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Resumo 

 
A problemática da institucionalização tem vindo a ser progressivamente abordada em Portugal. 

No entanto, estas investigações ainda se revelam escassas e pouco conclusivas face às relações 

interpessoais construídas pelos jovens. A transição para um contexto institucional implica o 

afastamento de um ambiente disfuncional, pautado por negligência, abandono e ausência de 

responsividade afectiva que condicionam um desenvolvimento positivo e tornam os jovens mais 

vulneráveis ao risco. Perante esta realidade, relações positivas estabelecidas com figuras como os 

irmãos, os professores e os funcionários da escola e da instituição têm sido apontadas como 

fundamentais para um processo de desenvolvimento mais adaptativo, que tendem a exercer um 

papel protector face ao despoletar de sintomatologia psicopatológica e ao envolvimento em 

comportamentos desviantes. Assim, de encontro à teoria de vinculação (Ainsworth, 1989; 

Bowlby, 1988) e uma perspectiva ecológica do desenvolvimento humano (Brofenbrenner, 1979, 

1996) o objectivo geral da presente investigação consiste na análise da qualidade da ligação aos 

irmãos e outras figuras significativas enquanto factor protector face ao desenvolvimento de 

psicopatologia e de comportamentos desviantes num contexto de diferentes configurações 

familiares (famílias intactas e institucionalização). A amostra é constituída por 449 adolescentes, 

sendo que 247 provêm de famílias intactas e 202 encontram-se institucionalizados, com idades 

compreendidas entre os 12 e os 18 anos. Os dados foram obtidos através da administração do 

Sibling Relationship Questionnaire (Furman & Buhrmester, 1985; adaptação de Mota, Fernandes 

& Serra, 2011), do Questionário de Ligação a Professores e Funcionários (Mota & Matos, 2005), 

do Brief Symptom Inventory (Derogatis, 1982; adaptação de Canavarro, 1999) e da Escala de 

Comportamentos Desviantes (Gouveia-Pereira & Carita, 2005; adaptação de Sanches, 2007). Os 

resultados revelam que os irmãos e figuras significativas como os professores, os funcionários da 

escola e da instituição podem desempenhar papéis importantes na prevenção de sintomatologia 

psicopatológica e da manifestação de comportamentos desviantes.De igual modo se verifica que 

os jovens institucionalizados apresentam índices mais elevados de sintomatologia 

psicopatológica e de comportamentos desviantes. Todavia, constatam-se relações mais 

satisfatórias dos jovens institucionalizados com os irmãos e com outras figuras significativas 

comparativamente a adolescentes de famílias intactas. Torna-se pertinente considerar o contexto 

institucional como um facilitador de um desenvolvimento mais favorável dos jovens e da 

construção de relações significativas, fundamentais na reorganização dos modelos internos 

dinâmicos criando uma imagem mais positiva de si, dos outros e do mundo. 
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Abstract 

The issue of institutionalization has been progressively addressed in Portugal. However, these 

investigations reveal still scarce and inconclusive face interpersonal relationships built by young 

people. The transition to an institutional context implies the removal of a dysfunctional 

environment, marked by neglect, abandonment and lack of emotional responsibility that 

condition a positive development and make young people more vulnerable to risk. Given this 

reality, positive relationships with established figures such as siblings, teachers and school 

officials and the institution staff have been identified as critical to the process of developing 

more adaptive, which tend to exert a protective role against the trigger of psychopathological 

symptoms and involvement in deviant behaviours. Thus, against the theory of attachment 

(Ainsworht, 1989; Bowlby, 1988) and an ecological perspective of human development 

(Brofenbrenner, 1979, 1996) the overall aim of this research is to analyze the quality of the 

connection to the siblings and other significant figures while protective factor against the 

development of psychopathology and deviant behaviours in the context of different family 

configurations (intact families and institutionalization). The sample consisted of 449 young, and 

247 are derived from intact families and 202 are institutionalized, aged between 12 and 18. Data 

were collected through the Sibling Relationship Questionnaire (Furman & Buhrmester, 1985; 

adaptation of Mota, Fernandes & Serra, 2011), the  Relationship to Teachers and Staff 

Questionnaire (Mota & Matos, 2005), the Brief Symptom Inventory (Derogatis, 1982; adaptation 

of Canavarro, 1999) and Deviant Behaviours Scale (Gouveia-Pereira & Carita, 2005: adaptation 

of Sanches, 2007). The results reveal that the siblings and significant figures such as teachers, 

school staff and the institution may play important roles in the prevention of psychopathological 

symptoms and manifestation of deviant behavior. Similarly it appears that young people have 

institutionalized higher rates of psychopathological symptoms and deviant behavior. However, 

there are also more satisfactory relationships institutionalized youth with siblings and with other 

significant figures compared to adolescents from intact families. It is pertinent to consider the 

institutional context as an enabler of a more favorable development of youth and building 

meaningful relationships, fundamental reorganization of the internal working models creating a 

more positive image of themselves, others and the world. 
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Introdução 

A elaboração deste trabalho encontra a sua base no interesse crescente pelo 

desenvolvimento afectivo, emocional e social dos adolescentes. Assim, considerando a sua 

dinâmica vivencial, objectiva-se reflectir sobre a importância das relações estabelecidas pelos 

adolescentes de distintas configurações familiares com figuras significativas, nomeadamente 

com os irmãos, os professores e os funcionários da escola e da instituição de acolhimento, de 

forma a avaliar o seu impacto no desenvolvimento de sintomatologia psicopatológica e de 

comportamentos desviantes. Esta abordagem apresenta como quadros de referência a Teoria da 

Vinculação de Bowlby (1969, 2002) e Ainsworth (1989) e a abordagem ecológica do 

desenvolvimento humano de Bronfenbrenner (1996). A Teoria da Vinculação preconizada por 

Bowlby e Ainsworth parece ter evoluído com as constantes pesquisas sobre a importância das 

relações estabelecidas nos primeiros anos de vida com as figuras cuidadoras primárias. De 

acordo com Winnicott (1989), tudo começa em casa. E neste contexto, Fernandes, Alarcão e 

Raposo (2007) sublinham que o desenvolvimento humano tem por base as influências do 

contexto familiar, seja pautado por relações afectuosas ou hostis. É neste contexto que se 

realizam as experiências mais precoces que moldam o processo de socialização de cada 

indivíduo. Considerando esta perspectiva, o presente estudo visa sobretudo abordar o impacto 

que estas relações precoces estabelecidas com figuras significativas exercem no período da 

adolescência.  

