasos persistentes en alguno de estos 

niveles, la familia puede mostrar síntomas progresivos de desintegración 

familiar. 

Según Ackerman (1970) las manifestaciones de patología o de una 

crisis familiar llevan a una manifestación de derrumbes emocionales en la 

familia, aislamiento entre sus miembros, separación emocional, 

construcción de graves barreras para la comunicación, aparición de bandos 

y divisiones familiares. Hay signos claros de una pauta de conflicto y 

hostilidad que desintegra la unidad familiar, ya que a menudo la familia 

suele dividirse en campos separados donde una parte de ella se opone a la 

otra, de manera que la familia como grupo, ya no cumple con sus funciones 

básicas.  

En algunos estudios que se iniciaron hacia finales de los setenta en la 

Universidad de Minnesota, donde se trataban de identificar los aspectos más 

relevantes del funcionamiento familiar a partir de un análisis de la teoría 

familiar y de la literatura acerca de la terapia familiar, se identificaron tres 

dimensiones de la dinámica familiar que podían expresarse en función de 

tres variables: cohesión, adaptabilidad y comunicación familiar (Zegers, 

Larraín, Polaino-Lorente, Trapp & Diez, 2003). 

La cohesión familiar es definida como la ligazón emocional que los 

miembros de una familia tienen entre sí (Zegers et al., 2003). Existen varios 

conceptos o variables específicas para diagnosticar y medir las dimensiones 

de cohesión familiar: ligazón emocional, fronteras, coaliciones, tiempo, 

espacio, amistades, toma de decisiones, intereses y formas de recreación.  
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La adaptabilidad familiar es definida como la capacidad de un 

sistema conyugal o familiar de cambiar su estructura de poder, relaciones de 

roles y reglas de relación, en respuesta al estrés situacional o evolutivo 

(Zegers et al., 2003). La descripción, medición y diagnóstico de esta 

dimensión incluye conceptos tales como poder (capacidad de afirmación, 

control, disciplina), estilos de negociación, relaciones de roles y reglas de 

relación de la familia.  

La comunicación familiar es el tercer concepto, considerándosela 

una dimensión facilitadora. Las habilidades para la comunicación positiva 

descritas son: empatía, escucha reflexiva, comentarios de apoyo, etc. Hacen 

posible que las parejas y familias compartan sus necesidades y preferencias, 

en tanto se relacionen con la cohesión y la adaptabilidad. Las habilidades 

negativas son: doble vínculo, doble mensaje y críticas. Reducen la 

capacidad de los cónyuges o miembros de una familia para compartir sus 

sentimientos, restringiendo sus movimientos en las otras dos dimensiones 

(Zegers et al., 2003).  

En el contexto de la familia, el funcionamiento familiar es un 

proceso que implica dimensiones positivas y negativas, en las que el sentido 

de afiliación y de pertenencia al grupo, se reflejan a través de la convivencia 

cotidiana, la recreación, la cohesión y el apoyo entre los miembros de la 

familia y la pareja (García-Méndez et al., 2006). En el funcionamiento 

familiar intervienen múltiples factores: culturales, sociales, políticos, 

económicos, la creciente inserción de la mujer en el área laboral, la familia 

de origen, historias de vida, nivel educativo, género, entre otros. La 

interacción de estos factores ha modificado en el transcurso del tiempo, la 

estructura y dinámica de la familia —tipo de familia, número de hijos, roles, 

reglas— eventos que permiten a la familia como sistema  articular sus 

necesidades internas con las demandas del contexto social en el que se 

encuentran.  

Los cambios se relacionan con el funcionamiento de la familia, por 

ejemplo, si las relaciones son afectuosas, armoniosas, hay claridad en los 

patrones de relación referentes a límites, reglas y roles entre otros,  se 

facilitan los cambios en el sistema. Sin embargo, cuando la familia es 

distante en sus relaciones, con límites, reglas y roles confusos, se pueden 

generar conflictos y problemas que dificultad la movilidad de la familia 

(García-Méndez & Rivera, 2007). 

Pero cabría preguntarse aquí, ¿cómo impacta el funcionamiento 

familiar en la satisfacción de la realción? El funcionamiento familiar es 

usado para describir varias características del desarrollo de la familia como 

las relaciones entre padres e hijos, la calidad marital, la cohesión, el 

conflicto, entre otros (Smith, Elliott & Lanch, 2004). También se puede 

decir que la calidad marital o satisfacción marital es uno de los aspectos 
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más examinados en los estudios de familia (Adams, 1988; Bradbury, 

Fincam & Beach, 2000; Fincham & Linfield, 1997; Spanier & Lewis, 

1980). 

El matrimonio es parte de la familia, y por ende, mientras un 

matrimonio esté satisfecho, la familia también (Fishman, 1990). La 

satisfacción marital, es el grado de satisfacción o gratificación que tiene el 

cónyuge respecto a su condición matrimonial; ha sido considerado un 

indicador  de estabilidad y felicidad conyugal (Díaz Loving, 2004). La 

satisfacción marital está centrada en el individuo y en el bienestar familiar 

(Snack & Eshleman, 1998). 

Según Brenton (en Tena-Suck, & Romero, et al., 1994), el elegir una 

pareja y mantener una relación estable con ella ha sido una extraña mezcla 

de agonía y éxtasis, ya que somos fruto tanto del ideal romántico como del 

práctico, es decir elegimos a nuestra pareja de un modo racional y práctico, 

pero las ilusiones se imponen a todo lo demás, de modo que elegimos mal y 

ello va generando un decremento en la satisfacción. Es decir, cuando la 

percepción de las expectativas negativas del cónyuge se van incrementando, 

provoca que la satisfacción marital disminuya (Diaz-Loving, 1999). Esto 

debido a que esa percepción se va a ver influenciada por diferentes factores, 

que van a afectar significativamente en el inicio y transcurso de la relación. 

Por esa razón, no es de extrañarse que cuando el matrimonio inicia, las 

expectativas conyugales se vayan modificando con el paso del tiempo y en 

el más grave de los casos se van perdiendo (Flores Galaz, 2007). Así 

mismo, en el curso de la relación surgen periodos de transición y crisis, que 

se caracterizan por cierta inestabilidad, en muchas ocasiones debidas a 

factores de la personalidad de cada uno de los miembros o al proceso de 

interacción en sí misma (Flores Galaz, 2007).  

