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Resumo 

 
 Verificando-se um reduzido número de literatura que se debruça 

especificamente sobre a vertente social do casamento, enquanto fenómeno 

cultural e social pretendeu-se obter uma visão global da população sobre este 

fenómeno, assumindo as mudanças culturais e sociais observadas no nosso 

quotidiano. Conceptualizaram-se quatro vertentes que caracterizariam o 

casamento, com base na literatura e discussão grupal: (1) Amor, (2) Economia, 

(3) Social e (4) Família. Pretendeu-se assim perceber se existiam diferenças 

relativamente à forma como os respondentes valorizariam estas diferentes 

componentes do casamento com base no seu sexo e faixa etária, procedendo-

se a uma divisão em quatro grupos diferentes, que sustentariam um plano 

experimental de 2x2: Homens, mulheres, Respondentes com idade 

compreendida entre 18 e 35 anos de idade e Respondentes com idades 

compreendidas entre os 35 e os 65 anos.  

Hipotetizou-se que ocorreriam diferenças na representação do 

casamento com base no sexo do respondente (as respondentes do sexo 

feminino tenderiam a valorizar mais as componentes (1) Amor e (4) Família do 

que os do sexo masculino) assentando tais hipóteses nas representações 

sociais sobre as diferenças dos sexos, comprovadas pela literatura (Poeschl, 

Múrias & Costa, 2004; Poeschl, Silva & Múrias, 2004; Poeschl, Silva & 

Clémence, 2004).  

Hipotetizou-se igualmente a existência de diferenças significativas entre 

respondentes cuja idade se enquadrasse numa faixa etária mais jovem (com 

idades compreendidas entre os 18 e os 35 anos de idade) e aqueles com idade 

mais avançada (36 e 65 anos de idade), assumindo-se que os últimos 

valorizariam mais a componente (3) Social e (4) Família no casamento 

relativamente àqueles que se enquadravam na faixa etária oposta, dadas as 

mudanças no estatuto do casamento enquanto fenómeno social que a literatura 

sustenta (Zordan, Falcke e Wagner, 2005). As hipóteses foram verificadas, 

registando-se as supracitadas diferenças entre os grupos amostrais. 

 

Palavras chave: Casamento, Representações Sociais, Género, Idade. 
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Abstract 
 

 Since there are but a few published scientific articles that focus 

specifically on the social aspects of marriage as a cultural and social 

phenomenon, and considering the changes that have been occurring nowadays 

regarding this particular phenomenon, we were set on studying the population’s 

social perceptions and mindset regarding marriage. 

 With this in mind, we defined four different factors that compose and 

influence marriage, based upon the existing literature and a group discussion: 

(1) Love, (2) Economy, (3) Social and (4) Family. Taking these dimensions into 

consideration, we tried to understand if the respondents sex and age would 

cause them to envision the aforementioned marriage factors differently, 

grouping the respondents in four different groups, that were part of a 2x2 

design: men, women, respondents with ages between 18 and 35 and 

respondents older than 35. 

We defined one of our hypothesis based upon existing literature about 

the social representations of sex differences (Poeschl, Múrias & Costa, 2004; 

Poeschl, Silva & Múrias, 2004; Poeschl, Silva & Clémence, 2004), theorizing 

that that our female respondents would value the (1) Love and (4) Family 

dimensions most, when compared with the male respondents.  

We also hypothesize that there are statistically significant differences 

between the younger respondents and the older respondents regarding the 

valorization of the (3) Social and (4) Family factors of marriage, given the many 

changes this cultural phenomenon has been going through, as mentioned by 

Zordan, Falcke and Wagner (2005). 

Our results allowed us to verify both hypothesis, since they were 

consistent with the registered sex and age differences regarding the defined 

dimensions of marriage. 

 

  
Keywords: Marriage, Social Representations, Gender, Age. 
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Resumée 
 

  Il ya un certain nombre, mais quelques-uns des articles scientifiques 

publiés qui mettent l'accent spécifiquement sur les aspects sociaux du mariage 

en tant que phénomène culturel et social, et considérant les changements qui 

ont eu lieu aujourd'hui au sujet de ce phénomène particulier, nous avons été 

mis sur l'étude des perceptions sociales de la population et de la mentalité 

concernant le mariage. 

Dans cet esprit, nous avons défini quatre facteurs différents qui 

composent l'influence et le mariage, basé sur la littérature existante et une 

discussion de groupe: (1) L'amour, (2) Economie, (3) Social et (4) Famille. 

Compte tenu de ces dimensions en considération, nous avons essayé de 

comprendre si le sexe et l'âge des répondants les amènerait à envisager les 

facteurs susmentionnés de mariage différemment, regroupant les répondants 

en quatre groupes différents, qui faisaient partie d'une conception 2x2: 

hommes, femmes, les personnes interrogées avec des âges entre 18 et 35 et 

les répondants âgés de plus de 35 ans.  

Nous avons défini une de nos hypothèses basées sur la littérature 

existante sur les représentations sociales des différences entre les sexes 

(Poeschl, Murias & Costa, 2004; Poeschl, Silva & Murias, 2004; Poeschl, Silva 

& Clémence, 2004), la théorisation que nos femmes interrogées seraient la 

valeur du (1) Amour et (4) dimensions de la famille, la plupart en comparaison 

avec les répondants de sexe masculin.  

Nous avons également émis l'hypothèse qu'il existe des différences 

statistiquement significatives entre les répondants plus jeunes et les répondants 

plus âgés en ce qui concerne la valorisation de la dimension Social (3) et (4) 

Les facteurs familiaux du mariage, étant donné les nombreux changements ce 

phénomène culturel a traversé, comme mentionné par Zordan, Falcke et 

Wagner (2005). 

Nos résultats nous ont permis de vérifier à la fois l'hypothèse, car elles 

étaient compatibles avec le sexe et les différences d'âge concernant les 

dimensions définies de le mariage. 

 

Mots-clés: Mariage, Les Représentations Sociales, Sexe, Âge. 
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“E quando à tua frente se abrirem muitas estradas, e não souberes a que hás-

de escolher, não metas por uma ao acaso, senta-te e espera. Respira com a 

mesma profundidade confiante com que respiraste no dia em que vieste ao 

mundo, e sem deixares que nada te distraia, espera e volta a esperar. Fica (…) 

em silêncio, e ouve o teu coração. Quando ele te falar, levanta-te, e vai para 

onde ele te levar.” 
In “Vai aonde te leva o coração”, Susanna Tamaro. 
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Introdução 

A literatura existente sobre o casamento parece acentuar de forma 

maioritária na vertente funcional e interpessoal do mesmo, verificando-se uma 

quase inexistência de literatura científica que se dedique ao estudo do Casamento 

enquanto fenómeno social e cultural. É nesse panorama que se insere o presente 

estudo, procurando perceber quais as representações sociais que apresenta a 

população portuguesa relativamente ao casamento.  

Quais os componentes do casamento que a população parece valorizar, e 

como muda a representação do casamento consoante a idade e o sexo de 

pertença dos respondentes serão algumas das questões que se pretende ver 

respondidas com a realização deste estudo. 

Para tal, este documento encontra-se estruturado em quatro partes 

distintas; na primeira parte procurou-se fazer um levantamento de questões 

teóricas nas quais assentou o estudo realizado, e que nos permitem um 

enquadramento do mesmo num existente panorama teórico: será este o ponto de 

partida. Seguidamente, apresenta-se a metodologia seguida para a realização do 

estudo, seguida por uma análise e discussão dos resultados obtidos, procurando 

perceber-se se as hipóteses previamente delineadas se verificam nas condições 

experimentais criadas. Termina-se o documento com algumas palavras 

conclusivas relativamente ao processo de investigação em si, aos resultados 

encontrados e procura-se compreende-los à luz dos conhecimentos anteriores. 

Deixa-se, contudo uma “porta aberta” para futuras investigações sobre o tema, 

reconhecendo aqueles que poderão ter sido factores limitadores da presente 

investigação. 
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CAPÍTULO I.   

 
CASAMENTO: UM FENÓMENO SOCIAL E CULTURAL 
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1.1 O Casamento     

 

 Legalmente, segundo o Artigo 1577 do Código Civil Português, o 

Casamento é definido como um contracto, celebrado entre duas pessoas, que de 

forma geral pretendem viver uma vida juntas, partilhando as suas vidas 

mutuamente, e constituindo família. Recentemente, uma alteração a este artigo foi 

proposta publicamente, estipulando-se que uma das condições relativamente aos 

contraentes (aquela que referia a exclusividade de celebração do contrato entre 

pessoas de sexo oposto) fosse anulada, permitindo a pessoas do mesmo sexo a 

possibilidade de celebração deste mesmo contrato outrora destinado em 

exclusivo a pessoas de sexo oposto. 

Ainda no Código Civil, pode constatar-se que o casamento, no nosso país, 

e de um ponto de vista jurídico, assume duas modalidades, nas quais é 

reconhecido: “católico” ou “civil”. Contudo, o casamento vai muito para além 

daquilo que a lei define, assumindo contornos diferentes no funcionamento social 

e pessoal dos indivíduos, através das representações sociais. 

 Etimologicamente, a palavra casamento surge do latim medieval 

“casamentu”, e registam-se na história várias cerimónias relacionadas com o 

casamento (mesmo que não assumam as mesmas características com as quais 

as associamos hoje em dia). Em muitas definições de casamento, presentes na 

literatura, refere-se que o casal é necessariamente composto por membros de 

sexo oposto, algo que poderá mesmo indicar uma determinada preocupação em 

constituir família (Zordan, Falcke, & Wagner, 2005). De facto, durante muito 

tempo, e por influência da Igreja na Idade Média, pessoas do mesmo sexo 

encontravam-se estritamente proibidos de casar, visto convencionar-se que o 

casamento serviria para se perpetuar a família, respeitando assim uma vontade 

divina (mesmo que anteriormente se realizassem uniões entre pessoas do mesmo 

sexo, de forma semelhante àquela que marcava a união de casais 

heterossexuais, cf. (Pinto, 2001). Zordan, Falcke e Wagner (2005) realçam ainda 

outra característica fortemente associada ao casamento, característica essa 

frequente e transversal a todas as conceptualizações teóricas do casamento: uma 
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vertente de validação da união, o que faz transparecer o valor social que pode ter 

tal processo. 

