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• As particularidades da (in)satisfação conjugal
antes e depois da chegada dos filhos1

The peculiarities of marital (dis)satisfaction
before and after the birth of children

Ricardo Alves de Lima2 – LITEP IPUSP
Universidade de São Paulo

Irai Cristina Boccato Alves3 (Cad. nº. 31) – LITEP IPUSP
Universidade de São Paulo

Resumo: Este artigo tem como objetivo apresentar e discutir as particularidades da
satisfação conjugal antes e depois da chegada dos filhos. São analisadas as respostas
de 174 sujeitos com e sem filhos - divididos igualmente entre os sexos, casados pela
primeira vez por um período entre um e dez anos completos, grau de instrução mínimo de
ensino médio incompleto e não gravidez na esposa. Utilizam-se os seguintes instrumentos:
o Formulário do Conceito de Satisfação Conjugal (FCSC), elaborado especialmente para
esse estudo, a Escala de Satisfação Conjugal (ESC) e a Marital Adjustment Test, adaptado
à realidade brasileira (MAT-MARI). A hipótese de que a satisfação conjugal apresenta-se
de forma diferente entre grupos, com prejuízo dela nos casos de pessoas com filhos,
confirma-se tanto por meio dos resultados quantitativos, quanto nos qualitativos. Tais
dados promovem reflexões importantes para profissionais que trabalham com casais e
levantam novos questionamentos a serem estudados em futuras oportunidades.

Palavras-chave: Satisfação Conjugal; Ciclo de Vida da Família; Parentalidade.

Abstract: The aim of this article is to present and to discuss the peculiarities of marital
satisfaction  before and after the birth of children. The assessment instruments are: the
‘Concept of Marital Satisfaction Form’, especially developed for this study; Marital
Satisfaction Scale (MSS); Marital Adjustment Test adapted to Brazilian context (MAT-
MARI). The answers given by 174 participants, with and without children, are analyzed.
Subjects are equally divided in groups of men and women and have all been married for
the first time, for a period of 1-10 years, without occurrence of pregnancy during research
period, and also possess a minimum educational level of incomplete high school. The
hypothesis that marital satisfaction appears to be different within groups, presenting
reduction in the case of individuals with children is confirmed in this study, in quantitative
as well as in qualitative results. The data obtained points to important reflections for
professionals in their clinical work with couples and raises new issues to be studied in
further opportunities.
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1. Introdução
Nos dias de hoje, a busca pela igualdade sexual e emocional dos cônjuges,

contrária à posição de autoridade versus submissão de muitas configurações
conjugais do passado, é um fator cada vez mais associado ao conceito de
relacionamento conjugal (Giddens, 1993). A respeito do casamento
contemporâneo, a satisfação conjugal é, sem dúvida, um dos temas mais
relevantes abordados pela mídia, pela literatura leiga e especializada, nos lares,
universidades e consultórios psicológicos. Bystronski (1992 e 1995) enfatiza a
importância do estudo da satisfação conjugal, afirmando que os relacionamentos
satisfatórios são identificados pelos próprios cônjuges como a principal fonte de
felicidade pessoal.

Independentemente da época histórica, da evolução tecnológica ou do
cenário político-econômico em que nos encontramos, o constante estudo da
satisfação conjugal é relevante do ponto de vista individual e social. Tal afirmação
é confirmada por Minuchin (1990), que entende o relacionamento satisfatório
como um “porto seguro” dos cônjuges, em relação aos estressores externos ao
casamento e serve de modelo para novos contatos sociais. Por outro lado, caso
o casamento seja compreendido como um espaço exclusivo para o suporte ou
à continência dos fatores estressores do dia a dia e das frustrações individuais,
pode surgir a insatisfação conjugal.  De acordo com Béjin (1987), em muitos
casos o cônjuge recebe a sobrecarga de funções de amante, confidente, amigo,
pai ou mãe, administrador do lar, entre outros e isso sobrecarrega o casamento
e/ou mesmo o parceiro conjugal de expectativas e responsabilidades além do
que se pode arcar ou cumprir.

Além disso, o conceito de satisfação conjugal é amplo, complexo e
multifacetado. Perlin (2001) acredita que a diversidade dos significados relativos
a esse conceito perdurará ainda por um longo tempo. Além dos fatores
socioculturais, o contexto histórico e a fundamentação teórica dos pesquisadores
do assunto são apenas alguns dos possíveis fatores determinantes das muitas
interpretações existentes sobre a satisfação conjugal.