Por otro lado Belkin y Goodman (1980) la satisfacción marital 

depende de la habilidad de los patrones maritales que lo definen y lo 

representan mutuamente. Así la satisfacción marital, intervendrá en algún 

grado en la funcionalidad de la familia, pues al tener un matrimonio 

satisfactorio, la familia también lo estará, gozando de bienestar familiar 

(Oratyjinkal & Vansteenwegen, 2006) y felicidad conyugal. De esta forma, 

un matrimonio satisfactorio brinda a los miembros de la díada, felicidad y 

bienestar, la cual genera relaciones familiares saludables y un ambiente 

óptimo de desarrollo para los miembros de la familia (Fishman, 1990). Las 

parejas que no experimentan satisfacción pueden estar viviendo conflictos, 

afectar su rol como padres y las relaciones con los hijos (Davies & Lindsay, 

2004). 

Knapp y Lott (2010) por su parte plantean que el estudio del 

matrimonio se debe de entender como una relación interna definida por  la 

participación de sus actores, es decir puede ser vista desde la óptica del 
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funcionamiento familiar que viven esos actores. Aunado a ello, los autores 

mencionan que se puede medir la calidad de la relación padre – hijo en 

términos de la satisfacción que tiene el padre al respecto de su relación de 

pareja (Knapp & Lott, 2010). 

En conclusión, un matrimonio bien ajustado (feliz, satisfecho) se 

define como aquel en el que las actitudes y conductas de cada uno de los 

miembros, produce un ambiente que es favorable al funcionamiento de la 

personalidad de cada uno, los patrones de conducta de los miembros causan 

satisfacción mutua (Burgess & Cotrell, 1939).   

En fin, existen diversos factores que van a tener más peso que otros 

dentro de la relación dependiendo del ciclo vital en que se encuentre la 

pareja, lo que determina la funcionalidad y disfuncionalidad de todos los 

miembros que conforman el sistema familiar y por ende de la satisfacción 

en la relación.  

En México, existen varios trabajos en los que se ha evaluado la 

relación entre el funcionamiento familiar y la satisfacción marital. Entre 

ellos, Rivera, Díaz-Loving, Montero, Villanueva y Flores (2013), evaluaron 

en una muestra de 599 personas voluntarias, 300 mujeres y 299 hombres, la 

relación entre funcionamiento familiar y satisfacción marital. Para medir 

esta relación, utilizaron el Inventario Multifacético de Satisfacción Marital 

(IMSM) (Cortés, Reyes, Díaz Loving, Rivera & Monjaraz, 1994) con 48 

reactivos divididos en 6 factores: Interacción, Físico-Sexual, Organización y 

Funcionamiento, Familia, Diversión e hijos y la Escala de funcionamiento 

familiar (Paloma Lever, 1998) que consta de 56 reactivos agrupados en 10 

factores: Tiempo compartido, Roles- trabajo doméstico, Autonomía-

independencia, Organización, Autoridad y Poder, violencia física y verbal, 

comunicación, cohesión, falta de reglas y apoyo, y relación de pareja. 

Rivera et al. (2013) encuentran, en este estudio que con base en los 

componentes: organización-funcionamiento, familia, interacción, y 

diversión correspondiente a la variable Satisfacción Marital, correlaciones 

positivas y significativas en hombres y mujeres con varios factores de 

funcionamiento familiar entre los cuales están: tiempo compartido, roles y 

trabajo doméstico, autonomía-independencia, autoridad y poder, 

comunicación, cohesión y relación de pareja. Este resultado puede 

explicarse en términos de que tanto para hombres como para mujeres el 

compartir tiempo libre en familia para expresar ideas, discutir problemas o 

negociar acuerdos es una forma de unión y apoyo. Esto implica, que para 

ambos es importante mantener una buena comunicación para disponer de 

una buena organización en el hogar. Así mismo cuando los cónyuges 

observan que dentro de su sistema familiar se fomenta la independencia de 

los hijos, estos desean pasar mayor tiempo con los hijos, lo que promueve 

en la pareja un incremento en la satisfacción marital. 
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En relación al área físico sexual, tanto hombres como mujeres 

presentaron correlaciones significativas y positivas en las dimensiones 

tiempo compartido, roles y trabajo doméstico, autonomía e independencia, 

autoridad y poder, comunicación, cohesión y relación de pareja; mientras 

que en el componente organización, factor perteneciente a la variable 

funcionamiento familiar, ni hombres ni mujeres presentaron correlación 

significativa, hecho que puede deberse a que para ambos no resulta tan 

importante el hecho de mantener cierto grado de flexibilidad o rigidez con 

respecto a cuándo y en qué momento exista contacto físico-corporal, pues 

eso quizá lo determinen otros factores. 

En lo que se refiere a los hijos dentro de la satisfacción marital se 

obtuvieron correlaciones significativas y positivas para los componentes 

tiempo compartido, roles y trabajo doméstico, autonomía-independencia, 

autoridad y poder comunicación, cohesión y relación de pareja, mientras 

que para el factor organización las mujeres  no presentaron correlación 

significativa y positiva, sin embargo para los hombres este factor se vinculó 

de manera positiva. Estos resultados pueden ser comprendidos al suponer 

que los hombres perciben más satisfacción, si las esposas son las que 

proveen a los hijos de una buena educación, atención y cuidado, pues de esa 

forma se están promoviendo valores con los que él ha sido educado, 

mientras que para las mujeres estas ideas no son tan importantes, pues a 

ellas se les ha enseñado a cuidar y atender a los hijos desde siempre. 

Así mismo, se observó que todas las dimensiones de satisfacción 

marital tanto en hombres como en mujeres presentan correlaciones 

significativas y negativas para los factores violencia física-verbal y falta de 

reglas y apoyo del funcionamiento familiar. Por lo cual se observa que tanto 

para hombres como para mujeres no son tan relevantes esos aspectos, ya 

que mientras existan mayores lazos de unión, habrá menos violencia 

intrafamiliar y no habrá necesidad de atribuir reglas para que exista orden y 

responsabilidad en los miembros del hogar (ver Tabla 1). 
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Tabla 1.Correlaciones entre factores de Funcionamiento Familiar y 

Satisfacción Marital en hombres y mujeres (Parte 1) 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Tiempo compartido   .581** .421** .481** .484** -.201** .583** .704** 

2. Roles y Trabajo Domestico .557**   .563** .591** .556** -.319** .642** .676** 

3. Autonomía Independencia .487** .577**   .273** .529** -.232** .731** .645** 

4. Organización .525** .615** .464**   .464** -0.094 .353** .418** 

5. Autoridad  .408** .538** .481** .538**   -.232** .517** .610** 

6. Violencia Física y verbal -.246** -.224** -.371** -0.081 -0.097   -.245** -.354** 

7. Comunicación .568** .616** .765** .466** .431** -.278**   .725** 

8. Cohesión .605** .616** .712** .568** .524** -.347** .778**   

9. Falta de reglas y apoyo -.271** -.282** -.366** -0.11 -.190** .493** -.320** -.378** 

10. Relación de pareja .488** .487** .477** .300** .306** -.282** .413** .479** 

11. Organización y Funcionamiento .343** .306** .325** .211** .134* -.298** .299** .354** 

12. Familia .364** .351** .238** .261** .148* -.175** .219** .269** 

13. Físico Sexual .312** .228** .264** 0.058 .146* -.259** .180** .199** 

14. Interacción .340** .327** .292** .156** .132* -.319** .270** .321** 

15. Diversión .356** .304** .289** .184** .158** -.204** .225** .274** 

16. Hijos .346** .230** .331** 0.092 .171* -.260** .316** .334** 

M 
        

DE 
        

 
        