 De facto, o casamento é um fenómeno que marcou de forma transversal as 

sociedades e culturas ao longo do tempo: não da forma que o concebemos 

actualmente, mas retendo sempre algumas características basais que lhe estão 

associadas. Conseguimos assim, perceber, que o casamento se encontra 

associado à própria sociedade, à cultura, e que, como tal, não consegue deixar de 

transparecer a influência desta (Zordan, Falcke, & Wagner, 2005), pois as 

próprias crenças e expectativas do casal, que são por sua vez fruto da sua própria 

socialização enquanto indivíduos, vão também definir aquilo que é o casamento. 

O conceito de casamento é, portanto um constructo de origem primariamente 

social (Barich & Bielby, 1996, cit in Zordan, Falcke & Wagner, 2005). 

 Efectivamente, grande parte desta construção social assentou na religião. 

De forma geral, o casamento é celebrado, na nossa sociedade ocidental, 

enquanto cerimónia religiosa, por uma grande maioria da população, sendo que 

essa imagem é mesmo acentuada pelos próprios meios de comunicação social. 

Com efeito, historicamente, a religião assumiu um papel fulcral na organização da 

sociedade, com especial incidência a partir da Idade Média (Pinto, 2001), facto 

que torna inegável a influência que esta teve na forma como o próprio casamento 

é celebrado e percepcionado (Zordan, Falcke, & Wagner, 2005). 

 As várias religiões, de uma forma ou de outra, incentivam os seus 

seguidores a juntar-se com alguém para viverem a sua conjugalidade. Desde o 

Cristianismo e o Judaísmo (Cushnir, 2001, cit in Zordan, Falcke & Wagner, 2005), 

até ao Islamismo, a verdade é que esta tendência aparece de certa forma 

perpetuada, juntamente com uma visão paternalista, que defende que a um 

homem deverá estar sempre associada uma mulher, que a este se subjuga, e a 

qual este deve proteger e cuidar (Zordan, Falcke, & Wagner, 2005) 
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1.2  A evolução do casamento na História 

Como conceito social, e apesar de ter marcado as sociedades ao longo dos 

anos, o casamento foi também mudando conceptualmente com o passar dos 

tempos, em favor da cultura e crenças a que lhe estavam associadas. No antigo 

Egipto, a funcionalidade máxima do casamento era a procriação, sendo que caso 

se entendesse que a mulher era infértil, o homem poderia, com todo o direito, 

repudiar a mulher, visto que ela não poderia cumprir a sua “função”. A vontade 

dos Deuses seria a de perpetuar a espécie, e como tal, as mulheres deveriam ser 

esposas dedicadas (Zordan, Falcke, & Wagner, 2005). Na China, 1500 a.C., o 

casamento era já visto como um contracto, feito pelas famílias do casal. A mulher 

deveria assim viver com a família do marido, ser devota e cuidar de todas as suas 

necessidades. Semelhante estatuto teria a mulher casada na sociedade Grega 

Antiga, que deveria satisfazer todas as necessidades do marido. Aqui, o 

casamento era mesmo considerado como algo nefasto mas essencial, para que 

se pudesse dar continuidade novamente à espécie humana, sendo que a 

poligamia era frequente (Quintella & Dietrich, 1992 cit in Zordan, Falcke & 

Wagner, 2005). De forma semelhante se via o casamento na sociedade romana: 

um dever do cidadão, no qual o homem deveria casar e garantir filhos a partir 

desse casamento, mantendo a esposa o lugar de fiel companheira que a todas as 

vontades do marido deveria aceder (Zordan, Falcke, & Wagner, 2005). A notar, 

até à data, um forte sentido paternalista, que também parecia marcar a vivência 

em sociedade. A notar ainda aqui a total ausência de sentimentos ou interesses 

românticos por parte dos cônjuges, algo que não viria a acontecer até uns séculos 

mais tarde. 

 Nos séculos XV, XVI e XVII, nas nossas sociedades os casamentos eram 

encarados meramente enquanto contractos, que visavam duas finalidades: o 

crescimento demográfico (portanto, com vista à procriação) e a estabilidade 

financeira dos membros do casal. Os membros do casal eram vistos como 

amigos, e raramente como amantes (a não ser que a situação assim o ditasse). O 

amor no casamento seria uma ocasião, e não um elemento impulsionador de tal 

união (Ariés & Béjin, 1985; Zordan, Falcke & Wagner, 2005). 
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 Foi apenas no século XVIII que se assumiu que o amor poderia 

efectivamente ser parte integrante do casamento (Zordan, Falcke, & Wagner, 

2005). Áries e Béjin (1985) denotam assim mudanças no paradigma do 

casamento a partir do século XVIII, na medida em que, pouco a pouco, se divulga 

a ideia de que os cônjuges devem de facto amar-se, sendo esse sentimento que 

dá sentido à união. Gradualmente, admite-se a existência de uma nova 

característica, uma nova componente do casamento que se foi difundindo: o 

amor. Não se visava unicamente interesses sociais, económicos ou religiosos. 

Casava-se também por se entender que aqueles que se amavam, deveriam viver 

a vida conjuntamente, por livre arbítrio (Zordan, Falcke, & Wagner, 2005). Com a 

emancipação de tal paradigma conjugal, introduz-se a noção de sexualidade livre 

no casamento (Ariés & Béjin, 1985), bem como se devolve à mulher uma voz na 

tomada de decisão amorosa: a mulher pode escolher com quem quer ficar, não 

sendo censurada por fazê-lo (Zordan, Falcke, & Wagner, 2005). As revoluções 

francesas, sob o lema da “Liberdade, Igualdade e Fraternidade” introduzem, na 

França, o casamento civil (laicizando-se o estado), prática que rapidamente se 

imiscuiu pelo resto da Europa (Zordan, Falcke, & Wagner, 2005). 

 Porém, no século XIX, ainda se assistiam a casamentos nos quais nenhum 

dos cônjuges teria uma opinião a dizer. Por um lado, proclamava-se a liberdade 

social, mas na prática, em muitos meios, não se agia dessa forma. Sobrepõe-se, 

nesta altura, o carácter social do casamento, que serviria para a manutenção de 

determinado “status social” (Trigo, 1989, cit in Zordan, Falcke & Wagner, 2005). A 

notar que este século fora marcado pela revolução industrial, que contribuiu para 

uma maior estratificação social, e que poderá efectivamente ter acentuado esta 

vertente do casamento. 

 Com o advento do século XX, assiste-se a uma agudização das ideias mais 

humanizantes do casamento que surgiram no século XVIII. Proclama-se a 

liberdade de escolha, que é também acentuada com a ascensão social da mulher 

na sociedade, que começa a destacar-se da opressão paternalista que durante 

tantos anos teimou em regular muitas das interacções sociais. É um século 

marcado por tendências individualistas, que se mantêm até aos dias de hoje, 
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onde importa a felicidade do próprio, bem como daqueles com quem entendermos 

relacionar-nos (Zordan, Falcke, & Wagner, 2005). 

1.3 Componentes do casamento 

 Percebendo a forma como o conceito de casamento evoluiu e se modificou 

de um ponto de vista social, com base na literatura enunciada, procurou-se 

conceptualizar o casamento em vertentes distintas, que o balizam. Discerniu-se 

assim quais os objectivos que a sociedade poderia atribuir ao casamento, para 

que se pudesse então avaliar o impacto que cada um desses objectivos 

assumiria, actualmente, com base nas variáveis identificadas. 

 Assim, as dimensões do casamento identificadas foram as seguintes: (1) 

Económica, (2) Intimidade/Amor, (3) Família e, por fim, (4) Social/Identidade. 

Procurar-se-á em seguida explicar em que premissas assenta esta 

conceptualização. 

 Ao analisar a evolução do casamento na sociedade ocidental, é possível 

compreender algumas dimensões isoladas no processo de análise, que 

permitiram uma conceptualização compartimentada deste fenómeno social.  

 Para a dimensão “Económica” do casamento, podemos atentar na vertente 

contratual que estes assumiram, com especial incidência nos séculos XV e XVI 

(Zordan, Falcke, & Wagner, 2005). Os indivíduos de sexo oposto, de diferentes 

famílias, casavam conforme decidiam os seus antecessores, que combinavam o 

casamento com os pais do futuro noivo/a, salvaguardando assim os interesses 

económicos do casal. 

 O reconhecimento da dimensão “Família” no casamento remonta já às 

civilizações antigas mais influentes no nosso mundo ocidental, como na 

sociedade Egípcia, Grega e Romana, onde o casamento visava primeiramente a 

manutenção de uma família, que deveria ser sustentada pelo casal (ou em alguns 

casos mais especificamente pela mulher), e passagem de valores familiares e 

sociais (Zordan, Falcke, & Wagner, 2005).  
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 A dimensão “Amor” é aquela que, presentemente, se mostra como sendo a 

mais visível do casamento (Áries & Béjin, 1985; Zordan, Falcke & Wagner, 2005;). 

Contudo, e apesar de ser aquela que presentemente mais facilmente é ao 

casamento associada, foi aquela que se manifestou mais tardiamente, com o 

surgimento de manifestações populares e dos próprios meios de comunicação 

social, que ressalvaram a importância desta dimensão naquele que seria um 

“casamento feliz” (Zordan, Falcke, & Wagner, 2005). É, portanto, inegável o papel 

desta dimensão que reconhecemos como sendo basal na representação social do 

casamento. 