Por exemplo, a capacidade que cada um dos cônjuges tem de comunicar
ao outro o que pensa e sente é um aspecto importante para a sua satisfação.
Costa & Katz (1992) observaram que nos casamentos satisfatórios é
característica comum a capacidade dos seus membros de exporem verbalmente
suas queixas e expectativas. Johnson & Booth (1998) atentam para o fato de
que a comunicação melhora a capacidade de negociar e resolver conflitos
amigavelmente. Além disso, a comunicação 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. Ressaltam ainda que essa característica é desenvolvida no background
social e familiar de cada um dos cônjuges, antes mesmo do casamento.
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Outra variável muito estudada e relacionada à determinação da satisfação
conjugal é a expectativa que os cônjuges têm sobre o seu relacionamento. Burr
e outros (1979, citado por Dela Coleta, 1989, p.91) definem satisfação conjugal
como uma reação subjetivamente experienciada ao casamento, o que vem a
ser mais uma conceituação intrapessoal do que interpessoal, tal como a
quantidade de congruência entre as expectativas que uma pessoa tem e as
recompensas que ela realmente recebe.

A expectativa dos parceiros como parâmetro para a determinação da
satisfação conjugal também condiz com a posição conceitual de Arriaga (2001).
Ele acredita que um casamento pode ser considerado satisfatório quando o que
acontece na relação conjugal supera o que se espera dela. Sternberg (1989),
por sua vez, entende que a maneira mais clara de identificar a satisfação numa
relação é determinar a diferença entre o que uma pessoa espera da outra na
relação e o que esta mesma pessoa está recebendo da outra. Murray, Homes &
Griffin (1996), em seus estudos sobre equidade conjugal, também ratificam a
relação existente entre as expectativas depositadas na relação e como a realidade
se apresenta no cotidiano do casal, com a satisfação conjugal.

Mais recentemente, Norgren, Souza, Kaslow, Hammerschmidt & Sharlin
(2004, p.576) concluíram que a satisfação conjugal é, sem dúvida, um conceito
subjetivo, implicando em ter as próprias necessidades e desejos satisfeitos,
assim como corresponder, em maior ou menor escala, ao que o outro espera.
Quanto a isso, Féres-Carneiro (2003), em seu estudo sobre dissolução dos
laços conjugais, relata que entre os casais pesquisados houve uma
predominância de expectativas mais exigentes em detrimento do que recebiam
da relação. Apoiadas na idealização dos parceiros conjugais e na impossibilidade
de serem satisfeitas, essas expectativas foram determinantes para a separação
desses casais.

Tanto Gray-Little & Burks (1983) quanto Bystronski (1995) têm opinião
semelhante sobre a forma subjetiva com que a satisfação conjugal é avaliada no
casamento. Bystronski (1995) acrescenta, ainda, que o padrão de avaliação da
satisfação conjugal varia de acordo com as experiências de vida da pessoa.
Assim, se o histórico de relações de um indivíduo apresenta níveis altos de
satisfação, ele apresentará, consequentemente, um nível de exigência maior
para avaliar um relacionamento como satisfatório.

Outra variável importante dos estudos sobre a caracterização e a avaliação
da satisfação conjugal é o momento do ciclo de vida familiar em que se encontra
o casal, partindo-se do princípio de que é praticamente impossível estudar
aspectos do casamento e das relações amorosas sem considerar os conceitos
relativos à dinâmica familiar (Féres-Carneiro, 2003). Cabe ressaltar que, no
presente estudo, entende-se dinâmica como o movimento necessário para o
desenvolvimento familiar e a transição entre fases de seu ciclo vital. Norgren
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(2002, p.50) justifica essa ideia ao afirmar que o casamento não é o mesmo ao
longo da vida do casal, ele se transforma segundo as mudanças pessoais e
familiares que vão ocorrendo. Desta forma, se não houver transformações na
relação conjugal, com o propósito de adaptação a mudanças oriundas do seu
próprio desenvolvimento, o casamento torna-se inviável (Willi, 1978).