Nota: Las intercorrelaciones para los hombres (n=299) se presentan arriba de la diagonal y las 
intercorrelaciones para las mujeres (n=300) aparecen abajo de la diagonal. Las medias y las 

desviaciones estándar para los hombres se presentan en las columnas verticales y las medias y  

desviaciones estándar para las mujeres se presentan en las filas horizontales. 
*p≤0.05  **p≤0.01 
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Tabla 1.Correlaciones entre factores de Funcionamiento Familiar y 

Satisfacción Marital en hombres y mujeres (Parte 2) 

  9 10 11 12 13 14 15 16 M DE 

1. Tiempo 

compartido 
-.221** .407** .316** .298** .233** .291** .291** .386** 

 

 2. Roles y 

Trabajo 

Domestico 

-.273** .479** .354** .334** .306** .326** .323** .306** 
 

 3. Autonomía 

Independencia 
-.336** .500** .304** .329** .235** .313** .224** .266** 

 

 
4. Organización 0.024 .285** .180** .154** 0.079 .128* .174** .215** 

 

 
5. Autoridad  -.224** .487** .363** .318** .282** .343** .302** .395** 

 

 6. Violencia 

Física y verbal 
.557** -.327** -.299** -.288** -.310** -.346** -.263** -.251** 

 

 7. 

Comunicación 
-.404** .454** .337** .334** .249** .339** .209** .308** 

 

 
8. Cohesión -.392** .505** .356** .381** .253** .343** .284** .462** 

 

 9. Falta de 

reglas y apoyo 
  -.354** -.367** -.365** -.373** -.391** -.306** -.231** 

 

 10. Relación de 

pareja 
-.326**   .517** .448** .541** .601** .465** .343** 

 

 11. 

Organización y 

Funcionamiento 

-.368** .510**   .785** .652** .813** .772** .450** 
 

 
12. Familia -.187** .464** .703**   .531** .648** .665** .495** 

 

 13. Físico 

Sexual 
-.260** .693** .547** .486**   .812** .692** .416** 

 

 
14. Interacción -.344** .724** .736** .630** .777**   .764** .581** 

 

 
15. Diversión -.284** .639** .701** .641** .736** .807**   .448** 

 

 
16. Hijos -.321** .470** .643** .545** .524** .544** .619**   

 

 
M 

         

 
DE 

         
 

          
 Nota: Las intercorrelaciones para los hombres (n=299) se presentan arriba de la diagonal y las 

intercorrelaciones para las mujeres (n=300) aparecen abajo de la diagonal. Las medias y las 

desviaciones estándar para los hombres se presentan en las columnas verticales y las medias y  
desviaciones estándar para las mujeres se presentan en las filas horizontales. 

*p≤0.05  **p≤0.01 
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Posteriormente Rivera et al. (2013) aplicaron la prueba t para ver las 

diferencias en las escalas aplicadas por sexo. Para la escala de 

funcionamiento familiar se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas en hombres y mujeres en las dimensiones: tiempo compartido 

t (599)=1.70, p=.088, d=.115, IC=95% (-.017, .248), donde los hombres 

presentaron una media mayor (M=3.56, DE=.813) que las mujeres 

(M=3.44, DE=.846); roles y trabajo doméstico t (601)=2.688, p≤ .007, d= 

.168, IC 95% (.045, .291), en donde los varones reportaron tener mayor 

obligación al establecer las tareas que se deben cumplir dentro del hogar, 

(M=3.69, DE=.741), en comparación con las mujeres (M=3.52, DE=.793); 

autonomía-independencia t (589)=.392, p=.696, d= .021, IC=95% (-.086%, 

.129), donde los hombres reportaron mayor de necesidad de fomentar la 

independencia en cada uno de los miembros de la familia (M=3.79, 

DE=.661) que las mujeres (M=3.77, DE=.676); organización t (597)=4.36, 

p=.000, d=.206, IC=95% (.113.-300), en esta dimensión los hombres 

brindan mayor importancia a la organización de la familia (M=3.42, 

DE=.581), que las mujeres (M=3.21, DE=.579); autoridad y poder t 

(594)=1.91, p=.056, d=.120, IC=95% (-.003, .245), donde los hombres le 

dan mayor importancia al control de autoridad en el sistema familiar 

(M=3.69, DE=.782) que las mujeres (M=3.57, DE=.760); violencia física y 

verbal t (592)=-1.43, p=.151, d= -.095, IC=95% ( -.225, .035), en donde la 

mujeres reportaron una media más alta (M=2.14, DE=.804) que los hombres 

(M=2.04, DE=.814); comunicación t (598)=.465, p=.642, d=.030, IC=95% 

(-.096, .157), donde los hombres otorgan mayor importancia a discutir y 

negociar acuerdos (M=3.80, DE= .776), que las mujeres (M=3.77, 

DE=.806); cohesión t (606)=.416, p=.677, d=. 025, IC=95% (-.094, .145), 

donde los hombres brindan mayor apoyo y cooperación en la familia 

(M=3.95, DE= .708) que las mujeres (M=3.93, DE=.792); falta de reglas y 

apoyo t (596)= -2.03, p=.042, d= -.114, IC= 95% (-.225, -004), en donde las 

mujeres reportan mayor necesidad de imponer reglas y sanciones en el 

hogar  (M=2.52, DE=.687) que los hombres (M=2.40. DE= .688); relación 

de pareja t (589)=2.27, p=.023, d=.142, IC=95% (0.19, .265), en la cual los 

varones otorgan mayor importancia a compartir intereses con la pareja, 

sentirse querido y apoyarse mutuamente (M=4.02, DE=.688), que las 

mujeres (M=3.87, DE=.826). 