Por fim, a dimensão “Social”, revela-se igualmente como sendo de fulcral 

importância, na medida em que o estatuto do casamento se foi reformulando, ao 

longo dos tempos, e acompanhando as mudanças sociais a que assistimos. Se 

durante muitos anos o casamento era visto como um contracto, que permitiria a 

oficialização de uma união entre duas pessoas de sexo oposto, actualmente 

verificamos que o casamento não parece assumir o mesmo carácter de 

oficialização da união do qual ao longo dos anos assumiu (Zordan, Falcke, & 

Wagner, 2005). De facto, o casamento não é um acto isolado, é uma celebração 

carregada de significados e expectativas sociais, que também vão influenciar a 

representação social do mesmo (Zordan, Falcke, & Wagner, 2005). 
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2.1 Representações Sociais  

O casamento, enquanto fenómeno social e cultural foi mudando ao longo 

dos tempos, e tal como outros fenómenos sociais, é encarado por diferentes 

grupos sociais de acordo com a(s) representação/representações sociais 

vigente(s). As representações sociais são um constructo que parece assumir, 

actualmente, grande importância no quadro científico europeu da Psicologia 

Social (Moliner & Tafani, 1997).  

Segundo a definição clássica de Jodelet (1985), as Representações 

Sociais são formas de conhecimento que permitem ao indivíduo compreender o 

meio no qual está inserido. Moscovici (1961), a partir de questões levantadas por 

Durkheim (1898) sobre as representações colectivas (Gillespie, 2008; Poeschl, 

2003) definiu as representações sociais, na sua obra “La psychanalyse, son 

image et son public” como decorrentes da conversação entre indivíduos num 

grupo, originando-se em processos quotidianos (Vala, 2006).  

De facto, investigar as representações sociais, implica procurar 

compreender como os indivíduos constroem as suas opiniões, pois perante um 

mesmo objecto social os mesmos apresentam diferentes perspectivas e discursos 

relativamente a esse objecto social (Poeschl, 2003) 

 Assim, sabemos que uma Representação Social é fruto de um processo 

que permite a construção e a aquisição de conhecimentos através da interacção 

com o meio físico e social, uma assimilação da informação. O supracitado 

processo ocorre no interior de grupos sociais com características próprias, sendo 

que estes processos levam a representações específicas (Poeschl, 2003). Estes 

processos assumem portanto uma dupla função, na medida em que são tanto os 

conteúdos como o processo em si (Abric, 1987) 

A teoria das Representações Sociais apresenta-se como sendo uma 

proposta de teorização de constructos de natureza complexa, que acompanham 

os processos de socialização dos indivíduos. De facto, dada a complexidade 

destes constructos, Doise (1990) propõe que estes devem ser conceptualizados 

numa teoria única que aborde a totalidade do fenómeno das Representações 
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Sociais, para facilitar a sua compreensão (Poeschl, 2003). As representações 

sociais podem mesmo ser encaradas como um campo de saberes que interessa a 

várias ou todas as ciências que se dedicam ao estudo do funcionamento humano, 

quando considerada a sua função na sociedade (Spink, 1993). 

 Segundo os teóricos da Psicologia Clássica, a representação é entendida 

como a capacidade de tornar presente algo que não está presente, através de um 

processo cognitivo. Essa nossa evocação não está, portanto, livre da influência 

das nossas vivências e experiências sociais ou sensoriais, sendo que, tanto a 

evocação como a própria forma de assimilação dos objectos sociais é feita com 

base nessas mesmas experiências e influências. Embora o processo seja comum 

a todos nós, o resultado das representações muda de indivíduo para indivíduo 

(Poeschl, 2003). 

 Moscovici (1961) usou a psicanálise como objecto de estudo para o 

fenómeno das representações sociais, e chegou à conclusão que nem todos os 

grupos viam a Psicanálise da mesma forma: as representações sociais são assim 

fruto da conjugação de características específicas dos grupos (que apresentam 

também características próprias), e que formam assim uma imagem que tende a 

ser partilhada pela comunidade desse grupo. O processo de aquisição é comum a 

todos os grupos, mas a imagem que os fenómenos assumem e a resposta que 

estes grupos dão a estes fenómenos são diferenciadas (Poeschl, 2003).   

2.2 Representações Sociais: diferentes perspectivas teóricas 

Verifica-se actualmente uma plenitude de artigos e de teóricos que 

procuraram aprofundar os conceitos e questões inicialmente levantadas por 

Moscovici.  

Segundo Doise (1990), as representações estruturam-se em redor de 

princípios organizadores, que são influenciados/definidos pela posição social 

ocupada pelo próprio indivíduo, ou pelo grupo onde este se insere, e pelo 

consequente acesso que este tem à informação (ou o seu interesse pela mesma) 

(Moliner & Tafani, 1997).  
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Já para Abric (1976, 1987, 1994a), as representações sociais apresentam 

um “núcleo central”, cuja constituição, fruto de várias componentes, vai ditar a 

valência e forma da representação social e, por conseguinte, aquilo que os 

indivíduos de determinado grupo perspectivam em relação a determinado objecto 

social. O núcleo é partilhado por todos os membros do grupo, e apresenta um 

carácter mais estável, ao passo que as camadas que se enredam em torno desse 

núcleo são mais instáveis e voláteis, dependentes do contexto e de variações 

inter-individuais, e de natureza operacional. É mais fácil mudar-se a natureza das 

camadas que envolvem o núcleo do que do próprio núcleo (Moliner & Tafani, 

1997). De facto, o núcleo assumirá assim, duas funções fulcrais: uma função 

geradora (permite a atribuição de significado aos elementos que constituem a 

representação que se está a criar/transformar, permitindo que estes mesmos 

elementos adquiram um significado), e uma função de organização (sendo o 

núcleo central o elemento unificador que conferirá estabilidade à representação, 

permitindo a sua adequação aos contextos). O núcleo assume portanto o papel 

de um elemento quase imutável, ou de difícil acesso, mas que é efectivamente 

responsável por gerar e manter as representações dos grupos (Abric, 2001). 

2.3 Formação das Representações Sociais 

A fim de explicar como se formariam as representações sociais Moscovici 

debateu-se sobre aquilo que denominou de processos de “objectivação” e 

“ancoragem”. Estes são processos concomitantes, e que efectivamente não 

podem ser dissociados na maior parte das vezes; contudo, estudam-se por norma 

de forma separada, como constructos diferenciados (Poeschl, 2003). 

Por objectivação, entendemos o processo no qual se decomporá o objecto 

em componentes mais simples, ou familiares, para que possamos referir-nos a 

esse objecto de forma mais simples, para que possamos compreende-lo e 

assimila-lo (Moscovici, 1961, cit in Poeschl, 2003).  

O processo de objectivação passa, assim, por três fases distintas: (1) 

Selecção, (2) Organização dos Elementos/Esquematização, (3) Naturalização 

(Moscovici, 1961; Jodelet, 1984, cit in Poeschl, 2003). 
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Na primeira fase, a selecção, o sujeito selecciona um conjunto de palavras 

ou conceitos familiares, do conjunto que lhe é apresentado por uma primeira vez; 

procura aquilo que é familiar. Na segunda fase (esquematização), o sujeito vai 

organizar a informação de forma coerente, naquilo a que Moscovici chamou de 

“Núcleo”/Esquema Figurativo”, conferindo uma imagem aos conceitos 

seleccionados. Por fim, na terceira fase, a imagem formada pelo sujeito decalca-

se da imagem original; separa-se desta, formando uma entidade própria (Poeschl, 

2003). 

Tendo presente o conceito de objectivação, resta perceber o que é a 

ancoragem, que aparece associada ao supracitado processo. Podemos 

considerar a ancoragem como sendo semelhante a um processo de 

categorização, na medida em que ambos funcionam como “estabilizadores do 

meio e como redutores de novas aprendizagens”, mas a ancoragem apresenta 

uma funcionalidade adicional, na medida em que esta “leva à produção de 

transformações nas representações já constituídas” (Cabecinhas, 2004, p. 128). 

Cabecinhas (2004), baseando-se nos trabalhos de Jodelet (1989) 

acrescenta, sobre o processo de ancoragem, que esta “serve à 

instrumentalização do saber conferindo-lhe um valor funcional para a 

interpretação e a gestão do ambiente” (p. 128). Por outras palavras, a ancoragem 

permite ao sujeito estabelecer um paralelo entre os novos conceitos e os 

conceitos que já interiorizou anteriormente, através de um processo de 

comparação. É possível assim compreender que os processos de objectivação e 

de ancoragem ocorrem, efectivamente, de forma conjunta e quase inseparável 

(Poeschl, 2003). 

2.4 Processos de transmissão das representações sociais 

 Com base na informação detalhada anteriormente, percebe-se que as 

representações sociais são passadas no seio dos grupos sociais, mas não como 

se processa ao certo esta transmissão. Moscovici (1961) define este processo de 

passagem como algo natural e mesmo inconsciente na maior parte das vezes. 

Através do diálogo (mesmo nas conversas mais coloquiais, sem que se tenha por 

intuito discutir algo com forte teor ou rigor cientifico), os participantes partilham as 



Dissertação de Mestrado - As representações Sociais do Casamento 2011 

 

14 
 

suas ideias e opiniões, e formam-se as ideias comuns, colectivas ao grupo, 

permitindo assim tornar familiar o que não o é, o que se desconhece (Poeschl, 

2003). 