Dentre os diversos modelos teóricos sobre o ciclo de vida da família, o
referencial aqui utilizado é o de Carter & McGoldrick (1995). Elas o caracterizam
com base em estudos com famílias norte-americanas intactas nos últimos 25
anos do século XX, em seis estágios distintos, a saber: 1- Saindo de casa:
jovens solteiros; 2- A união de famílias: o novo casal; 3- Famílias com filhos
pequenos; 4- Famílias com filhos adolescentes; 5- Lançando os filhos e seguindo
em frente; 6- Famílias no estágio tardio da vida (Carter & McGoldrick, 1995,
p.17). A escolha deste modelo deve-se ao fato de ele ser largamente aplicado
nos estudos brasileiros sobre família e conjugalidade. Assim, o presente artigo
trata das nuances e particularidades da (in)satisfação conjugal entre a segunda
e a terceira fase do desenvolvimento do ciclo de vida da família.

É comum imaginar que os primeiros anos de casamento sejam marcados
por altos níveis de satisfação conjugal. Entretanto, cabe ressaltar que é
justamente no seu início que o 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. Quanto a isso, Fisher (1995) afirma
que, em muitos países, por volta do quarto ano, o casamento é marcado por um
pico de conflitos conjugais e divórcios, apesar de a autora não relacionar
diretamente esse fato ao planejamento ou mesmo à chegada dos filhos.

Rollins & Cannon (1974), ao apresentarem os dados de sua pesquisa com
casais norte-americanos, concluíram que a transição de fases do casal conjugal
para o casal parental é responsável pela queda no nível de satisfação conjugal,
tanto dos maridos quanto das esposas. Surge, então, a hipótese de que essas
alterações apresentem diferenças relacionadas à convivência do casal antes e
depois da chegada dos filhos, além de reflexos significativos na satisfação
conjugal. Magagnin, Korbes, Hernandez, Cafruni, Rodrigues, & Zarpelon (2003)
apontam que nesta transição os investimentos afetivos direcionados na relação
homem-mulher são deslocados para a relação pais-filho. Isso a caracteriza como
uma das etapas do ciclo de vida familiar mais impactantes no relacionamento
conjugal, sendo necessária uma grande capacidade de adaptação às mudanças
na vida do casal e da família. Esse momento é um ponto crítico na vida do casal
(Pittman, 1994).

Além disso, a velocidade com que as mudanças de valores e normas
sociais ocorrem nos dias de hoje muitas vezes é maior do que o tempo que
cada um dos cônjuges individualmente precisa para se adaptar a elas. Diniz
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(2009) afirma que o descompasso nesses ritmos resulta em conflitos entre os
velhos e novos conceitos, tanto de conjugalidade como de maternidade ou
paternidade. Uma informação relevante sobre essa questão é levantada por Rios
(2009). Ela apresenta os resultados de pesquisas quantitativas com casais sem
filhos por opção que apontam para um aumento da satisfação conjugal oriunda
dessa escolha.

Assim, a chegada de um filho atribui aos cônjuges novos papéis, que se
agregam à representação que cada um tem de si mesmo e do outro, gerando
modificações significativas na autoimagem e na imagem que têm do parceiro.
Quanto a isso, Gomes (2007, p.19) diz que alguns casais se subtraem, se anulam
ou nunca chegam a ter uma existência, independente do fato de terem constituído
uma descendência, preponderando apenas as identidades de “pai” e “mãe”, dentro
da família, sem lugar para a relação homem/mulher.

Correa (2000, p.35) acrescenta ainda que a partir do nascimento de um
bebê, articulam-se diversas modalidades tópicas econômicas e dinâmicas que
organizam os vínculos entre os membros de uma família. Quanto a isso, um
fato comumente observado na clínica de casais é que, quando não há o interesse
e o desempenho de uma intimidade sexual antes da gravidez, a ideia da chegada
dos filhos pode ser extremamente aliviadora para ambos, pela possibilidade de
concentrarem seus esforços na criação deles.

Outro aspecto que pode ter influência sobre a satisfação conjugal é a
dificuldade na diferenciação do eu e do outro logo na segunda fase do ciclo de
vida da família, isto é, já na escolha do parceiro conjugal e formação do casal.
Esse tipo de fusão de identidades pode perpetuar-se por muito tempo e influenciar
na qualidade do relacionamento familiar e da satisfação conjugal. Além disso, a
projeção de figuras maternas ou paternas no cônjuge ou mesmo a fantasia de
abandono por parte de um deles na ocasião do nascimento de um filho pode
prejudicar a satisfação conjugal. Mais uma vez, não é raro observar no contexto
terapêutico os atritos oriundos da frustração de um dos cônjuges, ao se perceber
incompleto, pelo deslocamento da atenção do parceiro, ao(s) filho(s).