Con respecto a la escala de satisfacción marital, se reportaron 

diferencias estadísticamente significativas en hombres y mujeres en las 

áreas: organización y funcionamiento t (592)=3.32, p=.001, d=.269, 

IC=95% (.111, .426) en donde los hombres otorgan mayor importancia a la 

parte instrumental y funcionamiento de la pareja (M=3.86, DE=.942) que 



100 

 

las mujeres (M=3.59, DE=1.00); familia t (565)= 7.12, p=.000, d= .673, 

IC=95% (.487, .858) en esta dimensión los varones reportan una media 

mayor (M=3.86, DE=1.03) que las mujeres (M= 3.19, DE= 1.24); físico-

sexual t (587)=2.39, p= .017, d= .188, IC=95% (.034, .342) donde los 

hombres brindan mayor importancia a las expresiones fisio-corporales 

dentro de la relación de pareja (M=4.05, DE=.920) que las mujeres 

(M=3.86, DE=.985); interacción t (573)=2.72, p=.007, d=.211, IC= 95%, 

(.058, .363) donde los hombres reportaron la media más alta (M=4.08, 

DE=.879), en comparación con las mujeres  (M=3.87,DE=.979); diversión t 

(590)=3.89, p=.000, d=.297, IC= 95%, (.147, .447) donde los hombres 

reportan tener mayor necesidad de mantener una mejor convivencia y 

comunicación afectiva dentro y fuera del hogar (M=3.91, DE=.912) que las 

mujeres (M=3.62, DE=.945); hijos t (372)=5.56, p=.000, d=.575, IC=95%, 

(.375, .775) en donde los varones fueron los que reportaron tener mayor 

satisfacción respecto a la educación y el cuidado que la esposa les brinda a 

los hijos, al presentar una media más alta (M=4.32, DE=.855), en contraste 

con las mujeres (M=3.74, DE=1.12).  

 

De manera general, puede observarse que los hombres presentan 

medias más altas en áreas que tienen que ver con la cooperación y el apoyo 

en familia, la asignación de funciones dentro de la familia y con la calidad 

de la relación de pareja. Así mismo, ellos toman más en cuenta la 

organización y el cuidado en el hogar como sinónimo de buena satisfacción 

marital, lo cual se entiende en nuestra sociedad, donde es común que las 

mujeres sean las que cumplan con estas funciones como parte de sus labores 

habituales. Por último, cabe mencionar que las mujeres son las que perciben 

mayor evitación, violencia y falta de reglas y apoyo, lo cual puede deberse a 

que ellas se les educo para atender a los hijos y a la pareja como una manera 

de conservar la estabilidad y el bienestar familiar, mas sin embargo ello no 

afirma, que en algún momento determinado exista algún tipo de violencia 

intrafamiliar (ver Tabla 2). 
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Tabla 2. Análisis de Diferencias por sexo en las escalas de funcionamiento 

familiar y satisfacción marital a través de la prueba t 
Factores    Hombres    Mujeres 

   
95% IC 

 
M DE M DE t gl p LI LS 

Tiempo compartido 3.56 0.81 3.44 0.84 1.708 599 0.088 
-

0.017 
0.248 

Roles y trabajo domestico 3.69 .74 3.52 .79 2.688 601 .007** .045 .291 

Autonomía independencia 3.79 .66 3.77 .67 .392 589 .696 -.086 .129 

Organización. 3.42 .58 3.21 .57 4.364 597 .000** .113 0.3 
Autoridad 3.69 .78 3.57 .76 1.912 594 .056* -.003 .245 

Violencia física y Verbal. 2.04 .81 2.14 .80 
-

1.437 
592 .151 -.225 .035 

Comunicación 3.80 .77 3.77 .80 .465 598 .642 -.096 .157 

Cohesión 3.95 .70 3.93 .79 .416 606 .677 -.094 .145 

Falta de reglas y apoyo 2.4 .68 2.52 .68 
-

2.038 
596 .042* -.225 -.004 

Relación de pareja  4.02 .68 3.87 .82 2.273 589 .023* .019 .265 

Organización-
Funcionamiento 

3.86 .94 3.59 1.00 3.357 592 .001** .111 .426 

Familia 3.86 .03 3.19 1.24 7.122 565.95 .000** .487 .858 

Físico sexual 4.05 .92 3.86 0.98 2.398 587 .017** .034 .342 
Interacción  4.08 .87 3.87 0.97 2.72 573 .007** .058 .363 

Diversión 3.91 .91 3.62 0.94 3.899 590 .000** .147 .447 

Hijos 4.32 .85 3.74 1.12 5.662 372.04 .000** .375 .775 

 

Discusión y Conclusiones 

 

Los resultados de este estudio muestran que cuando el ambiente 

familiar positivo, en el que la comunicación, la armonía, el respeto y las 

demostraciones de afecto, que son elementos intrínsecos en las relaciones, 

está presente, entonces se favorece la cercanía y la expresión de 

sentimientos entre los integrantes de la familia, así como el intercambio de 

información sobre cualquier cosa que se considere relevante, lo que 

concuerda con los hallazgos reportados por Beavers y Hampson (2000), 

Epstein, Bishop y Levine (1978), Minuchin (1995) y Olson (2011). 

Los hallazgos concuerdan también, con los reportados por Díaz-

Loving, Rivera y Velasco (2009) en la ciudad de México en donde observan 

que aspectos positivos del funcionamiento familiar inciden de manera 

positiva sobre los niveles percibidos de satisfacción marital, y viceversa. 

Dentro del núcleo familiar, las parejas que parecen tener un buen 

funcionamiento en aspectos centrales de su vida parecen tener bases sólidas 

para fomentar y permitir la satisfacción marital; mientras que cuando se 

enfatizan aspectos negativos del funcionamiento la relación se deteriora, se 
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llegan a pocos acuerdos, surgen conflictos y es difícil encontrar aspectos 

que permitan que las personas se sientan satisfechas. 

 

Referencias 
 

Ackerman, N. W. (1970). Family process. New York: Basic books, Inc. Publishers. 
Adams, B. N. (1988). Fifty years of family research: What does it mean?. Journal of Marriage 

and the Family, 50, 5. 

Beavers, W. R. & Hampson, R. B. (2000). The Beavers systems model of family functioning. 
Journal of Family Therapy, 22(2), 128-143. 

Belkin, G., & Goodman,  N. (1980). Marriage, family and intímate relationships. Boston: 

Rand- Mc Nally. 
Bradbury, T. N., Fincham, F. D., & Beach, S. R. H. (2000). Research on the nature and 

determinants of marital satisfaction: A decade in review. Journal of Marriage and the 
Family, 62, 964 – 980. 

Burgess, E. W., & Cottrell, L. S., Jr. (1939). Predicting success or failure in marriage. New 

York: Prentice-Hall. 
Calderón, A. (2001). Funcionamiento familiar en niños pre-escolares con conductas agresivas.  

Tesis para obtener el título de licenciado en Psicología, UNAM. México. 