 Os processos de comunicação são portanto o veículo principal das 

representações sociais. Moscovici estudou de que modo as formas de comunicar 

poderiam influenciar as representações sociais, isto é, como a forma de veicular a 

informação poderia levar a uma representação social com estruturas diferentes 

para determinados grupos (Poeschl, 2003). Destacou, assim, três formas 

primordiais de comunicação: A propaganda, a propagação e a difusão, definidas 

com maior detalhe por Doise (1989). A difusão seria aquele tipo de passagem de 

informação mais neutro, que se basearia apenas na transmissão da informação 

para conhecimento geral (jornais, revistas) e que serviria para manter as pessoas 

informadas sobre os mais variados assuntos. A propagação seria uma forma de 

diálogo que procura ajustar ao sistema de pensamento do grupo um novo 

conhecimento que se procura divulgar, eliminando a informação que o grupo 

entende não ser coerente com as suas crenças e práticas, e assumindo apenas 

aquilo que valoriza ou valida o que já existia no grupo. A propaganda, forma 

associada à reacção do partido comunista face à psicanálise nos estudos de 

Moscovici, pretende passar uma imagem negativa de um novo conceito, filtra a 

informação de forma a exacerbar os seus aspectos negativos, assumindo uma 

posição negativa ou crítica relativamente à informação. Existe uma forte tomada 

de posição, que se mostra contrastante, e que se afirma nesse contraste/conflito. 

A própria organização das mensagens é diferente para cada um destes tipos de 

comunicação, na medida em que se ajustam ao tipo de representação social que 

se pretende veicular (Poeschl, 2003). 

2.5 Representações enquanto moldes sociais 

 Compreendendo a forma como as representações sociais permitem a 

grupos sociais tornar familiar aquilo que à partida não o é, será possível perceber 

que o processo de representação social permitirá a estes grupos a passagem de 

ideias mais ou menos estáveis sobre determinados objectos sociais. Acentua-se 

assim o carácter moldador das representações sociais no pensamento comum, 

que permitirá a indivíduos diferentes, provenientes de um mesmo grupo social 
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apresentarem representações semelhantes relativamente a conceitos, processos 

e objectos sociais diversificados como os papéis de género, a religião, a política, a 

ciência, ou o casamento (Vala, 2006). 

 Apesar de estas representações por vezes se revestirem de um carácter 

estável, podem ocorrer mudanças que serão acentuadas com a passagem do 

tempo, bem como influenciadas pelas características dos grupos que delas se 

servem (Abric, 2001). Assumindo esta perspectiva, poderemos compreender tanto 

a característica duradoura de algumas representações sociais, que se parecem 

manter ao longo do tempo, como parecem ser as representações sociais sobre o 

género (Poeschl, 2007) como o seu carácter mutável consoante o grupo social 

que delas se serve, através da comunicação (Poeschl, 2003). 

2.6 Objectivo e Hipóteses de estudo 

Tendo em conta a natureza das representações sociais e a evolução atrás 

discutida do conceito de casamento, o nosso estudo teve como objectivo analisar 

as representações actuais do casamento e averiguar a existência de diferenças 

em função do sexo e da faixa etária de pertença dos indivíduos. Procuramos, 

nomeadamente, estudar a importância das quatro dimensões evidenciadas na 

recolha da literatura existente sobre o casamento, e que compõem o mesmo 

enquanto fenómeno social e cultural: (1) Amor, (2) Economia, (3) Social e (4) 

Família. Para efeitos de estudo, foram então delineadas duas hipóteses. 

A primeira hipótese vê justificada a sua origem nos vários estudos que se 

centram sobre as representações dos papéis de género e que mostram as 

diferenças existentes entre a forma como homens e mulheres são vistos pelos 

diversos grupos sociais (Poeschl, Múrias, & Costa, 2004; Poeschl, Silva, & 

Múrias, 2004; Poeschl, Silva, & Clémence, 2004). A literatura revela tais 

representações de género como diferenciadoras de homens e mulheres, 

caracterizando comummente as populações ocidentais estudadas os indivíduos 

do sexo masculino como sendo dotados de um sentido agêntico, por oposição 

aos indivíduos do sexo feminino, geralmente associados a um perfil comunal e 

afectuoso. A masculinidade aparece também mais fortemente associada a 

padrões de comportamento social e disruptivo, enquanto a feminilidade se 

encontra frequentemente associada com um estilo de vida orientado para a 
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família e a procriação (Eagly, 1987; Poeschl, 2007). Assim, delineamos a seguinte 

hipótese de estudo: 

H1: A representação social apresentada pelo grupo de respondentes do sexo 

feminino tende a ser significativamente diferente daquela apresentada pelos 

respondentes de sexo masculino: os respondentes do sexo feminino tendem a 

valorizar mais as dimensões “Amor” e “Família” e os respondentes do sexo 

masculino as dimensões “Economia” e “Social”. 

A nossa segunda hipótese tem por base a própria história do casamento, 

que foi descrita anteriormente neste documento. O “casamento” foi evoluindo ao 

longo dos tempos, sendo que essa evolução levou a que este fosse adquirindo 

diferentes valores e estatutos consoante o tempo da história em que 

consideramos a sua existência. Se, por vezes, o casamento não era mais do que 

um contracto feito por famílias para assegurar a passagem de valores familiares 

ou apenas por interesses económicos, chegou também a ser visto como um pacto 

realizado sobre o cunho da religião que impedia a finalização do mesmo por parte 

dos membros do casal (Zordan, Falcke, & Wagner, 2005). Actualmente, é mais 

simples a dissolução deste contracto do ponto de vista legal e social, sendo que o 

casamento parece perder o carácter duradouro e inquebrável de que por vezes se 

parecia revestir (Ariés & Béjin, 1985). Portanto, podemos igualmente 

compreender que os jovens apresentam uma visão significativamente diferente 

daquela apresentada pelos respondentes mais velhos sobre o casamento, dadas 

as mudanças sociais que ocorreram e que levaram às mudanças que este 

fenómeno foi assimilando com o passar do tempo. 

Tendo-se verificadas diferenças na forma como este fenómeno foi 

representado, colocando-se a tónica deste nas várias dimensões por nós 

delineadas, formulamos a seguinte hipótese: 

H2: Os respondentes com mais de 35 anos apresentam uma visão mais clássica 

do casamento, e que como tal valorizam mais as componentes “Social” e 

“Familiar” associadas ao mesmo do que os respondentes mais jovens. 
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Pretende-se, com este capítulo, explicar quais os processos que basearam o 

processo de investigação por nós delineado, caracterizar a amostra seleccionada, 

explicar como foi estruturado o questionário bem como os procedimentos de 

investigação, indicar qual o plano experimental traçado, e explicar quais os 

principais procedimentos estatísticos que foram usados para analisar os dados 

recolhidos e testar, as hipóteses delineadas. 

3.1 Amostra  

A amostra seleccionada (por conveniência) foi constituída por 120 

respondentes, sendo que 60 desses respondentes são do sexo masculino (50%) 

e 60 do sexo feminino (50%). Metade do número total de respondentes (60) 

apresenta uma idade compreendida entre os 18 e os 35 anos de idade, 

apresentando os respondentes da outra metade idades compreendidas entre os 

36 e os 65 anos de idade (M = 36,63 anos). Quase todos os respondentes (N=119) 

são de nacionalidade portuguesa. A maioria dos respondentes (55) encontravam-

se solteiros (45,8%), sendo que outra grande parcela afirmava ser casada (37,5 

%). Alguns dos respondentes referem encontrar-se em União de facto (10%), 

existindo um igual número de participantes em actual situação de viuvez e 

divórcio (3,3%) 

No que concerne a habilitações literárias, 7,5% dos respondentes concluiu os 

seus estudos até ao 9º ano de escolaridade, 24,2% apresentava habilitações ao 

nível do Ensino Secundário, e a maioria (68,3%) detinha um grau de Bacharelato, 

Licenciatura, Mestrado, ou pós graduação. Apenas um respondente (0,8%) 

exercia funções enquanto empregado de indústria e comércio, verificando-se igual 

número de respondentes que laboravam enquanto operários de indústria e 

comércio (0,8%) e empregados de administração e serviços (0,8%). Um dos 

respondentes encontrava-se reformado (0,8). Uma parcela dos respondentes 

assumia um cargo de quadro superior de administração e serviços (11,7%), 

verificando-se uma semelhante percentagem de respondentes que laboravam 

enquanto operários de administração e serviços (11,7%). Uma grande parcela dos 

respondentes (31,7%) exercia funções enquanto técnicos no quadro médio de 

administração e serviços, sendo uma maior parcela dos respondentes (34,2%) 
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estudantes. Da amostra seleccionada, 7,5% dos respondentes encontrava-se, na 

altura da recolha de dados através do questionário aplicado, desempregada. 

A maior parte dos respondentes afirmou professar a Religião Católica (70%), 

enquanto apenas 0,8% afirmava professar outra religião. Uma outra parte dos 

respondentes afirmava não se identificar com qualquer religião (20,8%), havendo 

ainda um pequeno grupo que se afirmava pelo ateísmo (8,3%). Os respondentes 

que indicaram a sua associação com algum tipo de religião (católica ou outras 

identificadas) classificaram maioritariamente a sua envolvência para com a 

religião de forma mediana, tendendo a posicionar-se num valor central da escala 

(“4”) na qual lhes era proposta a classificação do seu grau de efectivo 

envolvimento para com as práticas preconizadas pela sua religião (26,7%). Os 

restantes tenderam a classificar maioritariamente o seu nível de envolvimento nas 

práticas religiosas em níveis inferiores àquele que se encontrava no meio da 

escala (1 = 5%, 2 = 10%, 3 = 11,7%), sendo que 10,8% dos respondentes 

classificaram o supracitado nível de envolvimento ligeiramente acima do valor 

médio, representado pelo número 5, e apenas 4,2% e 2,5% dos respondentes 

classificaram o mesmo utilizando os mais elevados números da escala, indicados 

pelos números “6” e “7” respectivamente.  

A maioria dos respondentes refere não apresentar qualquer tendência politica 

(40%). Um outro grande grupo dos respondentes classificou a sua tendência 

política através do valor “4”, posicionado no meio da tabela de valores que 

poderiam atribuir à classificação que faziam da sua tendência política (24,2%). 