No próprio desenvolvimento da parentalidade, e com os filhos crescendo,
a satisfação conjugal também sofre mudanças importantes. Apesar de realizar
pesquisas em cenários socioculturais distintos, tanto Kurdeck (1993) como Silva
& Relvas (2007) descobriram que o cansaço oriundo da educação e criação dos
filhos e a falta de tempo para a intimidade/comunicação do casal são fatores
que diminuem a satisfação conjugal. Além disso, Gomes (1998) indica que uma
das formas de o casal entrar em contato com seus conflitos é através dos
sintomas de seus filhos. A autora, em seu trabalho clínico com casais que
procuram psicoterapia para seus filhos, relata que na maioria dos diagnósticos
infantis dos casos estudados os sintomas dos filhos decorriam de problemas
na relação conjugal de seus pais (Gomes, 2003).
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Ainda quanto a essa questão, quando o casal consegue se adaptar às
mudanças oriundas da chegada dos filhos na vida familiar e busca negociar
soluções eficazes para os problemas cotidianos, há um aumento tanto na
satisfação conjugal quanto na qualidade da realização das tarefas parentais.
Schakelford & Buss (1997) afirmam que o contínuo sucesso na resolução dos
problemas e a adaptação às situações cotidianas produzem estados de
satisfação e felicidade no casamento. Complementando esse pensamento,
Wagner & Mosmann (2009) apontam que cônjuges mais satisfeitos em seus
casamentos são pais mais competentes. Então, segundo essas ideias, pode-
se dizer que as transformações naturais do desenvolvimento do ciclo de vida
familiar, se vividas positivamente, contribuem para a satisfação conjugal.

Entretanto essa não é a realidade de muitos casais. Apesar de as estatísticas
governamentais não relacionarem as variáveis aqui apresentadas, uma vez que
elas baseiam-se apenas no tempo dos casamentos oficialmente registrados e
anulados nos cartórios, os divórcios ocorridos logo após a chegada do primeiro
filho ainda são os mais frequentemente observados na prática clínica (Mello,
2002).

2. Objetivo
Este artigo tem como objetivo apresentar e discutir as particularidades da

satisfação conjugal antes e depois da chegada dos filhos, avaliadas por três
instrumentos distintos. Os métodos utilizados para a coleta e análise dos dados,
bem como os seus resultados foram extraídos de um estudo mais amplo realizado
para a obtenção de título de doutorado no Instituto de Psicologia da Universidade
de São Paulo.

3. Método
Sujeitos

Inicialmente participaram da pesquisa 201 sujeitos heterossexuais, de
ambos os sexos, com e sem filhos. Além disso cumpriam todos os critérios de
inclusão para a formação da população, a saber:

• Estar na primeira união conjugal (casamento civil e/ou religioso ou união
estável);

• Com no mínimo um e máximo dez anos de união;
• Que não estivesse em situação de gravidez, própria ou do cônjuge.
• Com grau de instrução mínimo de ensino médio incompleto.

Esses critérios foram assim propostos para minimizar as possibilidades
de viés dos resultados da pesquisa. O motivo do estabelecimento do primeiro
critério de inclusão dos sujeitos de pesquisa, que se refere à condição de ser
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casado pela primeira vez, foi determinado para que não houvesse risco de coleta
de dados “contaminados” por experiências relativas a outro(s) casamento(s).

A primeira década de casamento como período de união a ser estudado
foi assim determinado, pois foi excluída a condição do sujeito ser recém-casado,
minimizando a interferência de aspectos voltados a um período “apaixonado”,
ou mesmo sem um mínimo de tempo para a experiência de convivência com o
parceiro. Quanto ao teto de tempo de casamento, julgou-se importante pesquisar
pessoas com filho(s) pequeno(s), pois no caso de mais tempo de união haveria
o risco de que esses sujeitos tivessem filho(s) em idade de puberdade/
adolescência, fato que se refere à outra fase específica do ciclo de vida da família
(Carter & McGoldrick, 1995). A condição de não estar em situação de gravidez,
própria ou do cônjuge, justifica-se pelas interferências que esta fase pode
acarretar sobre a autoimagem e a imagem que se tem do parceiro conjugal,
discutidas anteriormente. A escolaridade mínima foi exigida para garantir a
compreensão e resposta dos sujeitos de pesquisa aos instrumentos de coleta
de dados.