Cortes, M. S., Reyes, D.., Diaz-Loving, R., Rivera, A. S. y Monjaraz, C.. (1994). Elaboración y 
Análisis Psicométrico de Inventario Multifacético de Satisfacción Marital  (IMSM). 

La Psicología Social en México, V,  123-130. México: AMEPSO. 

Davies, P. T. & Lindsay, L. L (2004). Interparental conflict and adolescent adjustment: why 
does gender moderate earlyadolescent vulnerability? Journal of Family Psychology, 

18(1), 160-170. 

Díaz-Loving, R. (1999). Una teoría bio-psico-socio-cultural de la relación de pareja. En R. 
Díaz-Loving (comp.) Antología psicosocial de la pareja (pp. 11-13), México: 

Asociación Mexicana de Psicología Social, Miguel Angel Porrua.  

Díaz-Loving, R. (2004). Una aproximación bio-psico-socio-cultural a la procuración de 
conductas sanas y al alejamiento de conductas nocivas en la relación de pareja. 

Revista Mexicana de Psicología, 21 (2), 157-165. 

Díaz-Loving, R., Rivera, A. S. y Velasco, M.P.W. (2009). Funcionamiento familiar y 
satisfacción marital. Revista Mexicana de Psicología. Número especial. Octubre, 170-

171. 

Epstein, N. B. Bishop, D., Ryan, C., Miller y Keitner, G., (1993). The McMaster Model View 
of Healthy Family Functioning. In Roma Walsh (Eds.). Normal Family Processes 

(pp.138-160). The Guilford Press: New York/London. 

Fincham, F. D., & Linfield, K. J. (1997). A new look at marital quality: Can spouses feel 
positive and negative about their marriage? Journal of Family Psychology, 11, 489 – 

502. 

Fishman, H.C. (1995). Tratamiento de adolescentes con problemas. Un Enfoque de Terapia 
Familiar. España: Paidos. 

Fishman, H. C. (1990). Tratamiento de adolescentes con problemas. Un enfoque de terapia 

familiar. España: Paidós. 
Flores Galaz, M. (2007). Aspectos positivos y negativos de la satisfacción marital. En T. 

Castillo y l. Cortés (2010). Psicología Social en Yucatán. Avances y Prospectiva. 

México: Facultad de Psicología. Universidad Autónoma de Yucatán, 291-311.  



103 

 

García-Méndez, M. y Rivera, S. (2007). Redes familiares: Funcionamiento y evaluación. En 
M. García-Méndez (Com.), Estrategias de Evaluación e Intervención en Psicología  

(pp. 85-122). México: Miguel Ángel Porrúa. 

Haley. J. (1980). Terapia para resolver problemas: Nuevas estrategias para una Terapia 
Familiar eficaz, Buenos Aires: Amorrortu. 

Knapp, S. J. & Lott, B. (2010). Forming the central framework for a science of marital quality: 

An interpretive alternative to marital satisfaction as a proxy for marital quality. 
Journal of Family Theory & Review. 2, 316–333. DOI:10.1111/j.1756-

2589.2010.00064.x 

Minuchin, S. y Fishman, H. (1984). Tecnicas de Terapia Familiar. México. Paidós. 
Minuchin, S. (1995). Familias y terapia familiar (5a. ed.). España: Gedisa.  

Ojeda, G. A. (2006). Satisfacción Marital en Parejas Migrantes: Un Análisis por  Combinación  

de Estilos de Apego /amor. Revista Iberoamericana de Diagnóstico y Evaluación, 
1(21), 23-45. 

Olson, D. H. (2011). FACES IV and the circumplex model: validation study. Journal of 
Marital and Family Therapy, 37(1), 64-80. 

Orathinkal, J. & Vansteenwegen, A: (2006). Couples, Conflicts: a territorial perspective. 

Sexual and Relationship Therapy, 21, 27-44. 
Palomar Lever, J. (1998). Funcionamiento Familiar y Calidad de Vida. Tesis de Doctorado en 

Psicología Social, México: Facultad de Psicología, Universidad Nacional Autónoma 

de México. 
Rivera, A. S., Díaz-Loving R., Montero S. N., Villanueva O. G., y Flores G. M. (2013). 

Funcionamiento Familiar y Satisfacción Marital un Binomio Saludable. 3rd Brazilian 

Conference on Interpersonal Relationship Research and 1st Latin American Meeting 
on Family and Interpersonal Relationships, Vitoria, 19-21 julio, paper. 

Rojas O. L. (2008). Paternidad y Vida Familiar en la Ciudad de México. Un estudio del 

desempeño en los procesos reproductivos y en la vida doméstica. México: El Colegio 
de México, Centro de Estudios demográficas, urbanos y ambientales, 53-69. 

Smith, M. L, Elliott, I. M. & Lanch, L. (2004). Cognitive, Psychosocial, and Family Function 

One Year after Pedriatric Epilepsy Surgery. Epilepsia, 45 (6), 650-660. 
DOI: 10.1111/j.0013-9580.2004.21903.x 

Stack, S. & Eshleman, J. (1998). Marital Status and Happiness: A 17-Nation Study. Journal of 

Marriage and Family, 60, 2, 527-536. 
Spanier, G. B., & Lewis, R. A. (1980). Marital quality: A review of the seventies. Journal of 

Marriage and the Family, 42, 825 – 839. 

Tena- Suck, A., Romero, J. et al. (1994)  Relaciones de Pareja: Arte ciencia o cosa de suerte? 
Psicología Iberoamericana, 2, 138-145. 

Zaldívar, P. (2007). Funcionamiento familiar saludable. Revista Cubana de Medicina General 

Integral. 23 (2), 131-137.  
Zegers, B., Larraín, M., Polaino-Lorente, A., Trapp, A., y Diez, I. (2003). Validez y 

confiabilidad de la versión española de la escala de Cohesión y Adaptabilidad 

Familiar (CAF) de Olson, Russell & Sprenkle para el diagnóstico del funcionamiento 
familiar en la población chilena. Revista chilena de  neuro-psiquiatría vol. 41 (1). 

Versión On-line ISSN 0717-9227. 

 

 

 

 

 



104 

 

8 

DIMENSIONS OF PARASOCIALISM AND POTENTIAL 

LINKAGES TO SOUTH AMERICAN MEDIA 

 

Jacki Fitzpatrick
1
  

Felix Morgan 

Texas Tech University 

 

 

In reference to Peruvian media programs, Alfaro (2005) stated that 

“what is listened to in a home or in other places is used and interpreted, as 

well as thought of, imagined and felt.  The emotion comes out and in, goes 

through spaces, follows our traces.  The reception ceases to be just a show 

to be watched and becomes a vital and everyday experience that is enjoyed 

and compensated.  There is no silence anymore but an encounter with 

oneself and others, which is a key part of our culture…a faithful testimony 

that we are not alone, that we are actually part of a wider community” (p. 