Outra margem dos respondentes (11,7%) classificou a sua tendência política de 

forma ligeiramente mais associada com a “extrema esquerda”, optando pelo valor 

“3” da tabela, havendo ainda um semelhante número de respondentes que 

utilizaram os valores “2” e “5” para classificar a sua tendência política (9,2%). Três 

respondentes classificam a sua tendência política com o valor máximo, que 

representa o pólo da “extrema direita” (2,5%), sendo ligeiramente inferior a 

parcela de respondentes que utilizou o valor “6” para se posicionar na tabela 

proposta (1,7%), verificando-se um número semelhante de participantes que 

classificam a sua tendência política com o valor mais baixo da tabela, que 

representa a “extrema esquerda” (1,7%). 
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3.2 Questionário 

 

A cada um dos respondentes foi entregue um questionário de 3 páginas (cf. 

Anexo 1 – Questionário), sendo que este questionário continha um quadro onde 

se mostrava aos respondentes alguns dados estatísticos que denotavam 

mudanças no paradigma do casamento a nível nacional, indicando um aumento 

do número de divórcios, de famílias monoparentais e de nascimentos fora do 

casamento. Seguiam-se simples instruções, que pediam ao respondente que 

respondesse a todas as questões de forma sincera, assegurando a 

confidencialidade das respostas e finalidade científica do inquérito. 

O questionário encontrava-se dividido em três partes distintas. Na primeira 

parte propôs-se aos respondentes que enunciassem “5 palavras ou expressões” 

que estes associassem frequentemente ao casamento entre indivíduos de sexo 

oposto, pedindo que classificassem seguidamente as expressões enunciadas de 

1 (“Muito negativa”) a 5 (“Muito Positiva”). 

No segundo grupo de itens, era apresentado um conjunto de 20 frases 

associadas ao casamento entre indivíduos de sexo oposto, sendo que o 

respondente deveria assinalar, numa escala de tipo Lickert (Lickert, 1932) o seu 

grau de concordância com as afirmações apresentadas, traduzido através de uma 

escala na qual o valor 1 corresponderia a “discordo totalmente”, 2 a “discordo”, 3 

a “discordo mais do que concordo”, 4 a “não discordo nem concordo”, 5 a 

“concordo mais do que discordo”, 6 a “concordo” e por fim 7 a “concordo 

totalmente”. Cada uma das afirmações estaria associada a uma das quatro 

componentes do casamento, baseando-se tal selecção nos trabalhos de Zordan, 

Falcke & Wagner (2005), cuja perspectiva histórica do casamento e da sua 

evolução permitiu compreender as várias componentes que deste faziam parte e 

a relevância diferente que cada uma assumiu ao longo dos tempos. As dimensões 

por nós delineadas foram quatro: (1) Económica, (2) Intimidade/Amor, (3) Família 

e, por fim, (4) Social/Identidade, sendo que cada uma destas dimensões era 

avaliada por cinco itens diferentes dos vinte que compunham a segunda parte do 

questionário. 
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O questionário terminava com algumas questões de natureza soció-

demográfica, pedindo-se ao respondente que indicasse a sua religião bem como 

o seu nível de envolvimento nas práticas comuns desta, assim como qual a sua 

tendência politica. 

3.3 Procedimento 

 

Para efeitos de preenchimento dos questionários, foi pedido a colaboração de 

vários indivíduos do sexo masculino e feminino cujas idades se encontrassem 

compreendidas entre os 18 e os 65 anos de idade. A participação no estudo 

decorreu de forma totalmente voluntária, não sendo prestadas quaisquer 

informações adicionais aos respondentes, afim de não enviesar os resultados. 

Todos os respondentes demoraram menos de 15 minutos a responder a todas as 

questões apresentadas. Anteriormente à aplicação dos questionários, foi 

realizado um pré-teste com oito respondentes, sendo auscultadas as suas 

opiniões. Estes não sugeriram quaisquer alterações. 

3.4 Plano Experimental 

 Para o estudo realizado, foi utilizado um plano experimental 2 (Sexo do 

respondente: masculino vs. feminino) x 2 (Faixa etária: idades compreendidas 

entre os 18 e os 35 anos vs idades compreendidas entre os 36 e os 65 anos), 

inteiramente inter-sujeitos 

2.5 Análise dos dados  

Os dados recolhidos foram posteriormente sujeitos a vários procedimentos 

estatísticos, com a finalidade de compreender se as hipóteses delineadas para 

este estudo se verificavam para a população seleccionada. 

 Foi feita uma contagem de evocação das palavras por grupos (sexo e 

idade), procurando-se perceber quais as palavras mais evocadas bem como a 

positividade média atribuída pelos respondentes às palavras evocadas. Verificou-

se as diferenças relativamente à frequência de evocação de palavras por sexo e 

por idade através do cálculo do qui-quadrado, assim como se procurou perceber 
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se o sexo ou a idade poderiam influenciar a positividade das palavras evocadas, 

procedendo-se a uma análise de variância com dois factores. 

Verificou-se a consistência interna das escalas anteriormente previstas 

através dos valores de Alpha de Cronbach, o que permitiu agrupar as respostas 

que constavam do segundo grupo de itens do questionário em quatro factores 

anteriormente discutidos (Amor, Economia, Social e Família), criando-se assim 

escalas com os itens do questionário. Procedeu-se a uma análise da variância 

sobre a importância atribuída às dimensões para se perceber a existência de 

diferenças significativas na sua avaliação. Procedeu-se igualmente a uma análise 

de variância para se perceber a existência de diferenças significativas na forma 

como os respondentes de cada grupo classificavam o casamento, esboçando 

assim a representação social do grupo aos quais estes pertenciam, em relação à 

sua idade e ao seu sexo. Verificados os grupos nos quais se encontravam 

diferenças significativas, procedeu-se a um teste t de student para amostras 

independentes, para se comparar as médias e evidenciar as diferenças 

significativas entre estas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dissertação de Mestrado - As representações Sociais do Casamento 2011 

 

23 
 

 
CAPÍTULO IV. 

 
RESULTADOS 
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 Neste capítulo e quarta parte deste documento procurar-se-á mostrar quais 

os resultados dos procedimentos estatísticos a que foram submetidos os dados 

introduzidos no ficheiro construído com as respostas dadas pelos respondentes 

que concordaram participar neste estudo. Procurar-se-á ainda compreender, 

servindo-nos da análise e inferência estatística, se as hipóteses previamente 

delineadas para efeitos desta investigação se verificam, e em que moldes se 

verificam.  

 

4.1. Evocação livre de palavras e valência 

 

 Como foi referido anteriormente, o nosso questionário continha um primeiro 

grupo de questões nas quais era pedido aos respondentes que evocassem cinco 

palavras ou expressões que estes associassem ao casamento entre duas 

pessoas de sexo oposto, acrescentando às palavras enunciadas um valor que 

utilizariam para classificar a palavra evocada, de “1” a “5”, representando o valor 

um uma classificação muito negativa e o valor “5” uma avaliação “Muito Positiva”. 

As palavras ou expressões utilizadas foram reduzidas à sua forma mais 

comum, efectuando-se posteriormente uma contagem do número total de 

palavras evocadas. Ao todo, registou-se um total de 600 palavras que foram 

evocadas pelos respondentes. Contou-se o número de evocações para cada 

palavra, considerando-se para efeitos de análise estatística somente as palavras 

cujo número de evocações foi igual ou superior a 12 vezes (ou seja, 10% dos 

respondentes). As palavras evocadas, bem como a sua valência máxima, mínima 

e média são apresentadas no Quadro 1. 
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Quadro 1.  

Palavras evocadas por todos os respondentes (N = 120), valência máxima, 

mínima e média. 

Palavra Nº de Evocações Valor Máximo Valor Mínimo Média 
Amor 78 5 2 4,61 

Partilha 34 5 2 3,97 
Parentalidade 32 5 3 4,13 

Família 31 5 3 4,32 
Cumplicidade 25 5 4 4,80 

Felicidade 25 5 3 4,52 
Sexo 25 5 3 4,60 

Amizade 24 5 4 4,67 
Fidelidade 24 5 2 4,42 

União 24 5 3 4,25 
Sustentabilidade 23 5 2 4,10 

Respeito 16 5 4 4,88 
Compromisso 15 5 3 3,80 

Divórcio 13 3 1 1,46 
Honestidade 12 5 2 4,42 

 

Examinando o Quadro 1, conseguimos perceber que “Amor” foi a palavra 

mais evocada pelos respondentes, com um total de 78 evocações ao todo, 

seguida de Partilha (34 evocações) e Parentalidade (32 evocações). A apreciação 

feita pelos respondentes sobre as palavras evocadas não coloca a palavra “Amor” 

no primeiro lugar contudo, sendo a palavra “Respeito” (M = 4,88) aquela que 

apresenta um mais elevado valor apreciativo pelos respondentes, seguida de 

“Amizade” (M = 4,67) e finalmente “Amor” (M = 4,61). A palavra apreciada de 

forma mais negativa pelos respondentes foi “Divórcio” (M = 1,46), tendo sido 

evocada um total de 13 vezes. É possível ainda observar-se os relativamente 

fracos valores atribuídos a “Partilha” (M = 3,97), apesar do elevado número de 

evocações e “Compromisso” (M = 3,80). 

Foi feita uma análise semelhante às palavras consoante o sexo dos 

respondentes, organizando-se numa tabela as palavras evocadas mais do que 

seis vezes (ou seja, 10% dos respondentes) por respondentes do sexo masculino 

e feminino (ver Quadro 2) e pelos respondentes com menos de 35 anos de idade 

e aqueles com mais de 35 anos de idade (ver Quadro 3), que nos permite 
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comparar as respostas dadas por respondentes de sexo e de faixas etárias 

diferentes.  