 A vinculação, como processo de desenvolvimento de uma base segura, implica uma 

proximidade das figuras protectoras, proporcionando um sentimento de segurança (Ainsworth, 

1989). A construção desta relação realiza-se de forma progressiva e implica a existência de 

alimentação, conforto, apoio e de protecção face às adversidades exteriores (Guedeney & 

Guedeney, 2004). Neste contexto, o conceito de adversidade encontra-se directamente associado 

aos eventos que ameaçam o bem-estar físico e emocional dos indivíduos (Gunnar, 2000).  

Em continuidade do desenvolvimento humano, temos assistido a uma evolução progressiva 

da noção de figura de vinculação, no sentido em que outras figuras podem exercer papéis mais 

ou menos importantes, através dos quais se constituem como figuras de vinculação. Estas figuras 

tornam-se importantes se proporcionarem uma interacção social estável e duradoura e 

apresentarem respostas às necessidades de cada indivíduo. 

 Na adolescência estas figuras de vinculação assumem um papel importante como base 

segura através da qual os adolescentes podem explorar o mundo exterior e construir a sua 

autonomia e identidade pessoal (Mota, 2008). Todavia, nesta fase, as relações de vinculação 

tendem a expandir-se para além do contexto familiar, como forma de dar continuidade ao 

processo de construção de ligações afectivas (Mota & Matos, 2008). Assim, estas relações 
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podem ser estabelecidas com figuras como os irmãos, os professores e os funcionários da escola 

ou em contexto institucional com os funcionários da instituição (Mota & Matos, 2008). Desta 

forma, as relações entre irmãos, pautadas ora por rivalidade e conflitos, ora por intimidade e 

afectividade, parecem desempenhar um importante papel na infância, adolescência e idade adulta 

(Buhrmester & Furman, 1990; Volling, 2003). As relações fraternas tendem a constituir um 

ensaio das relações futuras, no sentido em que exercem importante influência na qualidade de 

socialização dos irmãos (Fernandes et al., 2007). A ligação e as experiências desenvolvidas entre 

irmãos moldam de forma considerável a vida presente e futura de cada um e exercem importante 

influência nas condutas uns dos outros (Faber & Mazlish, 1995; Fernandes et al., 2007). Assim, 

estas figuras apresentam-se como portos seguros e mais adiante como figuras de vinculação. 

Segundo Dunn, Slomkowski e Beardsall (1994) as relações fraternas são cruciais para a 

compreensão do desenvolvimento social, emocional e cognitivo de cada indivíduo, isto porque 

geralmente passam muito tempo juntos e as suas interacções são marcadas por uma enorme 

variedade e intensidade de emoções. Os irmãos podem funcionar como figuras importantes 

perante eventos que impliquem a privação de cuidados parentais, através de uma relação 

caracterizada pelo apoio, partilha e carinho (Banks & Kahn, 1997). Deste modo, quanto mais 

cedo for estabelecido este contacto, mais forte se tornará o vínculo entre os irmãos (Ryan, 2002), 

que poderá funcionar como factor protector face ao desenvolvimento de comportamentos 

desviantes (Bullock & Dishion, 2002) e de sintomatologia psicopatológica (Grigsby, 1994). As 

relações fraternas assumem um especial papel não apenas em contexto familiar, mas estendem-

se, por exemplo, ao contexto institucional, uma vez que as crianças precocemente 

institucionalizadas e privadas de cuidados maternos, tendem a constituir um grupo de risco para 

o desenvolvimento de padrões inseguros de vinculação, que têm por base problemas de 

comportamento, internalizantes ou externalizantes (Bowlby, 1981) e o desenvolvimento de 

sintomatologia psicopatológica (Abreu, 2000; Wathier & Dell’Aglio, 2007). Desta forma, uma 

relação positiva entre irmãos pode contribuir para a redução dos efeitos negativos gerados pela 

separação dos pais (Bowlby, 1998). De acordo com Herrick e Piccus (2005), a inclusão de 

irmãos na mesma instituição de acolhimento tem contribuído para a diminuição de problemas 

emocionais e comportamentais, quando comparados com irmãos que foram colocados 

separadamente e estas figuras podem oferecer estabilidade, amor e apoio permanente. 

Relativamente às relações construídas em contexto escolar, com os professores ou 

funcionários, ou em ambiente institucional, com os funcionários da instituição, estas figuras 

parecem exercer um papel crucial na adaptação social e bem-estar dos jovens (Larose, Tarabulsy, 

& Cyrenne, 2005), assim como no desenvolvimento de processos resilientes e de segurança 

emocional (Matos, 2003).  
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Davis (2003) defende que uma ligação positiva estabelecida com os professores parece 

contribuir para a diminuição da angústia dos adolescentes, dos comportamentos desviantes e do 

insucesso escolar. De igual forma, desempenham um papel crucial no processo de regulação das 

emoções e na integração psicossocial dos jovens, de modo a promover as suas competências e a 

estimular a expressão das emoções vivenciadas (Wentzel, 2002). Em contexto institucional, os 

funcionários podem proporcionar estas ligações de proximidade e afecto, as quais permitirão 

desenvolver níveis mais elevados de confiança, promover o ser aceite, acompanhado por um 

sentimento de estar em casa (Mota & Matos, 2008). Estas ligações podem auxiliar a colmatar os 

comportamentos problemáticos dos jovens e estas figuras tendem a desempenhar um papel 

parental nas situações em que se encontram disponíveis para conter as suas angústias, os medos, 

as expectativas e alegrias (Zegers, 2007). Desta forma, são proporcionadas oportunidades que 

permitem o desenvolvimento interno dos adolescentes através da construção de limites internos e 

externos, que reflectem o seu nível de maturidade (Mota & Matos, 2008).  