Materiais
• Formulário do Conceito de Satisfação Conjugal (FCSC):

Esse instrumento foi projetado especialmente para este estudo, pois se
entendeu que era relevante compreender qual o conceito de satisfação conjugal
dos participantes da pesquisa, antes deles entrarem em contato com as questões
dos inventários. Além disso, o formulário solicitava que fosse atribuída uma nota,
de 0 a 10, para a satisfação conjugal atual do sujeito de pesquisa.

• Escala de Satisfação Conjugal (ESC)
Criada por Pick de Weiss & Andrade Palos (1988), a Escala de Satisfação

Conjugal (ESC) visa avaliar, além da satisfação conjugal total, três aspectos
específicos do casamento, divididos em subescalas, a saber: a satisfação com
aspectos emocionais do cônjuge; a satisfação com a interação conjugal; a
satisfação com a forma de organização e de estabelecimento e cumprimento
de regras pelo cônjuge. Dela Coleta (1989) realizou um estudo de tradução,
adaptação e validação da ESC para a nossa população, ressaltando que:

nos estudos originais de desenvolvimento e validação todas as
subescalas apresentaram altos níveis de confiabilidade e validade, e
na forma em que se apresentam demonstraram sua aplicabilidade
também à população de médio e baixo nível cultural, possuindo a
vantagem adicional de terem sido desenvolvidas em país latino-
americano, numa cultura relativamente semelhante à brasileira (Dela
Coleta, 1989, p. 98).
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A ESC é composta de 24 itens, com três opções de resposta, o que a
torna simples em sua realização e de rápida aplicação. Ela já foi utilizada com
sucesso por Villa (2005) em seu estudo sobre habilidades sociais e satisfação
conjugal. A escala é apresentada em duas versões distintas, uma para mulheres
e outra para homens, apesar de as situações apresentadas serem as mesmas.

• Marital Adjustment Test (MAT-MARI)
Desenvolvido por Locke (1951), o Marital Adjustement Test (MAT) é um

instrumento que avalia a satisfação conjugal. A partir de sua forma original, o
MAT foi estudado e reestruturado por Locke & Williamson (1958), Locke & Wallace
(1959), e também por Kimmel & Van Der Veen (1974). No Brasil, o estudo de
adaptação e validação deste instrumento foi realizado por Farias (1994). Tal
pesquisa constou de sua tradução, retirada de alguns itens do protocolo original,
inclusão de um item do estudo de Locke & Williamson (1958), mudança na
ordem dos itens, reconstituição da numeração e redistribuição da ordem dos
atuais 19 itens. Como consequência destas mudanças, a forma de pontuação
do teste também foi alterada. Esta versão, adaptada e validada para a realidade
brasileira, recebeu o nome de MAT-MARI e foi a utilizada neste estudo.

Procedimentos de coleta dos dados
Os dados foram coletados pessoalmente, em ambiente reservado e de

forma individual, mesmo quando da participação dos dois cônjuges de um mesmo
casal. A ordem de aplicação dos inventários foi a mesma apresentada na seção
anterior.

Procedimentos de análise dos dados
Os inventários de satisfação conjugal MAT-MARI e ESC foram avaliados

para determinar quais sujeitos eram por eles classificados como satisfeitos,
insatisfeitos conjugalmente ou se encontravam numa zona neutra de avaliação.
Com os resultados, foi possível selecionar os participantes cujos dados poderiam
ser tratados.

Foram analisados apenas os dados de pessoas avaliadas como satisfeitas
ou insatisfeitas conjugalmente. O fato de a satisfação conjugal ter sido avaliada
por esses dois instrumentos, e em cada um deles haver a possibilidade de um
resultado satisfeito (S), insatisfeito (I) ou neutro (N), fez com que se
estabelecessem os seguintes critérios de seleção de sujeitos para análise:

• Sujeito satisfeito conjugalmente: quando as combinações de avaliação dos
inventários de satisfação conjugal foram S e S, S e N ou N e S.

• Sujeito insatisfeito conjugalmente: quando as combinações de avaliação
dos inventários de satisfação conjugal foram I e I, I e N ou N e I.
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• Sujeito com avaliação neutra ou incompatível: quando as combinações de
avaliação dos inventários de satisfação conjugal foram N e N, I e S ou S e
I.