No Quadro 2 podemos assim constatar quais as palavras evocadas um 

mínimo de 6 vezes (que correspondem a 10% dos respondentes) divididos por 

sexos, bem como a valência média das suas respostas. 

Quadro 2.  

Palavras evocadas por pelo menos 10% dos respondentes do sexo masculino ou 

10% do sexo feminino e valência média. 

 

Palavra Todos Homens Média Mulheres Média 
Amor* 78 37 4,58 41 4,57 
Partilha* 34 16 3,81 18 4,11 
Parentalidade* 32 16 4,13 16 4,14 
Família* 31 20 4,30 11 4,13 
Cumplicidade** 25 5 5,00 20 4,75 
Sexo* 25 19 4,58 6 4,67 
Amizade* 24 11 4,64 13 4,69 
Felicidade* 25 18 4,61 6 4,16 
Fidelidade* 24 9 4,00 15 4,67 
União* 24 8 4,38 16 4,19 
Sustentabilidade* 23 17 4,47 6 3,00 
Respeito** 16 5 4,60 11 5,00 
Compromisso* 15 7 3,71 8 3,88 
Divórcio** 13 5 1,20 8 1,63 
Honestidade** 12 4 4,50 8 4,37 
Contracto** 11 5 2,40 6 2,00 
Traição** 11 2 4,00 9 1,11 
Coabitação* 10 9 4,00 1 3,00. 
Responsabilidade** 10 7 4,14 3 4,00 
Confiança** 8 1 5,00. 7 5,00 
Maturidade** 8 7 4,29 1 4,00 

 

Nota: As palavras assinaladas com um asterisco foram referidas por pelo menos 

10% dos homens e 10% das mulheres. As palavras assinaladas com dois 

asteriscos foram referidas por pelo menos 10% dos respondentes de apenas um 

dos grupos 

 

 Tanto os respondentes do sexo masculino como os do sexo feminino 

enunciaram o maior número de vezes a palavra “Amor”, que aparece 



Dissertação de Mestrado - As representações Sociais do Casamento 2011 

 

27 
 

representada com um número total de evocações de 37 vezes na tabela que diz 

respeito às respostas dadas pelos participantes de sexo masculino (M = 4,58), 

aumentando ligeiramente o número de evocações da palavra feita pelas 

participantes do sexo feminino, contando-se um número exacto de 41 vezes em 

que a palavra foi enunciada nos questionários (M = 4,57). A palavra “Confiança foi 

apenas evocada uma vez pelos respondentes do sexo masculino, sendo as 

palavras “Coabitação” e “Maturidade” as menos enunciadas pelas respondentes 

do sexo feminino, enunciadas somente uma vez por estas. 

 Foram calculados os valores do qui-quadrado (χ2) relativamente à 

frequência das palavras evocadas por sexo. No seguimento do cálculo destes 

valores, concluiu-se a existência de diferenças significativas entre os 

respondentes dos dois sexos relativamente à palavra “Cumplicidade” (χ2 (1) = 9, p 

> 0,1), “Traição” (χ2 (1) = 4,46, p > 0,5), “Confiança” (χ2 (1) = 4,50, p > 0,5), 

“Maturidade” (χ2 (1) = 4,50, p > 0,5), “Sexo” (χ2 (1) = 6,76, p > 0,1), 

“Sustentabilidade” (χ2 (1) = 5,26, p > 0,5), “Felicidade” (χ2 (1) = 6,00, p > 0,5), 

“Respeito” (χ2 (1) = 5,76, p > 0,5) e “Coabitação” (χ2 (1) = 6.40, p > 0,5). As 

palavras “Sexo”, “Felicidade”, “Sustentabilidade”, “Cohabitação” e Maturidade 

foram referidas um maior número de vezes pelos respondentes do sexo 

masculino (enunciadas por estes 19, 18, 17, 9 e 7 vezes, respectivamente), 

enquanto as palavras “Cumplicidade”, “Respeito”, “Traição” e “Confiança” foram 

evocadas um maior número de vezes pelas respondentes do sexo feminino, 

contabilizando-se para cada palavra um total de 20, 16, 9 e 7 evocações feitas por 

este subgrupo amostral. 

Considerando os valores de valência média das palavras em ambos os 

grupos, e assumindo apenas as palavras que foram referidas pelo menos 10% 

das vezes por ambos os grupos de respondentes, considerou-se que as 

diferenças eram significativas superiores ao valor ,50. Destaca-se a palavra 

“Fidelidade”, com uma diferença de ,67 pontos, “Sustentabilidade”, com uma 

diferença de 1,47 pontos e a palavra “Traição”, com uma diferença de 2,89 

pontos, representando as maiores diferenças nestes valores por grupos. Foram 

as mulheres que apreciaram de forma mais positiva a palavra “Fidelidade” e os 
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homens aqueles que valorizaram de forma mais positiva a palavra 

“Sustentabilidade” e “Traição” 

 Organizaram-se as respostas dadas pelos respondentes tendo em conta a 

sua faixa etária, criando-se dois subgrupos amostrais para efeitos de análise 

estatística: um primeiro grupo, com respondentes cuja idade se encontrava 

compreendida entre os 18 e os 35 anos de idade, inclusivamente, e um segundo 

grupo, com idade compreendida entre os 36 e os 65 anos de idade. 

Seleccionaram-se as palavras evocadas por pelo menos 10% da totalidade dos 

elementos dos supracitados subgrupos, para posterior análise estatística. 

Registaram-se essas palavras no Quadro 3, que apresentamos em seguida: 

Quadro 3.  

Palavras evocadas por pelo menos 10% dos respondentes com menos de 35 

anos ou 10% dos respondentes com mais de 35 anos e valência média. 

Palavra Todos Menos de 35 Média Mais de 35 Média 
Amor* 78 36 4,58 42 4,64 
Partilha* 34 14 4,21 20 3,80 
Parentalidade* 32 12 3,92 20 4,25 
Família* 31 12 4,58 19 4,16 
Cumplicidade* 25 15 4,87 10 4,70 
Sexo* 25 14 4,57 11 4,64 
União* 24 15 4,40 9 4,00 
Felicidade* 25 13   4,46 12 4,58 
Fidelidade* 24 10 4,20 14 4,57 
Amizade* 24 9 4,89 15 4,53 
Sustentabilidade* 23 11 3,63 12 4,50 
Respeito* 16 7 4,71 9 5,00 
Compromisso** 15 10 3,90 5 3,60 
Divórcio* 13 7 1,71 6 1,17 
Honestidade** 12 3 4,67 9 4,33 
Contracto** 11 6 2,50 5 1,80 
Traição** 11 4 2,50 7 1,14 
Coabitação** 10 8 4,00 2 3,50 
Responsabilidade** 10 4 3,75 6 4,33 
 

Nota: As palavras assinaladas com um asterisco foram referidas por pelo menos 

10% dos respondentes com menos de 35 anos e 10% das respondentes com 

mais de 35 anos. As palavras assinaladas com dois asteriscos foram referidas por 

pelo menos 10% dos respondentes de apenas um dos grupos 
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 Novamente, verificamos que a palavra evocada um maior número de vezes 

foi a palavra “Amor”, evocada 36 vezes pelos respondentes com menos de 35 

anos de idade (M = 4,58), e 42 vezes pelo subgrupo de respondentes com idade 

superior a 35 anos de idade (M = 4,64). Destaca-se a palavra “Honestidade” como 

sendo aquela menos evocada pelos respondentes mais jovens, referida apenas 

por três sujeitos pertencentes a este sub-grupo (M = 4,67). A palavra “Coabitação” 

foi aquela que menos respondentes com idade superior a 35 anos de idade 

evocaram, sendo evocada duas vezes ao todo (M = 3,50).  

 Adoptou-se para esta tabela de respostas um processo semelhante àquele 

realizado com as respostas dos respondentes divididas por sexo, procurando-se 

atestar a existência de diferenças relativamente à frequência de evocação de 

palavras com a medida qui-quadrado (χ2); contudo, este cálculo não atestou, para 

o conjunto de palavras explicitado anteriormente e para os supracitados 

subgrupos amostrais a existência de quaisquer diferenças estatisticamente 

significativas.  

Tendo em consideração somente os valores de valência média das 

palavras em ambos os grupos, e assumindo apenas as palavras que foram 

referidas pelo menos 10% das vezes por ambos os grupos de respondentes, 

considerando a existência de diferenças estatisticamente significativas superiores 

ao valor ,50, há ainda a destacar a palavra “Divórcio”, com uma diferença de ,54 

pontos entre os grupos, a palavra “Responsabilidade” com uma diferença de ,58 

pontos, a palavra “Contracto”, com uma diferença de ,70 pontos e a palavra 

“Sustentabilidade”, com uma diferença de 0,87 pontos e a palavra “Traição” com 

uma diferença de 1,36 pontos. As palavras “Contracto”, “Traição” e “Divórcio” 

foram apreciadas de forma menos negativa pelos respondentes mais jovens, 

invertendo-se esta tendência no que às palavras “Responsabilidade” e 

“Sustentabilidade” concerne, sendo os respondentes com idade superior a 35 

anos de idade que as apreciaram de forma mais positiva.  

 Os valores de positividade atribuídos pelos respondentes ao conjunto de 

evocadas foram posteriormente processados em SPSS para análise estatística, 

procurando perceber se, de forma global, a valência das representações sociais 

veiculadas pelos grupos seria estatisticamente significativa. Para tal, criou-se uma 
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variável denominada “positividade”, que compreende os valores médios atribuídos 

pelos respondentes ao conjunto de palavras por si evocadas, e comparou-se 

estes valores relativamente aos grupos previamente definidos. 

Constatou-se que tanto o sexo dos respondentes, F (1, 116) < 1, como a 

idade, F (1, 116) < 1, e a interacção entre estas duas variáveis, F (1, 116) < 1 não 

parecem ter um efeito significativo na forma como os respondentes avaliaram as 

palavras evocadas. 