Segundo Dalbem e Dell’Aglio (2008) apesar do ambiente institucional não ser considerado 

ideal para o desenvolvimento, a institucionalização pode contribuir para o bem-estar dos 

adolescentes, no sentido em que proporciona um ambiente mais organizado, com a oportunidade 

de construção de novas relações afectivas, possibilitando um incremento no desenvolvimento 

global do adolescente. 

Sob este ponto de vista, deve ser destacado o carácter transformador das relações 

construídas em contexto institucional ou exterior que tendem a promover uma adaptação 

psicossocial e a edificação de representações mais positivas sobre si e o mundo ao longo do ciclo 

vital (Mota & Matos, 2008). A continuidade destas relações contribui para o crescimento e para a 

diferenciação pessoal dos adolescentes institucionalizados, funcionando como factor protector 

face aos ambientes de risco vivenciados anteriormente por estes jovens (Mota & Matos, 2010). 

Assim, as relações estabelecidas com os irmãos ou com outras figuras significativas, como 

professores e funcionários da escola ou da instituição, podem funcionar como factores de 

protecção face ao desenvolvimento de psicopatologia e à manifestação de comportamentos 

desviantes. Destaca-se, neste sentido, a relevância destas relações na abordagem de diferentes 

contextos: adolescentes institucionalizados e adolescentes provenientes de famílias intactas. Por 

famílias intactas compreende-se a família constituída pelos pais e filhos que vivem no mesmo 

contexto familiar. 
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Capítulo I – Abordagem geral da Teoria da Vinculação  
 
1. Teoria da Vinculação 
 

Desde o século XX que o interesse pelo estudo da temática da vinculação se intensificou, 

época em que Bowlby e Ainsworth começaram a desenvolver os primeiros trabalhos sobre uma 

teoria da vinculação. De acordo com Bowlby (1969), a vinculação é definida pela predisposição 

dos seres humanos para criarem laços afectivos, que tendem a prolongar-se ao longo do tempo. 

Segundo esta perspectiva, é atribuída extrema importância às primeiras relações estabelecidas 

entre a criança e as figuras parentais ou cuidadoras, devido à sua influência no desenvolvimento 

emocional de cada indivíduo. Na mesma linha de análise, durante longos períodos de tempo, a 

abordagem psicanalítica definiu a primeira relação estabelecida por uma criança como 

primordial para o desenvolvimento da sua personalidade e para o estabelecimento de um padrão 

de vinculação (Bowlby, 2002). 

O comportamento de vinculação é então definido como uma conduta social baseada em 

funções biológicas, que é desenvolvida com a finalidade de procura e de manutenção de 

proximidade a outros indivíduos. Este tipo de comportamentos parece ser dirigido, numa fase 

inicial, para a figura materna e posteriormente para outras figuras significativas e proporciona ao 

bebé, através de uma base segura, a oportunidade de realizar algumas aprendizagens cruciais 

para a sua sobrevivência. O comportamento de vinculação, por norma, tende a prolongar-se até à 

fase da puberdade (Bowlby, 2002), apresentando-se mais presente na infância. Todavia, pode 

manter-se em fases posteriores do ciclo vital. 

Ainsworth (1989) introduziu alguns conceitos na teoria da vinculação que se relacionam 

com a procura de proximidade a outras figuras e sentimentos de segurança, conforto e bem-estar. 

A proximidade física revela-se crucial numa idade precoce, que progressivamente se transforma 

num conceito mentalizado. Como base de segurança entende-se o sentimento de confiança 

depositado nas figuras de vinculação que proporcionam apoio e protecção e que se encontram 

constantemente disponíveis e acessíveis, favorecendo a exploração do mundo. Assim, perante 

uma figura de vinculação receptiva e que imprima um sentimento de segurança, a criança 

apresenta condições para explorar o meio de forma mais confiante, mesmo perante eventos 

estranhos. Outra variável importante prende-se com o nível de confiança que se possui sobre essa 

figura significativa (Bowlby, 1998). Esta autora definiu dois padrões de vinculação que a criança 

poderá desenvolver com as suas figuras cuidadoras: vinculação segura ou insegura. Por um lado, 

pode ser desenvolvido um estilo de vinculação seguro que revela que as crianças apresentam 

maiores níveis de confiança face à exploração do meio, recorrendo às figuras de vinculação 

como bases seguras. E por outro, um padrão de vinculação inseguro revela maiores índices de 
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retracção perante a exploração do mundo e dificuldades nas interacções com as figuras 

significativas (Ainsworth, 1967). 

De acordo com Bowlby (1998), um padrão de vinculação inseguro pode estabelecer-se 

como consequência da morte de um dos pais ou o divórcio e pode ser preditora de dificuldades 

associadas ao desenvolvimento. Na mesma linha de análise, Lyons-Ruth e Jacobvitz (1999) 

defendem que as crianças com um estilo de vinculação inseguro encontram-se mais susceptíveis 

de apresentarem dificuldades de adaptação psicossocial e consequentemente desenvolverem 

sintomatologia patológica. As crianças com este tipo de ligação com as figuras cuidadoras 

desenvolvem uma percepção de rejeição e caracterizam as relações interpessoais como fonte de 

frustração. Tornam-se desconfiadas e dependentes face aos outros, imperando a insatisfação nas 

ligações construídas. Estas condições podem, na sua continuidade, favorecer o desenvolvimento 

de quadros patológicos (Figueiredo, Fernandes, Matos, & Maia, 2004) e em larga medida a 

adopção de comportamentos desviantes (Fernandes, 2011; Harland, Reijneveld, Brugman, 

Verloove-Vanhorick, & Verhulst, 2002; Lerner, Walsh, & Howard, 1998; Sandberg & Rutter, 

2005). Estes resultados têm sido corroborados por diversos estudos presentes na literatura, os 

quais sublinham o papel fulcral desenvolvido por um padrão de vinculação inseguro 

relativamente ao desenvolvimento de psicopatologia (Duggal, Carlson, Sroufe, & Egeland, 2001; 

Graham & Easterbrooks, 2000; Kagan, 1994; Moss, Cyr, & Dubois-Comtois, 2004; Sund & 

Wichstrom, 2002; Warren, Huston, Sroufe, & Egeland, 1997).  