Esse critério de determinação de quais sujeitos poderiam ser avaliados
como satisfeitos ou insatisfeitos conjugalmente apoiou-se no estudo de
correlação dos escores totais dos instrumentos. Ele apresentou correlação de
Pearson -0,735 (p<0,01) entre os resultados dos dois inventários, para os 201
sujeitos, o que é significante estatisticamente.  O valor negativo do índice ocorreu
porque os escores totais têm significados inversos nos dois instrumentos, isto
é, no MAT-MARI, quanto maior o escore mais satisfeito é o sujeito, enquanto na
ESC ocorre exatamente o inverso.

Desta forma, foram excluídos da amostra de análise 27 sujeitos com
avaliação de satisfação conjugal neutra ou incompatível. Então, foram analisados
os dados de 174 sujeitos, ao acaso, 87 de cada sexo, sendo 130 deles avaliados
como satisfeitos e 44 insatisfeitos conjugalmente.

4. Resultados e Discussão
Serão apresentados aqui somente os dados mais relevantes encontrados

nas análises comparativas dos grupos de pessoas sem e com filhos. Inicialmente
cabe informar como a satisfação conjugal se distribuiu entre esses grupos. Um
fato esperado e confirmado pelos dados da Tabela 1 é que a satisfação conjugal
mostrou-se mais frequente nas pessoas sem filhos e a insatisfação conjugal,
nas com filhos.

Tabela 1: Frequências de sujeitos satisfeitos e insatisfeitos sem e com filhos

Entretanto, outras análises foram realizadas para melhor compreender as
nuances entre os grupos. Uma delas referiu-se aos resultados das escalas de
satisfação conjugal. Pelos dados apresentados na Tabela 2, observa-se que a
média dos escores do MAT-MARI das pessoas sem filhos está na zona de
avaliação satisfeito conjugalmente, isto é e” 68 pontos ou e” percentil 70 enquanto
a média dos escores das pessoas com filhos dá-se na zona neutra de avaliação,
ou seja, entre 63 e 67 pontos (Farias, 1994).
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Tabela 2: Dados relativos aos escores do MAT-MARI, por grupo de pessoas sem e com
filhos

Este fato indica, no grupo de casais sem filhos, pela média das avaliações,
um maior grau de satisfação conjugal do que nas pessoas com filhos. Os maiores
escores mínimos e máximos obtidos pelas pessoas sem filhos, quando
comparados aos das pessoas com filhos, ratificam essa interpretação.

Os dados da Tabela 3 apresentam os valores relativos à ESC, e suas
subescalas: 1- satisfação com os aspectos emocionais do cônjuge (ESC1); 2-
satisfação com a interação conjugal (ESC2) e 3- Satisfação com a organização/
estabelecimento e cumprimento de regras pelo cônjuge (ESC3). Na ESC quanto
menor o escore mais satisfeito se apresenta o sujeito, sendo que os intervalos
de pontuação para a escala total são: entre 24 e 40 pontos para “satisfação
conjugal”; entre 41 e 55 pontos para “avaliação neutra”; entre 56 e 72 pontos
para “insatisfação conjugal” (Dela Coleta, 1989). Apesar de as médias em ambos
os grupos se apresentarem na zona de classificação “satisfação conjugal”,
observa-se qualitativamente que os casais sem filhos apresentaram-se, na média
da pontuação total, um maior grau de satisfação do que as que já são pais. Essa
tendência repetiu-se proporcionalmente nas três subescalas.

Tabela 3: Dados relativos aos escores da ESC total e suas subescalas (ESC1, ESC2,
ESC3), por grupo de pessoas sem e com filhos
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Como complemento dessas análises, realizou-se a investigação das notas
atribuídas no FCSC, isto é, à autoavaliação da satisfação conjugal. A Tabela 4
apresenta os dados referentes a essa análise. Apesar de relativamente altas
nos dois grupos, as médias apontam para uma tendência de autoavaliação da
satisfação conjugal melhor no grupo dos sujeitos sem filhos do que no outro
grupo.

Tabela 4: Dados relativos às notas de autoavaliação da satisfação conjugal, por grupo
de pessoas sem e com filhos

Todos os dados das Tabelas 1 a 4 vão ao encontro das hipóteses iniciais
que apontavam para uma maior frequência e melhor avaliação da satisfação
conjugal entre os sujeitos sem filhos, quando comparados com o outro grupo.
Apesar deste não se tratar de um estudo longitudinal, seus resultados podem
confirmar as concepções de diversos autores de que a chegada dos filhos
interfere na satisfação conjugal.