4.2. Dimensões do casamento  

 
 Para analisar estatisticamente as respostas dadas pelos participantes no 

segundo grupo de itens do questionários, procedeu-se ao agrupamento desses 

itens em escalas que corresponderiam aos quatro factores anteriormente 

propostos que caracterizariam o casamento: “Amor”, “Economia”, “Social” e 

“Família”, dado que os valores do alpha de Cronbach eram satisfatórios para as 

quatro dimensões do casamento contempladas (Amor: α = .74; Economia: ,70; 

Social: ,70; Família: ,64). 

Uma análise da importância atribuída às quatro dimensões revela que 

essas são avaliadas de forma significativamente diferente (F (3, 357) = 41,75, p< 

,001), sendo todas as médias diferentes umas das outras, p < ,05 segundo o teste 

LSD para comparações múltiplas. Apresentamos em seguida, no Quadro 4, os 

valores médios encontrados para cada uma das dimensões anteriormente 

delineadas, bem como o valor do Desvio-Padrão que se encontra associado a 

essas variáveis: 

Quadro 4.  

Médias gerais das quatro dimensões do casamento 

Dimensão Média Desvio-Padrão 

Amor 5,12 1,05 

Família 4,82 ,92 

Economia 4,53 1,01 

Social 4,05 1,09 
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O quadro apresentado permite-nos obter uma visão geral das dimensões 
que foram mais valorizadas pela totalidade dos respondentes: a dimensão “Amor” 

é a mais valorizada (M = 5,12 DP = 1,05), seguida pela dimensão “Família” (M = 
4,82 DP = ,92) e “Economia” (M = 4,53 DP = 1,01), sendo a dimensão “Social” a 
menos valorizada pela totalidade dos respondentes (M = 4,05 DP = 1,09). 

Apresentamos, no Quadro 5, as médias dos quatro grupos criados, para as quatro 
dimensões previstas. 

Quadro 5. 

Dimensões do casamento. Médias por sexo do respondente e faixa etária. 

 Masculino Feminino 
Dimensão Menos de 35 

anos 
Mais de 35 anos Menos de 35 

anos 
Mais de 35 anos 

Amor 4,96 5,15 5,19 5,16 
Economia 4,41 4,57 4,61 4,52 
Social 3,31 4,55 3,99 4,35 
Família 4,29 5,13 4,85 5,00 

 

Aplicou-se uma análise de variância 2 (Sexo de pertença: masculino vs. 
feminino) x 2 (Faixa etária: menos de 35 anos vs. mais de 35 anos) sobre o grau 
de acordo dos respondentes com a importância dessas quatro dimensões (ver 

Quadro 6). A análise não revelou diferenças significativas relativamente ao Amor 
e à Economia.  

Quadro 6. 

Análise de variâncias para os grupos em relação às dimensões previstas 

 Sexo 
F (1,116) 

Faixa etária 
F (1,116) 

Sexo * Faixa 
etária 

F (1,116) 

Amor .41 ,16 ,33 
Economia ,18 ,03 ,46 
Social 1,86 19,54*** 5,91* 
Família 1,84 9,68** 4,81* 

 Nota: *: p < .05; **: p < .01; ***: p < .001 
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Apesar de não se terem verificado diferenças estatisticamente significativas 
relativamente à apreciação que os respondentes da amostra seleccionada 

pareceram fazer sobre as componentes “Amor” e “Economia” do casamento, o 
mesmo não se passou para as restantes componentes (“Social” e “Família”), para 
as quais se encontraram diferenças estatisticamente significativas sobre o grau de 

acordo dos respondentes. 

No que respeita à dimensão “Social”, o efeito significativo da faixa etária (F 

(1, 116) = 19,54; p < ,001) revela que os respondentes com mais idade atribuem 
mais importância a esta dimensão do que os respondentes mais jovens (menos 
de 35 anos: M = 3,65; mais de 35 anos: M = 4,45). 

Contudo, com se pode ver na Figura 1, a interacção entre o sexo de 

pertença e a faixa etária (F (1, 116) = 5,91, p = ,017) indica que os jovens homens 

julgam esta dimensão ainda menos importante do que as jovens mulheres o 

fazem (homens: 3,31; mulheres: 3,99, t (54) = 2,72; p = .009). 

 

Figura 1. 

Diferenças no grau de concordância dos respondentes - Dimensão “Social” 
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Um resultado semelhante ocorreu quando se fez a mesma análise 
estatística relativamente às respostas dadas pelos participantes que permitiram 

avaliar a apreciação destes relativamente a outro dos factores do casamento 
previstos: “Família”.  

Novamente, verifica-se o efeito significativo da faixa etária (F (1, 116) = 
9.68; p = ,002), que nos indica que os respondentes com idade superior a 35 anos 
de idade (M = 5,07) atribuem mais importância à supracitada dimensão do que os 

respondentes mais jovens (M = 4,57). 

Regista-se igualmente um fenómeno semelhante àquele referido 

anteriormente, para a dimensão “Social”: como se pode ver na Figura 2, a 

interacção entre o sexo de pertença e a faixa etária (F (1, 116) = 4,81, p = ,030) 

indica que os jovens do sexo masculino avaliam esta dimensão como sendo ainda 

menos importante do que as jovens do sexo feminino (homens: 4,29; mulheres: 

4,85, t (54) = -2,65; p = 007). 

 

Figura 2. Diferenças no grau de concordância dos respondentes - Dimensão 

“Família”  
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CAPÍTULO V. 
 
DISCUSÃO E CONCLUSÃO 
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Como foi já referido anteriormente neste documento, verifica-se um 

reduzido número de artigos científicos sobre o casamento enquanto fenómeno 

social. Existe um elevado número de publicações que explica este fenómeno de 

um ponto de vista interpessoal, não existindo um grande número de publicações 

que abordem o fenómeno do ponto de vista psicossocial. O casamento é também 

um objecto de representação social, e como tal, indivíduos de sexo e idade 

diferentes poderão representá-lo de formas diferentes, se considerarmos o 

carácter mutável das representações sociais (Abric, 2001; Jodelet, 1989; Poeschl, 

2003; Vala, 2006). 

 Foi com base na literatura e em discussão grupal que se estabeleceu 

aquelas que poderiam ser quatro componentes que compunham o casamento, 

não se excluindo contudo a existência de outras que por nós não foram ainda 

complementadas; a vertente “Amor”, “Economia”, “Social” e “Família” parecem ser 

aquelas que mais frequentemente aparecem associadas ao casamento, e que 

definem as finalidades do mesmo. Ao longo da História, o casamento foi visto 

como um ritual social e religioso, como um acto de amor, como não mais do que 

um pacto económico feito por famílias ou pelos membros do casal, ou como um 

processo que permitiria a perpetuação de família, visando-se não mais do que a 

procriação (Zordan, Falcke & Wagner, 2005). De facto, de várias capas se 

revestiu o casamento, mas percebemos que actualmente este se reveste de todos 

os factores enunciados anteriormente. 

 Tendo delineado os factores, restou perceber quais deles pareciam ter 

mais impacto para os respondentes. De que forma representariam o casamento 

as populações? Que dimensões valorizariam no casamento? Difeririam na sua 

apreciação do mesmo significativamente? 

 Com base na literatura existente, foram delineadas duas hipóteses, que 

previam a existência de diferenças significativas entre os grupos de respondentes 

conceptualizados (respondentes do sexo masculino x respondentes do sexo 

feminino; respondentes com idade inferior a 35 anos de idade x respondentes 

com idade superior a 35 anos de idade). Analisados os resultados, conseguimos 

compreender que as nossas hipóteses foram verificadas. 
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 A literatura sustenta uma forte diferença na representação dos papéis de 

género na nossa sociedade ocidental, representações essas que descreve a 

mulher como sendo mais comunal e dócil, e os homens como sendo mais 

comunais e pragmáticos (Eagly, 1987; Poeschl, Múrias, & Costa, 2004; Poeschl, 

Silva, & Múrias, 2004; Poeschl, Silva, & Clémence, 2004). Assim, esperámos que 

na sua representação do casamento, os respondentes de ambos os sexos 

correspondessem com os perfis que lhes são incutidos pelas supracitadas 

representações sociais de género que a literatura refere, o que nos levaria a 

verificar diferenças significativas.  

No primeiro grupo de questões do nosso questionário individual, no qual 

era pedido ao respondente que evocasse livremente cinco expressões relativas 

ao casamento, verificaram-se, entre sexos, diferenças com base na medida 

estatística da frequência de palavras evocadas. As mulheres evocaram mais 

frequentemente as palavras “Cumplicidade”, “Respeito”, “Traição” e “Confiança”, 

vocábulos que poderemos associar a uma dimensão mais interpessoal do 

casamento, enquanto as palavras “Sexo”, “Felicidade” “Sustentabilidade”, 

“Coabitação” e “Maturidade” foram evocadas um maior número de vezes pelos 

respondentes de sexo masculino. Verificamos assim que as palavras mais 

referidas pelos respondentes do sexo masculino se prendem com um carácter 

mais funcional do casamento, que se centra nos benefícios e nas 

responsabilidades que segundo estes advém do casamento.  