Segundo a teoria da vinculação, uma representação mental de si e dos outros surge através 

das primeiras relações estabelecidas entre o bebé e as figuras cuidadoras (Bowlby, 1998). 

Progressivamente funcionará como forma de orientação face às relações interpessoais futuras, 

dependendo do estilo de vinculação adoptado na infância (Tanaka et al., 2008). Estas 

representações mentais podem ser designadas por internal working model (Fonagy & Target, 

1997) e são adquiridas nas primeiras relações sociais da criança. Estes modelos internos 

dinâmicos correspondem a modelos mentais construídos pelas crianças sobre os objectos e as 

relações interpessoais, que facilitam a compreensão das condutas dos outros e interferem nas 

ligações com as figuras de vinculação (Craik, 1943). O desenvolvimento destes modelos sobre as 

figuras de vinculação e sobe o Eu ocorre de forma complementar (Bowlby, 1998). A construção 

de modelos internos dinâmicos positivos favorece a regulação emocional das crianças e facilita o 

desenvolvimento das relações interpessoais satisfatórias que por sua vez permitem a edificação 

de bases narcísicas, através das quais a criança constrói uma percepção mais positiva de si e dos 

outros (Miljkovitch, 2004).  

Deste modo, o desenvolvimento de um sentimento de confiança face às figuras de 

vinculação baseia-se nas experiências anteriores, que, quando positivas, permitem a construção 
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de um ego forte, capaz de preservar a integridade e a auto-regulação mesmo perante eventos em 

que exista ausência de apoio e que sirva como base segura para a exploração de novos eventos 

(Benedek, 1938, 1956). Uma relação positiva com as figuras de vinculação permite ainda um 

melhor desenvolvimento do processo de organização do aparelho psíquico (Bowlby, 2002). Se 

por outro lado, a criança percepciona uma certa indisponibilidade da figura significativa e denota 

o insucesso das suas tentativas de aproximação, pode retrair-se e condicionar a reorganização 

dos modelos internos dinâmicos, tornando-se insegura (Ainsworth, 1989). Os modelos internos 

dinâmicos destes jovens conduzem a erros de atribuição característicos de perturbações 

depressivas (Beck, 1967) e de perturbações de comportamento (Dodge & Frame, 1982). Deste 

modo, a percepção de rejeição desenvolverá sentimentos de que não é desejada, enquanto uma 

criança que recebe afecto dessas figuras tende a desenvolver-se com maior grau de confiança 

face ao cuidado que lhe é prestado (Bowlby, 1998).   

Segundo Ainsworth (1967), geralmente, as figuras de vinculação escolhidas são 

preferencialmente indivíduos pertencentes à família biológica. Todavia, apesar de durante muito 

tempo o papel de figura de vinculação ter sido atribuído à mãe, esta perspectiva passou por 

algumas transformações. Assim, este papel pode ser desenvolvido por outros indivíduos, desde 

que mantenham os cuidados maternos essenciais para o desenvolvimento da criança, através de 

um processo contínuo e mútuo de interacção social e de satisfação das necessidades da criança. 

A autora alerta para o facto de serem estabelecidas relações de extrema proximidade com as 

primeiras figuras significativas, o que poderá dificultar a criação de vínculos com outros 

indivíduos (Ainsworth, 1967). Deste modo, podem existir várias figuras de vinculação que serão 

hierarquizadas segundo os cuidados prestados (Guedeney, 2004). Estes vínculos construídos com 

as figuras significativas desenvolvem-se de forma progressiva e vão sendo moldados pelas 

interacções sociais. Portanto, segundo uma perspectiva desenvolvimental, ao longo do seu 

crescimento, por norma, os indivíduos orientam o seu comportamento de vinculação para outras 

figuras (Bowlby, 1998).  

De acordo com o que tem sido sublinhado, um processo de desenvolvimento positivo e 

adaptativo é orientado e moldado pela rede de apoio social construída por cada indivíduo ao 

longo do ciclo vital. Se considerarmos a perspectiva de Brito e Koller (1999) sobre a rede de 

apoio social, esta designa o conjunto de sistemas e de indivíduos que desempenham um papel 

significativo na evolução de cada sujeito. Neste sentido, a rede de apoio social primária tende a 

ser construída com as figuras do grupo familiar, nomeadamente os tios, avós ou primos. Todavia, 

deve ser sublinhada a importância dos pares, da escola ou de uma instituição de acolhimento. 

Assim, uma rede de apoio positiva promove o sentido de eficácia pessoal (Hoppe, 1998). O 

apoio social caracteriza-se como fulcral para o desenvolvimento humano, que funciona como 
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mediador entre os indivíduos e a sociedade (Garmezy & Masten, 1994). O apoio afectivo 

desempenha um papel importante na qualidade que confere à construção e manutenção das 

relações (Bronfenbrenner, 1996). A rede de apoio social favorece o incremento das capacidades 

individuais (Garmezy & Masten, 1994) e encontra-se relacionada com o bem-estar dos 

indivíduos (Samuelsson, Thernlund, & Ringström, 1996), promovendo a adaptação a eventos 

adversos (Rutter, 1987), através do desenvolvimento de processos de resiliência (Brito & Koller, 

1999; Garmezy & Masten, 1994; Rutter, 1987). Nesta perspectiva, Bronfenbrenner (1996) 

considera a família como o primeiro microssistema com o qual os indivíduos em processo de 

desenvolvimento interagem. Assim sendo, caracteriza a família como um sistema dinâmico e em 

interacção, através de um ambiente próximo e imediato, a qual implica o desempenho de 

algumas actividades, papéis e o estabelecimento de relações interpessoais. O desenvolvimento 

dos processos proximais tende a ser influenciado pela inclusão de aspectos físicos, sociais e 

simbólicos, e são estes processos que caracterizam as diversas formas de interacção social, cada 

vez mais complexas e que funcionam como impulsionadores do desenvolvimento 

(Bronfenbrenner & Morris, 1998). 