279).  This statement is consistent with parasocialism.  Parasocialism refers 

to the degree of connectedness to famous individuals [celebrities] and/or 

fictional characters (Horton & Wohl, 1956; Theran, Newberg & Gleason, 

2010).  Given the depth and breadth of personal investments (e.g., time, 

activity, emotional/cognitive attention) made in parasocial relationships, it 

has been argued that these relationships have similarities to actual 

relationships with family and friends (Cohen, 2004).  Given the similarities, 

parasocialism might be worthy of some empirical/conceptual attention in 

relationship studies. 

The purpose of this chapter is to (a) provide an overview of 

parasocialism, (b) describe a conceptual framework for some dimensions of 

parasocialism and (c) identify potential linkages between the dimensions 

and South American media.  The chapter components are based upon a 

sampling of extant literature
1
.  Given that parasocial principles have been 

studied in diverse fields (e.g., psychology, marketing, sports management, 

nutrition, family studies, sociology), it was not possible to represent fully 

the literature on this topic.  It is hoped that this chapter will provide a 

sufficient introduction to the topic.   
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General Overview of Parasocialism 

 

In one of the earliest US articles about parasocialism, Horton and 

Wohl (1956) described the relational dynamics between viewers and 

television/TV personalities (e.g., talk show/game show hosts, fictional 

characters portrayed by actors/actresses).  They argued that TV differed 

from other mediums because it brought a broader sensory experience (e.g., 

seeing and hearing TV personalities) into the intimacy of one’s home.  This 

entry into the home has some parallels to visitations by family or friends 

(Mason & Meyers, 2001).  Horton and Wohl stated that TV personalities 

facilitate this sense of visitation (and relationship-building) by engaging in 

such actions as facing cameras directly, offering salutations (e.g., hello, 

good night) and waiting after asking questions (so that viewers would have 

time to respond).  It has been argued that such patterns have persisted (and 

expanded) during the past 50 years.  For example, fictional characters and 

celebrities often have catchphrases that they use repeatedly (in radio, TV, 

film).  People who engage in repeatedly listening/viewing media became 

aware of the catchphrases, which can foster a sense of shared experiences 

(e.g., Schiappa, Gregg & Hewes, 2006) with celebrities/characters. 

Traditionally, fame was associated with the celebrity status of artistic 

performers (actors/actresses, dancers, singers) who often portrayed fictional 

characters (Greenwood, Pietromonaco & Long, 2008).  However, media 

exposure makes it easier for people in other professions (e.g., sports, 

politics, culinary arts) to become celebrities status as well (Wong & 

Trumper, 2002; Wurgatt, 2005).  In addition, reality programs (competitive 

or biographical) have made it possible for ‘common people’ to gain fame 

(Jones, 2008).  It is possible for parasocial connections to occur via a 

variety of expanding media domains such as radio, television, film, websites 

and Twitter (Kassing & Sanderson, 2010; Papa, Singhal, Law, Sood, Rogers 

& Shefner-Rogers, 2000; Schiappa, et al., 2000).   Thus, people do not have 

to have direct contact with celebrities (or fictional characters) in order to 

feel some familiarity. Celebrities (and creators of fictional characters) are 

aware of parasocial processes, and work to entice individuals’ engagement 

(Marwick & Boyd, 2011; Sood & Rogers, 2000).  Information is shared 

about professional (performances/games) and personal events (e.g., 

marriages, children, vacations, hobbies), which gives the public entrée into 

many aspects of celebrities’ lives.   

Parasocial engagement processes can be cognitive, affective and/or 

behavioral in nature.  For example, cognitive elements are reflected in 

judgments about celebrities/characters’ life choices (e.g., Boon & Lomore, 
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2001) or anticipatory curiosity about future events in television programs 

(Fitzpatrick, Fischer, Floyd & McCourt, 2003).  Affective elements are 

reflected in empathy for successes/failures (Merskin, 2011) or caring about 

celebrities/characters’ well-being (Fitzpatrick & Phillips, 2012; Green, 

2000).  Behavioral elements are evident in actions (McCutcheon, Lange & 

Houran, 2002; Park & Lennon, 2004; Sood & Rogers, 2000), such as 

purchasing items (e.g., cinema tickets, clothing), modifying one’s own 

appearance (e.g., haircuts, fashion, tattoo) or making schedule 

accommodations (e.g., to view television episodes or visit websites).   

During the past few decades, some studies focused on a temporal 

view of parasocialism.  More specifically, researchers measured the number 

of hours (per day or per week) that individuals viewed television.  For 

example, Kataria and Regner (2011) reported that within Brazil, Chile and 

Puerto Rico, individuals who did not watch TV were less happy than people 

who watched TV.  This research approach is based on the presumption that 

hours of viewership (a) represented stronger parasocial connections and (b) 

allowed TV to have a greater impact on emotions, attitudes and behaviors 

(Morgan, 1997).  A parallel approach has been used to study family 

dynamics such as household labor and gender role divisions among spouses 

(Álvarez & Miles, 2003).  Similarly, some researchers have examined the 

popularity of certain literature, TV programs or films.  It is presumed that 

popularity broadens the potential impact of media messages and can 

contribute to actual changes in societal attitudes/actions over time (Chong & 

La Ferrera, 2009; De Marco, 1997; Fitzpatrick, 2013; Hanson, 2008; Papa, 

et al., 2000).  A new way of measuring popularity has been to track the 

number of people who register for celebrity updates via Twitter (Twitter 

followers).  Stott (2012) identified the 20 athletes with the largest number of 

Twitter followers.  Three of these athletes were from South America (Diego 

Forlan of Uruguay, Ronaldhino Gaúcho and Neymar Junior of Brazil), and 

each had more than 2.4 million followers.   

This temporal emphasis fits with the argument that the frequency and 

duration of interactions are a key element of close relationships with other 

people (Berscheid, Snyder & Omoto, 1989).  For example, Laursen (2005) 

measured interaction frequency (among parents and children) in Cuban-

American, African-American and Euro-American families.  Although the 

temporal approach has some merits, it might focus too extensively on 

behaviors/actions.  Thus, colleagues have suggested that more attention 

should be given to broadening the conceptualization of affective or 

cognitive aspects (Cole & Leets, 1999; Greenwood, et al., 2008; Stever, 

2009).  
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Parasocial Dimensions and Media Examples 

 

Most of the North American parasocial literature has focused on 

positively-valenced views of engagement, such as celebrity worship 

(McCutcheon, et al., 2002).  Yet, it is possible that (similar to actual 

relationships), parasocial relationships are not inherently or permanently 

positive.  For example, individuals can become bored, disappointed, angry 

or even repulsed by celebrities/characters over time (Cohen, 2002; 

Rivadeneyra & Ward, 2005).  It is also possible that some people enjoy 

negatively-valenced parasocial relationships (Coyne, Robinson & Nelson, 

2010; Kelley, 2012).  Researchers have recommended that a broader range 

of parasocial interactions be considered (Giles, 2002).   