Relativamente à avaliação que os grupos de sexo diferente apresentam 

relativamente às dimensões do casamento, verificaram-se diferenças 

relativamente entre os grupos de jovens do sexo masculino e os de sexo feminino 

para as dimensões “Social” e “Família”. De uma forma global, os respondentes 

mais jovens valorizavam menos estas dimensões do que os respondentes com 

mais idade, mas verificamos que são os respondentes do sexo masculino mais 

jovens que mais acentuam esta diferença, diferindo também significativamente 

relativamente às respondentes mais jovens do sexo oposto. Verificamos assim 

que nos grupos de respondentes mais jovens se verifica a diferença nas 

representações com base no sexo do respondente, facto que se mantém de 

acordo com aquilo que a literatura prevê relativamente a estas diferenças na 
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representação do género (Eagly, 1987; Poeschl, Múrias, & Costa, 2004; Poeschl, 

Silva, & Múrias, 2004; Poeschl, Silva, & Clémence, 2004) 

 A nossa segunda hipótese previa a existência de diferenças na forma como 

respondentes cuja idade se compreendia entre os 18 e os 35 anos de idade 

(respondentes mais jovens), e os respondentes com idade mais avançada e 

compreendida entre os 35 e os 65 anos de idade representavam o casamento, 

prevendo-se diferenças significativas entre as representações destes 

relativamente às dimensões “Social” e “Familiar” do casamento. Tal hipótese, 

como foi debatido anteriormente, assentava nas mudanças sociais ocorridas na 

forma como o casamento fora sendo representado ao longo dos anos, visto que 

este perdera ao longo dos tempos o carácter perene que apresentava (Zordan, 

Falcke & Wagner, 2005). O número de divórcios tem vindo a aumentar, facto que 

parece mostrar que o casamento cada vez mais deixa de ser um fenómeno que 

oficializa uma relação ou que tem por finalidade máxima a procriação e 

perpetuação do legado familiar. 1 

Relativamente ao primeiro grupo de respostas, contrariamente ao que se 

havia verificado relativamente aos grupos divididos por sexo, não se verificaram 

diferenças significativas na frequência de evocação de palavras entre os 

respondentes de grupos de faixas etárias distintas. Contudo, foi na avaliação feita 

pelos respondentes a cada uma das dimensões do casamento que se verificaram 

diferenças estatísticas entre a forma como os grupos de respondentes avaliavam 

as dimensões “Social” e “Familiar” do casamento, sendo os respondentes de 

maior idade que mais valorizavam estas componentes. Esta valorização poderá 

assim indicar que os respondentes de idade mais avançada reconhecem no 

casamento um papel de oficialização da relação, bem como uma forma de se 

perpetuar o legado familiar, sendo esta situação relacional adequada à procriação 

e parentalidade por parte dos membros do casal. Os dados estatísticos tenderam 

assim a mostrar que para a população estudada, esta hipótese se verificou, 

acentuando assim o papel da idade como elemento diferenciador na 

representação social do casamento, bem como um testemunho do carácter 

mutável da representação social deste fenómeno. 

                                                             
1 Dados referentes ao ano 2008 para a população portuguesa, indicados pelo INE em 2010 
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 Tendo sido este um estudo de certa forma pioneiro, na medida em que não 

se verifica ainda uma abundância de estudos que procurem perceber as 

diferenças na representação social do casamento, admite-se a existência de 

algumas limitações que poderão servir de ponto de partida para novos estudos 

dentro desta área: a acentuada homogeneidade da amostra no que concerne às 

habilitações literárias, bem como das suas funções laborais poderá ter esbatido 

as diferenças na representação dos grupos de sexo. De igual forma, a recolha da 

amostra por conveniência teve lugar apenas com pessoas que residem na zona 

norte do país, sendo que amostras recolhidas noutras áreas do país poderiam 

reforçar hipóteses previamente estabelecidas. 

 Como foi anteriormente referido, procurou-se, com base na literatura 

existente, diferenciar quatro dimensões que caracterizassem o casamento, que o 

compusessem, acentuando tal diferenciação na finalidade do mesmo em grande 

parte. Admite-se contudo que poderá ser pertinente, em estudos futuros, uma 

nova categorização destas dimensões, almejando-se um maior número de 

dimensões que permita abranger de melhor forma a diversidade de um fenómeno 

social tal como o casamento. Sugere-se ainda que se possa procurar fazer uma 

análise de conteúdo caso sejam recolhidas palavras ou expressões através de um 

grupo de questões de evocação livre, procurando relacionar os resultados obtidos 

através dessa análise de conteúdo com as representações de género ou outras 

variáveis que os futuros investigadores creiam ser pertinentes. Poderão ainda ser 

admitidas novas variáveis de estudo que contemplem as várias faixas sócio 

económicas ou que diferenciem os níveis literários, religiosos ou políticos dos 

respondentes, procurando perceber se tais variáveis exercem alguma influência 

na representação social que estes apresentam relativamente ao casamento. 

 Parece existir espaço para a criação de novas hipóteses e teorias 

relativamente ao casamento enquanto fenómeno social; este não vive só no seio 

do casal ou da família, fechado dentro de quatro paredes, mas sim no seio da 

sociedade, nas mentes e palavras de cada um de nós. Sendo um conceito que 

parece ser permeável às mudanças sociais ocorridas, poderá valer a pena 

estudar a forma como este é visto e como ocorrem estas mudanças. 
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ANEXOS 



 
 
 

 
 
 
 

 
 

ANEXO 1 
Questionário 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
       
 
 
 
 
 

INQUÉRITO SOBRE OS COMPORTAMENTOS SOCIAIS 

O CASAMENTO 

 

 

Segundo as estatísticas nacionais de 2008, publicadas em Janeiro de 2010, 

observa-se uma mudança dos comportamentos sociais, nomeadamente em relação 

ao casamento. Esta mudança é revelada por vários indicadores. Assim, o número 

de casamentos tende a diminuir, e representa em 2008 cerca de 2/3 dos 

casamentos celebrados em 2000; o número de divórcios, pelo contrário, duplicou 

entre 1990 e 2000 e continua a crescer. O número de famílias monoparentais, 

constituídas na maioria por mulheres, está a crescer, como o número de 

nascimentos fora do casamento, que representam 36,2% do total dos nascimentos 

em 2008. 

Para nos ajudar a conhecer o que as pessoas pensam na actualidade sobre 

o casamento, agradecíamos que respondesse às questões contidas neste 

questionário. 

 

 

Responder ao questionário é simples, basta seguir as indicações que lhe são 

proporcionadas. Pedimos-lhe que responda o mais sincera e espontaneamente possível: 

não existem respostas certas ou erradas, pois todos temos opiniões muito diferentes. O 

questionário é anónimo e apenas destinado à investigação científica. Pedimos, no entanto, 

que responda a todas as questões, senão não poderemos utilizar as suas respostas 

 
 

 

Agradecemos a sua colaboração. 

No ___________ 



1) Quando pensa no casamento entre um homem e uma mulher, quais são as 5 palavras ou 
expressões que lhe vêm espontaneamente à mente? 
1.1) Para cada resposta fornecida indique o seu nível de negatividade ou positividade 
registando o número que melhor corresponde à sua resposta, sabendo que: 
 

1 = muito negativa 
2 = sobretudo negativa 
3 = nem negativa nem positiva 
4 = sobretudo positiva 
5 = muito positiva 

 
Resposta A:        (positividade da resposta       ) 
 
Resposta B:        (positividade da resposta       ) 
 
Resposta C:        (positividade da resposta       )  
 
Resposta D:        (positividade da resposta       )  
 
Resposta E:        (positividade da resposta       )  
 
 
2. Gostávamos de conhecer a sua opinião acerca das afirmações seguintes, que são muitas 
vezes mencionadas acerca do casamento entre um homem e uma mulher. Marque com 
uma cruz (e apenas uma) a quadrícula que contém o algarismo que melhor corresponde à 
sua opinião, sem omitir nenhuma escala. Os pontos da escala correspondem às posições 
seguintes: 
 
1=discordo totalmente    5=concordo mais do que discordo 
2=discordo      6=concordo 
3=discordo mais do que concordo   7=concordo totalmente 
4=não discordo nem concordo 
 
Quando um homem e uma mulher se casam, eles: 
 
demonstram que se amam 1 2 3 4 5 6 7 

desejam partilhar os recursos económicos 1 2 3 4 5 6 7 

pensam que não faz sentido estarem juntos sem casar 1 2 3 4 5 6 7 

procuram constituir família 1 2 3 4 5 6 7 

mostram a todos que se amam 1 2 3 4 5 6 7 

querem assegurar o bem-estar financeiro do cônjuge  1 2 3 4 5 6 7 

querem fazer o que está certo 1 2 3 4 5 6 7 

querem ser pais e educar crianças 1 2 3 4 5 6 7 

precisam um do outro 1 2 3 4 5 6 7 



procuram garantir um futuro juntos 1 2 3 4 5 6 7 

querem que a sua união seja oficializada 1 2 3 4 5 6 7 

querem perpetuar o legado familiar 1 2 3 4 5 6 7 

revelam o desejo de morar juntos 1 2 3 4 5 6 7 

pretendem ganhar direitos legais como casal 1 2 3 4 5 6 7 

reivindicam um direito que têm enquanto católicos  1 2 3 4 5 6 7 

querem fazer como os seus pais fizeram 1 2 3 4 5 6 7 

querem ser felizes juntos 1 2 3 4 5 6 7 

pretendem fazer um pacto para enfrentar as 
dificuldades económicas juntos 

1 2 3 4 5 6 7 

procuram afirmar-se como católicos 1 2 3 4 5 6 7 

pretendem criar condições necessárias para dar 
estabilidade à família  

1 2 3 4 5 6 7 

 
 
Apesar das suas respostas neste estudo serem confidenciais, necessitamos de recolher 
alguns dados para fins estatísticos, por isso pedimos-lhe que complete as seguintes 
informações. 
  
Sexo: Masculino            Feminino   
 
Idade: ___ anos 
 
Nacionalidade: ____________________________ 
 
Estado Civil:   Solteiro(a)      Casado(a)      União de facto      Viúvo(a)      
Divorciado(a)   
 
Profissão: ________________________________ 
 
Grau de Escolaridade: ______________________ 
 
Religião: __________________________________ Não tenho    Ateu   
 
Nada praticante 1 2 3 4 5 6 7 Muito praticante 
 
Tendência política:      Não tenho   
 
Extrema esquerda 1 2 3 4 5 6 7 Extrema direita 
 
 
 
 

Obrigado pela sua participação 