 
2. O papel dos irmãos na vinculação de jovens  
 

De acordo com Fernandes (2002, 2005), a família corresponde à instituição social mais 

antiga e significativa para o desenvolvimento dos indivíduos. É neste contexto que se iniciam as 

primeiras interacções com os outros, tão importantes para o desenvolvimento do processo de 

socialização. As experiências vivenciadas no seio familiar influenciam em grande medida os 

comportamentos desenvolvidos perante os eventos sociais futuros, nomeadamente as interacções 

com os pais e os irmãos (Fernandes et al., 2007). Desta forma, o contexto familiar revela-se 

como o factor mais determinante na formação da personalidade de cada um (Fernandes, 2005). 

E, segundo Bowlby (2002), as crianças que vivem num ambiente familiar estruturado com pais 

acessíveis e afectivos, que proporcionam protecção e bem-estar, tendem a desenvolver-se de 

forma mais confiante. Assim, é no contexto familiar que os indivíduos estabelecem as primeiras 

relações de proximidade com as figuras mais significativas, através de um processo gradual de 

desenvolvimento (Bowlby, 1981). Neste contexto, Fernandes (2002) sublinha que as relações 

entre irmãos se apresentam interligadas de forma significativa com a dinâmica familiar, 

nomeadamente com as relações entre pais e filhos. Estas relações são caracterizadas de forma 

particular por um lugar de afectos. 

Alfred Adler (1984) é apontado como o primeiro autor a enfatizar a importância das 

relações fraternas, caracterizando-as como o primeiro microcosmo social, através do qual as 

crianças estabelecem relações horizontais com os seus semelhantes. Estas relações favorecem o 
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desenvolvimento de um comportamento mais cooperativo e a preparação para a adaptação em 

contexto social, que se revelam cruciais para a edificação do carácter (Arranz, 1989). Desta 

forma, Adler (1984) sublinhou, particularmente, a posição que cada irmão assume na fratria, o 

género e o número de irmãos, como factores que determinam a formação de cada um.  

O contexto fraternal como um dos primeiros meios de interacção para os irmãos é 

considerado como a segunda regra básica do desenvolvimento humano ou da construção da 

personalidade (Fernandes, 2005, p. 202). Consiste no meio primordial de aprendizagens 

afectivo-cognitivas, que possibilitam a diferenciação de si perante o outro (Fernandes, 2002). 

Neste contexto, os conflitos assumem-se como um factor relevante para estabelecer esta 

diferenciação (Fernandes, 2002), no sentido em que lhes permite, entre outras coisas, o 

desenvolvimento do carácter (Faber & Mazlish, 1995). As relações fraternas tendem a ser as 

mais prolongadas das nossas vidas e podem revelar-se tanto ou mais importantes como a relação 

com as figuras parentais (Fernandes, 2005). São descritas como as únicas relações familiares 

horizontais (Fernandes, 2002, p. 37). Neste contexto, Fernandes (2005) descreve o laço fraternal 

como a base e o modelo do laço social, na medida em que as relações criadas entre os irmãos 

parecem moldar as relações sociais futuras fora do contexto familiar, nomeadamente com os 

pares, colegas de trabalho, cônjuges, etc. (Fernandes, 2005). Assim, estas relações funcionam 

como um laboratório social, se considerarmos que este é o meio através do qual são 

experienciados vários limites relacionais (Fernandes, 2005). Estas relações, caracterizadas por 

maior proximidade ou distanciamento, são as primordiais para o desenvolvimento de afectos 

ambivalentes manifestados com enorme frequência. Neste sentido, é através dos 

comportamentos sociais que se consegue compreender a influência das relações entre os irmãos 

(Fernandes, 2005). Alguns autores têm sublinhado o papel importante da qualidade das relações 

entre os irmãos particularmente no desenvolvimento da compreensão dos pensamentos e dos 

sentimentos dos outros (Brown & Dunn, 1996; Brown, Donelan-McCall & Dunn, 1996; Dunn & 

Kendrick, 1986; Farver & Wimbarti, 1995; Perner, Ruffman, & Leekmam, 1994; Youngblade & 

Dunn, 1995). 

Volling e Blandon (2003) defendem que as relações fraternas podem operar de duas 

formas, favorecendo ou condicionando o desenvolvimento social e emocional tanto na infância 

como na fase da adolescência. Nesta perspectiva, são definidas por Furman e Buhrmester (1985) 

quatro dimensões que caracterizam as relações fraternas, nomeadamente o calor/proximidade, o 

conflito, a rivalidade e o estatuto/poder. As relações entre os irmãos podem ser caracterizadas 

pelos conflitos e a rivalidade (Furman & Buhrmester, 1985) e quando pautadas por uma 

interacção negativa, podem favorecer a manifestação de comportamentos desadaptativos 
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(Herrick & Piccus, 2005). Todavia, estas ligações revelam-se como uma das mais íntimas na 

infância, na adolescência e na idade adulta (Furman & Buhrmester, 1985; Volling, 2003). 

Fernandes et al. (2007) sublinham que a emergente redução das fratrias a que temos 

assistido nos últimos tempos, tende a contribuir para o incremento da intensidade das relações 

fraternas, primordialmente perante eventos adversos. Almodovar (1986) caracteriza estas 

relações como uma ilha de estabilidade perante a vivência de adversidades. 