Quanto ao conceito de satisfação conjugal, realizou-se uma análise para
verificar possíveis diferenças entre grupos. Das 17 categorias de respostas
criadas para a interpretação dos dados do FCSC, o amor (com filhos 38,3%;
sem filhos 23,6%; ÷²=4,366; p=0,037), o respeito (com filhos 33,3%; sem filhos
11,8%; ÷²=11,730; p=0,001) e a felicidade (com filhos 4,9%; sem filhos 15,0%;
÷²=7,776; p=0,029) foram elementos que diferenciaram significativamente os
conceitos nos dois grupos. O amor e o respeito se mostraram fatores bem mais
frequentes nos conceitos de satisfação conjugal entre os sujeitos com filhos e a
felicidade, no outro grupo.

Um aspecto que recebeu atenção especial no tratamento dos dados dos
grupos foi o exercício da sexualidade, incluindo não somente o ato sexual em si,
mas todos os elementos que o envolvem. Buscando identificar possíveis
divergências entre os resultados, foram realizadas seis análises distintas, em
três itens do MAT-MARI e mais três da ESC, que se relacionavam direta ou
indiretamente ao tema.

Como dados mais relevantes, verificou-se que 91,4% dos sujeitos sem
filhos beijam o cônjuge todos os dias, enquanto no grupo dos que já são pais
essa frequência cai para 72,8%. Além disso, 80,6% das pessoas sem filhos
gostam como tem sido a frequência com que o cônjuge o abraça, para apenas
48,1% dos sujeitos com filhos. Dois aspectos que chamaram a atenção se
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referiam aos sujeitos com filhos: 27,2% deles revelam que apenas de vez em
quando ou quase nunca beijam seus cônjuges e 51,9% gostariam que fosse um
pouco ou bem diferente a frequência com que o cônjuge o abraça, demonstrando
descontentamento quanto a esse aspecto. Inclusive, quando solicitados a
responder sobre quais aspectos já causaram dificuldades sérias no casamento,
a falta de afeição mútua (÷²=4,192; p=0,041) foi estatisticamente mais significante
nos protocolos das pessoas com filhos (11,1%), quando comparadas com o
outro grupo (3,2%).

Esses dados confirmam um fenômeno muito observado na clínica de casais
com filhos. A falta de proximidade física e/ou demonstração de afeto entre os
cônjuges, seja pelo beijo ou mesmo pelo contato das mãos/abraços. Muitos dos
casais justificam isso pelo “ciúme dos filhos” ou mesmo “falta de tempo para
estarem juntos devido à criação dos filhos”.

Tais resultados corroboram o pensamento de Gomes (2007) ao afirmar
que, em alguns casais com filhos, destacam-se os papéis de pais em detrimento
dos papéis homem/mulher, ou seja, do casal conjugal. Complementando essa
discussão, tais fenômenos ilustram os achados de Kurdeck (1993) e Silva &
Relvas (2007), que identificaram relações entre o cansaço proveniente da
educação/criação dos filhos e a falta de tempo para a intimidade do casal, o que
leva à diminuição da satisfação conjugal. Como resultado desse cenário, apesar
da insatisfação ocasionada pelo afastamento físico no cotidiano, parece que,
com relação à qualidade do ato sexual, isso não se confirma. Isso porque não
foram observadas diferenças significativas nas respostas ligadas a esse tema
específico, isto é, quando há a relação sexual, esta pode ou não ser satisfatória
em proporções iguais entre os grupos.

A partir dessas reflexões, outra hipótese foi testada em seis análises
distintas, cinco pela ESC e uma pelo MAT-MARI e se refere a possíveis diferenças
no tempo dedicado ao casamento e ao cônjuge, entre pessoas com e sem
filhos. Observou-se, com frequências similares entre grupos, que a maioria dos
sujeitos gosta como têm sido os seguintes aspectos da relação conjugal: o tempo
que o meu cônjuge dedica ao nosso casamento, o quanto o meu cônjuge me
atende, o tempo que o meu cônjuge dedica a mim e o interesse que o meu
cônjuge tem pelo que eu faço. Entretanto, enquanto 53,8 % dos sujeitos sem
filhos gostam como tem sido o tempo que passam juntos, 63% das pessoas
que já são pais gostariam que esse tempo fosse um pouco ou muito diferente,
revelando insatisfação quanto a esse quesito. Esse resultado se confirmou pela
investigação do MAT-MARI, onde a frequência de respostas das pessoas sem
filhos é relativamente maior (84,9%) nas categorias sempre concordam e quase
sempre concordam com o tempo que poderia ser gasto juntos, quando
comparados com o outro grupo (71,6%). Em ambos os casos, nos quais foram
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identificadas diferenças, o tempo que o casal passa junto parece escasso em
detrimento do tempo esperado pelos cônjuges. Esses dados ratificam tanto as
ideias de Gomes (2007), Kurdeck (1993) e Silva & Relvas (2007) apresentadas
anteriormente.