Consistent with this recommendation, the authors offer a 

conceptualization of five dimensions of parasocialism.  The dimensions 

represent a range of positively and negatively-valenced views toward 

celebrities/characters (affiliated kin, admiration, differentness, social 

comparison, schadenfreude).  The conceptualization is consistent with 

relational principles from the social sciences.  In an effort to provide 

clarification of each dimension, some examples of South American media 

are also noted.  However, the dimensions are not limited to the specific 

examples.  Rather, the dimensions could be applied to many forms of 

involvement/engagement with media figures.  

  

Dimension One:  Affiliated Kin  

 

If individuals have strongly positive parasocial relationships, then 

they might care a great deal about them.  It is possible to feel romantic 

attraction, but romance is not the only form of affiliation.  Rather, people 

can perceive their relationship to celebrities/characters as similar to 

relationships with (a) siblings/close friends, (b) parents and/or (c) children 

(Sood & Rogers, 2000; Stever, 2009).  As celebrities (and creators of 

fictional characters) frequently share information and ‘secrets’ (e.g., 

upcoming events), they lead people to think that they are part of an intimate 

social network.  These parasocial relationships can be emotionally intense, 

such that individuals have strong reactions when significant events (e.g., 

divorce/death) happen to celebrities or fictional characters (Cohen, 2004; 

Fitzpatrick & Phillips, 2012; Golfman, 1994). 

Affiliated kin parasocialism would be in confluence with the 

collectivistic values (inclusiveness, group cohesion, social harmony) 

common to South American countries such as Colombia, Ecuador and 



108 

 

Venezuela (e.g., Varela, Salgado & Lasio, 2010).  These values support a 

viewpoint that ‘family’ is not limited to parents and children, but can 

include members of a larger community (e.g., Fitzpatrick, 2012).  It is 

possible that media-based others (celebrities/characters) could be part of the 

community.  For example, Lopez (1995) noted that telenovelas which were 

created in Latin/South American countries were seen as “welcoming 

guests” (p. 258) because the programs reflected the viewers’ cultural values 

and experiences.  Auxiliadora Dessen and Torres (2002) also noted that 

some families delayed interactions (with each other) around their TV 

viewing habits.  This would suggest that parasocial relationships sometimes 

took precedence over relationships with actual family/community members.  

In addition, Coelho (2005) noted that Brazilian fans attempt to 

communicate their depth of dedication in order to foster a sense of inclusion 

within the celebrities’ personal communities.     

  

Dimension Two:  Admiration  

 

If individuals have moderately positive parasocial relationships, then 

they might like specific attributes of celebrities/characters.  Compared to 

actual others in their immediate social networks (e.g., friends, family), 

people perceive their relationships to celebrities are more distant.  However, 

people might admire them for qualities such as talent, appearance or wealth 

(Boon & Lomore, 2001; Stever, 2009).  If individuals seek to attain the 

same qualities, then celebrities/characters can be highly influential in their 

own life choices (Boon & Lomore, 2001; Eyal & Rubin, 2003).  In this 

context, celebrities can have an impact on social justice issues (Casey, 

Allen, Emmers-Sommer, Sahlstein, Degooyer, Winters, Wagner & Dun, 

2003; Gerrity & Fitzpatrick, 2013).  Alternatively, it is possible that some 

people engage in a very limited form of admiration.  For example, they 

might respect talent or skill, but have little interest in celebrities’ personal 

choices (e.g., divorce, hobbies).  Such individuals would not see any 

conflict with continued support of celebrities (e.g., seeing their 

films/sporting events) even if they disapproved of their personal lives.  

Thus, people would likely retain their admiration up until the time that the 

stars are no longer entertaining to them (Ott & Aoki, 2001). 

Admiration parasocialism might be expressed in a variety of ways.  

For example, Wong and Trumper (2002) described the celebrity status of 

Iván Zamorano, a fútbol player of Chilean descent.  Mr. Zamorano was 

initially admired for his physical skills, but his celebrity status expanded 

into international sport (and global sport economics).  As his status grew, he 
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was considered both a representative of his home culture and a source of 

national pride.  Indeed, he was described as symbolizing “the essence of 

Chileaness” (p. 169).  Similarly, there has been some attention to the 

context of Diego Maradona’s drug use on his popularity. Mr. Maradona was 

an extremely popular Argentine athlete before his drug abuse problems 

were revealed to the public.  Some individuals continued to his admire his 

athletic skills, even if they did not approve of his drug use (Brown & de 

Matviuk, 2010).  However, admiration is not limited to celebrities.  

Admiration can also be relevant to exposure to fictional characters.  For 

example, a program titled “Simplemente Maria” was very popular in several 

South American countries.  The main character, Maria, was admired for 

characteristics such as strength, adaptability and self-motivation (Shefner-

Rogers, Rogers & Singhal, 1998). 

 

Dimension Three:  Differentness  

 

If individuals have weakly positive or apathetic parasocial 

relationships, then they would have little interest in celebrities/characters.  

Such people do not consider celebrities to be relevant to their personal lives.  

One reason for the apathy might be the sense of differentness (e.g., 

Greenwood, et al., 2008; Tacikowski, Brechmann & Nowicka, 2013).  If 

people see celebrities as truly odd, then they would not want the oddity to 

enter their own social networks.  Alternatively, they might perceive 

celebrities as ‘regular’ or ‘normal’, but view the lifestyle context (e.g., 

servants, wealth, international travel) as odd or unique.  Such individuals 

might then view celebrities/fictional characters as simply part of a world 

that it is too different from their own daily existence (e.g., Fitzpatrick & 

Phillips, 2012). 

Differentness would be consistent with Alfaro’s (2005) description 

of the disassociation between radio figures (e.g., announcers, reporters, talk 

show hosts) and listeners in Peru.  She reported that the figures developed a 

generic voice (tone and style) that was not reflective of any particular 

region.  Thus, people did not hear radio voices that sounded similar to them.  