O parecer dos psicólogos aponta para o facto de uma relação fraterna pautada por conflitos 

reflectir particularmente a competição, numa idade precoce, pelo amor dos pais (Fernandes, 

2005). A rivalidade na infância caracteriza uma delimitação do território psíquico (…) e do 

material físico, objectivando uma gratificação interna e afectiva. Estes episódios frequentes de 

conflitos são descritos por Fernandes (2005) como normais, importantes e necessários e o 

principal conflito familiar. Este facto pode ser corroborado por as relações fraternas não se 

apresentarem tão relevantes como, por exemplo, a relação conjugal. De igual modo, o receio por 

uma ruptura nas relações fraternas revela-se menor quando comparado com outras relações 

sociais (Fernandes, 2005). Um outro factor que se revela pertinente no desencadear de episódios 

de conflitos entre irmãos encontra-se associado ao tipo de comportamentos diferenciados dos 

pais para com cada um dos filhos (Fernandes, 2005). 

 Relativamente às diferenças entre os irmãos existem variáveis que se revelam de extrema 

importância, como a posição na fratria e o papel desempenhado por cada um dos irmãos no seio 

familiar (Fernandes, 2002, 2005). De igual modo, o meio apresenta um papel determinante nesta 

diferenciação dos irmãos, ainda que partilhem o mesmo contexto familiar (Dunn & Plomin, 

1992). Este facto poderá ser justificado pelas divergentes percepções e interpretações que cada 

um faz dos eventos, associadas a uma diferenciação de cuidados parentais (Fernandes, 2005). 

Um processo de desidentificação revela-se também fundamental no que concerne à diferenciação 

entre os irmãos. Estes tendem a contrastar as suas características no sentido de atenuarem a 

rivalidade entre si (Schachter, 1982). As relações fraternas, como meio primordial de partilha de 

experiências, permitem ainda que os irmãos se diferenciem no mesmo contexto familiar, no 

sentido em que cada um desempenha o seu papel (Fernandes, 2005). A autora sublinha que os 

irmãos são os nossos pares mais díspares. As experiências divergentes vivenciadas pelos 

irmãos, como os factores acidentais ou o acaso, ou ainda as relações estabelecidas em contexto 

extrafamiliar, parecem apresentar o seu contributo para as diferenças entre os irmãos (Fernandes, 

2005).  

Uma relação fraterna é determinada ainda pela diferença de idades entre os irmãos, que no 

caso de não ser muito díspar, o elemento mais novo tende a percepcionar o mais velho como um 

companheiro em quem pode confiar e com o qual pode desenvolver as suas brincadeiras. Os 
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potenciais afectos negativos desenvolvidos nos primórdios da relação, nomeadamente a raiva e o 

ciúme, tornam-se menos intensos, todavia sem desaparecerem, e transformam-se, de alguma 

forma em maior cumplicidade e amor. Esta diferença de idades, quando próxima caracteriza as 

relações horizontais, igualitárias e simétricas criadas pelos irmãos, que tanto os une como os 

estimula ao desenvolvimento de uma maior competição, no sentido em que prevalece um desejo 

semelhante pelas mesmas coisas. Neste sentido, uma investigação realizada por Fuman e 

Buhrmester (1985) com uma amostra de pré-adolescentes, com idades entre os 11 e os 13 anos, 

permitiu constatar a presença de diferenças significativas da idade face aos comportamentos 

agonísticos entre os irmãos. Assim, concluíram que irmãos com idades mais próximas revelam 

uma relação pautada por maiores índices de conflitos e competição. Desta forma, compreende-se 

que as relações fraternas são caracterizadas por um continuum, que oscila, particularmente, entre 

o amor e o ódio (Fernandes, 2002). 

Relativamente à influência do género na relação entre irmãos, de acordo com Fernandes 

(2005) denota-se a existência de um grau de rivalidade menor entre irmãos de género diferente. 

Uma justificação para esta perspectiva prende-se com o facto de os irmãos poderem unir-se mais 

ao pai do mesmo género ou do género oposto. Na infância, as fratrias do mesmo género revelam 

comportamentos mais agressivos entre si. Todavia, mais tarde, geralmente na fase da 

adolescência, irmãos do mesmo género parecem partilhar experiências e segredos comuns 

(Fernandes, 2005). 

Neste contexto, os irmãos mais novos tendem a usar os mais velhos como modelos, 

imitando muitos dos seus comportamentos. Esta condição deve-se particularmente ao facto de 

passarem muito tempo na companhia um do outro, o que permite o desenvolvimento de 

aprendizagens mútuas e do desenvolvimento individual (Fernandes, 2005). Este processo de 

imitação possibilita uma melhor compreensão do outro e o superar do egocentrismo, assim como 

o estabelecimento de uma distinção entre os irmãos (Marc & Picard, 1989). Assim, os irmãos 

que estabelecem uma relação positiva tendem a interagir mais entre si e têm mais oportunidades 

para observar e aprender uns com os outros (Brody, 1998). As relações entre os irmãos tornam-

se importantes na medida em que de acordo com Stewart (1983) o irmão mais novo pode usar o 

irmão mais velho como base segura com o intuito de explorar o meio ambiente. As relações 

fraternas permitem de igual modo desenvolver competências de cooperação, antecipação e 

atitudes de manipulação do irmão. Através de um processo de imitação, o elemento mais novo 

poderá identificar-se como distinto dos outros e elaborar uma categorização de si mais complexa 

(Dun & Kendrick, 1986). Neste contexto, os jovens podem estabelecer relações estáveis e 

duradouras com os seus irmãos, desde uma idade precoce. De igual forma, Ainsworth (1989) 

sublinha a relevância das relações de vinculação criadas entre os irmãos, que parecem funcionar, 
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em muitas situações, como uma base segura. Estas influências apresentam-se como 

extremamente significativas na medida em que com os irmãos, por norma, partilha-se uma 

história de vida, estabelecem-se fortes laços de afectividade, intimidade, amizade e confiança, 

sendo tudo isto considerado como uma parte constituinte do eu (Barroso, 2008). Os irmãos 

desempenham funções de cuidadores, amigos e figuras de suporte ao longo da vida (Conger, 

Stocker, & McGuire, 2009; Zukow, 2002) e através da mútua socialização, de comportamentos 

de ajuda, de actividades cooperativas e do simples companheirismo, os irmãos possuem um 

papel de enorme influência na vida uns dos outros (Silveira, 2002). Neste sentido, as relações 

fraternas revelam-se cruciais para a compreensão do desenvolvimento social, emocional e 

cognitivo (Dunn, Slomkowski, & Beardsall, 1994).   