Um aspecto apontado por Wagner & Mosmann (2009) como importante
para a satisfação conjugal das pessoas com filhos é a cooperação e o apoio dos
cônjuges na tarefa da criação dos filhos. Na investigação de possíveis diferenças
entre os grupos, foram realizadas quatro análises distintas, uma pelo FCSC,
uma pela ESC e duas pelo MAT-MARI. Dos dados mais representativos, tem-se
que o egoísmo/falta de cooperação (com filhos 22,2%; sem filhos 8,6%; ÷²=6,319;
p=0,012) e a falta de apoio (com filhos 19,8%; sem filhos 4,3%; ÷²=10,161;
p=0,001) são aspectos que já causaram dificuldades sérias no casamento de
pessoas com filhos, numa frequência significativamente maior do que no caso
dos sujeitos ainda sem filhos. É importante ressaltar que, em análises adicionais,
os dois aspectos diferenciaram estatisticamente as respostas entre satisfeitos
e insatisfeitos conjugalmente, sendo que tanto a falta de apoio (satisfeitos 2,3%;
insatisfeitos 38,6%; ÷²=42,648; p=0,000) quanto o egoísmo/falta de cooperação
(satisfeitos 6,1%;  insatisfeitos 40,9%; ÷²=31,243; p=0,000) foram
significativamente mais frequentes nas respostas dos sujeitos insatisfeitos.

Desta forma, parece haver entre pessoas com filhos uma relação entre
estes dois aspectos com a insatisfação conjugal. Apesar de a investigação sobre
possíveis diferenças nos resultados apresentados por sujeitos homens e
mulheres não ser objeto de discussão deste artigo, observou-se que elas
manifestam, mais frequentemente do que eles, a falta de apoio e o egoísmo/
falta de cooperação do parceiro como aspectos que já causaram sérios
problemas no casamento. A constatação desse cenário na clínica de casais não
é rara. Mães insatisfeitas conjugalmente revelam que os seus maridos “não
cooperam” ou “só pensam neles e nas coisas deles”. Essas queixas vêm
acompanhadas de relatos de discussões e desentendimentos frequentes entre
os cônjuges, dado que apareceu de maneira estatisticamente significante, sob a
forma de brigas constantes (com filhos 26%; sem filhos 10,7%; ÷²=6,807;
p=0,009), nas respostas de pessoas com filhos ao manifestarem fatos que já
causaram dificuldades sérias no casamento. Ratificando esses dados e
discussão, Norgren (2002) alerta sobre a necessidade de o casal, na chegada
de um filho, reorganizar o seu estilo de vida e a disponibilidade para as tarefas
diárias, para que não haja ressentimento pela falta de cooperação do cônjuge.

5. Conclusões
As hipóteses iniciais de que a satisfação conjugal sofre alterações a partir

da chegada dos filhos, geralmente para pior, foram confirmadas pelos resultados
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quantitativos e qualitativos. De fato, a dificuldade de adaptação de algumas
pessoas, constatada na exigente transição e adaptação do papel conjugal ao
papel parental, pode gerar insatisfação conjugal.

Os resultados deste estudo não têm a pretensão de oferecer “receitas
mágicas” para a solução de problemas e o pleno estabelecimento da satisfação
conjugal. Tal ideia seria, além de pouco sensata, impossível do ponto de vista da
complexidade das relações conjugais. Ratificando essa afirmação, Garcia &
Tassara (2003) comentam que esses relacionamentos são configurados por
um grande número de expectativas, riscos e possibilidades. A partir disso tem-
se um terreno fértil para o surgimento de problemas, inerentes ao casamento e
às relações familiares, que surgem a partir da subjetividade de cada um dos
cônjuges.

Os achados deste estudo promovem reflexões relativas a alguns indicativos
de insatisfação no casamento pré e pós-parentalidade para profissionais que
trabalham na clínica de casais, além de fazer surgir novas hipóteses a serem
investigadas através de futuras pesquisas.
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