Given the high pride in regional identity, the generic voice tone was 

disengaging for listeners. Alfaro noted that disengagement was an important 

factor in radio’s decreased relevance in Peruvian culture.  Lopez (1995) also 

described a differentness process for viewers of TV programs imported 

from North American/European (NAE) countries.  She noted that although 

the programs were linguistically translated (e.g., Spanish/Portuguese voices, 

subtitles/captions), programs were not culturally translated.  Thus, program 
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elements (e.g., characters, events) were not particularly relevant or 

reflective of regional culture.  Lopez reported that South/Latin American 

families found the programs to be an alienating viewership experience.  In 

addition, the infusion of NAE programs can be interpreted as another form 

of colonialization.  The cultural legacy of colonialization (including its 

disrespect for indigenous/local culture) is still salient for many people (e.g., 

Vasquez, 2005).  Cross-cultural differences can also be difficult for South 

American individuals who emigrate to the US.  They might find it difficult 

to connect to many forms of US culture, (e.g., De Korin & de Carvalho 

Perry, 2005; Vasquez, 2005), including TV programs (Rivadeneyra & 

Ward, 2005).   

 

Dimension Four:  Downward Social Comparison  

 

If individuals have moderately negative parasocial relationships, then 

they might find some relief or satisfaction from celebrities/characters’ 

problems.  Similar to the differentness group, these people might see 

significant disparities between their lifestyle and the lifestyles of the famous 

(Phelps, 2007).  However, these individuals might dislike the disparities.  It 

is simply unfair that celebrities have a better life (e.g., more money, more 

attractive spouse) than the general public.  In this context, individuals might 

find some comfort in downward social comparison.  Downward social 

comparison occurs when people have a more positive evaluation of their 

own lives after seeing someone who has worse life circumstances (e.g., 

Tiggemann & Polivy, 2010).  Thus, individuals can have an enhanced sense 

of self after learning about another’s difficulties (Buunk, Groothof & Siero, 

2007). 

The principle of downward social comparison could be relevant to 

parasocial relationships.  For example, Rebhun (2005) stated that telenovela 

programs often portrayed complex family issues such as sexual infidelities 

(and resultant children).  One appeal of telenovelas can be that individuals 

take comfort if they are not experiencing the same issues.   Similarly, 

Auxiliadora Dessen and Torres (2002) noted that Brazilian TV shows often 

portray middle-upper class families, but many of the program viewers were 

low-income families.  The viewers were aware of the economic differences, 

but still take reassurance in knowing that the TV characters has some 

relational problems.  In addition, viewing families might experience a 

renewed gratitude for the positive elements of their actual lives (e.g., 

Hamilton, 2009), such as mutual emotional support.  Downward social 

comparison can apply to actual celebrities as well.  For example, Laura 
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Bozzo was a well-known talk show host in Peru who has since lost wealth, 

popularity and public trust (Acosta-Alzura, 2003).  Jaime Escalante was a 

famous Colombian educator who also spent some years in the US.  After 

some initial success, Mr. Escalante was frequently criticized and ostracized 

by US educational administrators (Jesness, 2002).  In such situations, 

individuals might be thankful or comforted that their own problems are not 

subject to such public scrutiny. This comfort would fit with downward 

social comparison principles (Tiggeman & Polivy, 2010).   

 

Dimension Five:  Schadenfreude  

 

If individuals have strongly negative parasocial relationships, then 

they enjoy disliking celebrities/characters (e.g., Morris, 2002).  They might 

not actually seek to harm celebrities (via stalking), but they could 

experience schadenfreude.  Schadenfreude refers to pleasure that is derived 

from someone else’s unhappiness or problems (Leach, Spears, Branscombe 

& Doosje, 2003).  Parallel to prior research (Feather & Nairn, 2005), people 

who dislike celebrities/characters might take great pleasure in viewing their 

problems.  These individuals could engage in actions such as creating anti-

fan blogs/websites (Strand, 2011), seeking news about celebrity failures, 

and/or making derisive comments/gestures in public places (e.g., film 

premieres, sporting events).  Thus, there is more intensity to schadenfreude 

than to downward social comparison.   

This form of parasocialism could occur in the context of reality/game 

shows.  For example, Brazil’s Next Top Model is a competitive program in 

which only one woman (among contestants) will be selected as the winning 

model (Palmer, 2010).  If viewers hope that some contestants will fail/be 

eliminated from the competition and enjoy the elimination, then this could 

reflect schadenfreudic processes.  In addition, reality/competition programs 

can entice schadenfreude by including judges who are harsh or aggressive 

(Coyne, et al., 2010).  The judges both (a) validate viewer’s negativity 

toward some contestants and (b) become a target for negativity themselves.  

Similarly, it is possible to feel schadenfreude for fictional characters.  For 

example, the program “Yo soy Betty, la fea” (“Ugly Betty” in the US) 

emphasizes that physically unattractive characters are endearing and some 

physically attractive characters are actually quite cruel (Lippert, 2008).  

This context offers a justification for pleasure when the cruel characters 

experience failures or misfortunes. 
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Concluding Note 

 

In reference to parasocialism, colleagues have recommended greater 

efforts to clarify relational processes (Giles, 2002) and expand the range of 

media/events in which principles can be applied (Kassing & Sanderson, 

2000).  In addition, it has been argued that more consideration should be 

given to negatively-valenced interactions with fictional characters and/or 

celebrities (Coyne, et al., 2010; Silcox, 2010).  This paper provides an 

overview of parasocialism and proposes five specific dimensions.  The 

authors do not presume that the dimensions capture every scenario in 

parasocial interactions.  However, it is possible that the dimensions provide 

a broader perspective for conceptualizing parasocialism.  For example, this 

conceptualization dimensions allow for the possibility that individuals 

might experience more than one dimension simultaneously (e.g., affiliated 

kin for a favorite team and schadenfreude for a rival team).     

Many of the prior articles (published in English) that address South 

American media focus on immigrant families or US families of 

Latino/Hispanic heritage (e.g., Rivadeneyra & Ward, 2005).  These articles 

are helpful in expanding US colleagues’ knowledge beyond the Euro-

American cultural model.  However, this literature does not provide 

adequate information about the complexities of media in various South 

American countries.  The media examples noted in this chapter suggest a 

broad range of programming decisions, aspects of fame/celebrity, and forms 

of cultural empowerment.  Perhaps parasocialism might be a useful concept 

for considering media’s cultural context, and individuals’ relationships with 

celebrities/fictional characters.  Relationship studies in other continents will 

be certainly be enhanced by the conceptual and empirical contributions of 

South American colleagues.  Thus, the study of parasocialism will continue 

to expand in a transdisciplinary and transnational manner. 

 
Authors’ Note:  The literature cited in this chapter was (a) written in English and (b) available 

to the authors.  It is entirely possible that important articles about South American 

parasocialism have been written in languages other than English (e.g., Spanish, Portuguese) 
and/or published in journals/books that are not accessible to the authors.  Thus, the omission of 

any important articles only reflects the linguistic limitations of the first author.  Any omissions 

do not represent a form of disrespect toward South American colleagues. 
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