 As relações fraternas satisfatórias implicam características de reciprocidade, proximidade 

de perspectivas, de interesses e de competências. Estas particularidades promovem uma melhor 

compreensão do outro, de si e dos papéis sociais, que se reflectem através de comportamentos de 

imitação e de interesses semelhantes (Almeida, 2005). A vinculação segura e as boas 

representações internas das relações entre os irmãos tendem a contribuir para o desenvolvimento 

social positivo dos adolescentes, bem como para uma adaptação saudável (Bowlby, 1998).  

As relações entre os irmãos, caracterizadas por uma influência mútua na infância, tendem a 

prolongar-se na fase da adolescência e na idade adulta, actuando como uma importante 

referência e, particularmente, como suporte afectivo (Fernandes, 2005). Os aspectos positivos, 

como o sentimento que nutrem um pelo outro, a admiração e a intimidade, parecem manter-se 

mais estáveis com o tempo do que os negativos, nomeadamente a agressão e hostilidade (Dunn, 

Slomkowski, Beardsall, & Rende, 1994). Progressivamente, as relações entre os irmãos tendem a 

revelar-se menos assimétricas (Buhrmester & Furman, 1990). Furman e Buhrmester (1985) 

sublinham que na fase da adolescência a proximidade entre os irmãos também pode 

diminuir,todavia, Buhrmester (1992) e Fernandes (2005) salientam que esta quebra nos laços 

com os irmãos parece ser justificada pelo facto de os jovens começam a procurar outras relações 

fora da família. Contudo, estes factos devem ser interpretados com alguma prudência, pois não 

implicam que os irmãos deixem de ter importância durante este período (Buhrmester, 1992) e 

estas relações continuam a proporcionar apoio emocional em fases posteriores da adolescência 

(Lamb, 1982). Dun, Slomkowski e Beardsall, (1994) afirmam que a qualidade das relações 

estabelecidas com os irmãos interfere na adaptação de cada um, principalmente na adolescência, 

fase em que a construção da identidade e o desenvolvimento da autonomia são cruciais. 
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Capítulo II – Adolescência e Vinculação 

 
1. Adolescência  

 

Posto isto, e considerando uma perspectiva de vinculação, a adolescência caracteriza-se 

por um período de inúmeras mudanças. Geralmente, os adolescentes desenvolvem competências 

mais complexas que lhes permitam representar mentalmente a ligação entre diferentes 

experiências de vinculação, que facilitam o processo de diferenciação de si e do outro. Este 

processo permite o desenvolvimento de uma percepção de si como existente fora das interacções 

com as figuras de vinculação e a descentralização numa relação particular (Atger, 2004). Assim, 

estas transformações implicam uma diferenciação das primeiras figuras de vinculação e 

alterações nessas relações, assim como a construção de novos laços afectivos. Outras alterações 

prendem-se com a emergência de comportamentos de cariz sexual e com o desenvolvimento de 

competências para posteriormente se tornar numa figura de vinculação (Atger, 2004), o que 

permite ampliar o campo da variação individual (Bowlby, 2002). Porém, a adolescência é 

caracterizada por uma maior incidência de dificuldades de adaptação, que se reflectem por vezes 

no insucesso académico, na redução de competências sociais e na manifestação de 

comportamentos algo desadaptativos (Baer, 1999). Em continuidade estas mudanças bio-psico-

sociais ocorridas na fase da adolescência parecem contribuir em larga medida para a 

vulnerabilidade dos jovens (Carvalho, 2007). Estas condições podem favorecer o despoletar de 

alguma sintomatologia psicopatológica (Bromleya, Johnsond, & Cohend, 2006; Claes, 1985; 

Marcelli, 2002; Rutter & Rutter, 1993; Sá, 2002) e de comportamentos desviantes (Fonseca, 

2004; Muncie, 2004; Negreiros, 2008), que por vezes podem surgir associados a eventos 

adversos vivenciados em contexto familiar. As alterações ocorridas neste período manifestam-se 

em grande medida a nível cognitivo-afectivo e prolongam-se no sentido das relações com as 

figuras mais significativas, nomeadamente com os pais e com os pares (Atger, 2004), assim 

como com os irmãos (Furman & Buhrmester, 1985) e influenciam os comportamentos de 

vinculação (Atger, 2004). Todavia, de acordo com Bowlby (2002) os comportamentos de 

vinculação desenvolvidos na adolescência parecem revelar uma continuidade das ligações 

estabelecidas com figuras significativas na infância e tende a ser influenciado pelos modelos 

internos dinâmicos construídos durante os primeiros anos do ciclo vital (Atger, 2004). Nesta 

fase, alguns adolescentes apresentam tendência para se desligarem das suas figuras parentais, 

nomeadamente no que respeita à comunicação e à qualidade do afecto, caracterizando-se por 

uma diminuição da proximidade e um consequente aumento dos conflitos e da distância 

emocional (Holmbeck, 1996; Steinberg, 1987; Steinberg & Morris, 2001). Enquanto outros 

parecem permanecer extremamente vinculados às figuras cuidadoras, o que os impede, de 
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alguma forma, de estabelecer relações satisfatórias com outros indivíduos. Todavia, existem 

ainda adolescentes que mantêm a ligação com o pais e a construção de vínculos com outras 

figuras revela-se de extrema importância (Bowlby, 2002).  

 
2.  Adolescência e contexto familiar: desenvolvimento de psicopatologia e de 

comportamentos desviantes   

 
Nesta linha de análise, sublinha-se que o contexto familiar constitui em alguns casos o 

meio onde o adolescente enfrenta algumas situações de risco (Hawkins-Rodgers, 2007). Alguns 

dos eventos adversos vivenciados pelas crianças têm sido evidenciados como prejudiciais face à 

construção da sua personalidade, apresentando consequências a nível intelectual, 

comportamental e emocional (Bowlby 1981), assim como se associam ao desenvolvimento de 

psicopatologia (Figueiredo, Fernandes, Matos, & Maia, 2004). Como eventos adversos que 

condicionam o desenvolvimento dos indivíduos são nomeadas a privação de cuidados maternos 

(Bowlby, 1981), experiências de maus-tratos e a perda/separação de figuras significativas (Maia 

et al., 2006).  

O contacto permanente com indivíduos com um quadro patológico severo, nomeadamente 

com os pais, tem sido sublinhado como um indicador favorável de psicopatologia nos filhos 

(Essau, 2004; Jacob & Johnson, 2001; Marmorstein & Iacono, 2004; Peiponen, Laukkanen, 

Korhonen, Hintikka, & Lehtonen, 2006; Spence, Najman, Bor, O’Callaghan, & Williams, 2002). 

Acrescidos pela percepção de ausência de responsividade parental, que pode conduzir os jovens 

à sensação de abandono afectivo (Lipsey & Derzon, 1998; Wasserman & Seracini, 2001).  

De igual forma, os sistemas sociais e económicos, como a ausência de suporte social e a 

carência económica, factores de ordem familiar, nomeadamente problemas nas relações parentais 

e extra-familiar, associados a conjunturas laborais insatisfatórias, e factores de co-parentalidade, 

parecem condicionar o estabelecimento de um padrão de vinculação seguro. Estas condições 

tendem a tornar os indivíduos mais vulneráveis aquando da sua exposição a adversidades 

(Siqueira, Betts, & Dell’Aglio, 2006) e em alguns casos favorecem o desenvolvimento de 

psicopatologia (Fonagy, 1999; Veríssimo, Monteiro, Vaughn, Santos & Waters, 2005) e de 

comportamentos desviantes (Fernandes, 2011; Harland et al., 2002; Lerner et al., 1998; Sandberg 

& Rutter, 2005). 

 Os indivíduos que apresentam este tipo de vivências revelam significativo mal-estar 

psicológico devido sobretudo à negligência e ao abandono parental (Mota & Matos, 2008). Um 

contexto familiar disfuncional pode confrontar os jovens com extremas dificuldades face ao 

investimento afectivo e relacional, pautado pela indisponibilidade e instabilidade das figuras 
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cuidadoras, sobretudo devido à presença de alguns factores de risco associados a dificuldades 

sócio-económicas e criminalidade (Sandler et al., 2003).  

Grigsby (1994) defende que existem benefícios se os irmãos crescerem juntos, pois 

permite diminuir a ansiedade e a tristeza geradas por uma potencial separação das figuras 

cuidadoras. Podem proporcionar apoio emocional e conforto (Stewart, 1983), companhia 

(Furman & Buhrmester, 1985; Turnbull & Turnbull, 2001) e a partilha de experiências e de 

afecto (Banks & Kahn, 1997), pois tendem a vivenciar as mesmas experiências (Bank & Kahn, 

1997; Hegar, 1988; Kosonen, 1994; Lamb, 1982; Mullender, 1999; Timberlake & Hamlin, 1982; 

Ward, 1984). Assim, perante contextos familiares problemáticos a relação entre os irmãos pode 

funcionar como factor protector face a comportamentos desviantes (Bullock & Dishion, 2002; 

Widmer & Weiss, 2000) e a perturbações emocionais (Brody, Stoneman, McCoy, & Forehand, 

1992; Widmer & Weiss, 2000).  

Deste modo, as relações satisfatórias com os irmãos parecem favorecero desenvolvimento 

de processos de resiliência (Sanders, 2004; Werner, 1990), de um sentimento de pertença, da 

construção da identidade pessoal (Harrison, 1999), de competências sociais e da capacidade para 

resolver conflitos de forma construtiva (Herrera & Dunn, 1997).  

Um estudo realizado por Bullock e Dishion (2002) com 206 famílias demonstrou que 

perante uma dinâmica familiar complexa as atitudes de um irmão têm influência na socialização 

de um irmão mais novo. Assim, os irmãos mais novos tendem a seguir os comportamentos dos 

mais velhos. Considerando estas conjunturas, percebe-se que os jovens, por vezes, enfrentam 

eventos de adversidade que dificultam de forma significativa um desenvolvimento saudável.  

Desta forma, na adolescência, o despoletar de sintomatologia patológica revela-se 

divergente da ocorrida na infância, na medida em que se assiste a um elevado consumo de 

substâncias, a uma maior prevalência de psicoses esquizofrénicas e de perturbações depressivas 

(Rutter & Rutter, 1993). Assim, neste período, verifica-se que as configurações mais comuns de 

psicopatologia se apresentam sob duas formas: internalização e externalização. As perturbações 

de internalização associam-se a alterações emocionais e de humor, sob a forma de tristeza, 

isolamento social ou inibição, ao passo que as perturbações de externalização dizem respeito às 

condutas disfuncionais para si e para os outros. Todavia, em alguns casos, assiste-se a uma 

comorbilidade destas perturbações (Carvalho, 2007).  

Uma investigação desenvolvida por Lemos (2007) com o propósito de, entre outros 

objectivos, identificar indicadores de psicopatologia e possíveis factores de risco psicossocial 

para a psicopatologia, contou com uma amostra de 628 jovens, com idades compreendidas entre 

os 12 e os 19 anos. Os resultados apontam para uma maior vulnerabilidade do género feminino 

comparativamente com o género masculino, assim como dos jovens mais velhos quando 
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considerado o risco de desenvolver sintomatologia psicopatológica. Outro dos resultados revelou 

que o género feminino parece apresentar maior prevalência de perturbações de internalização, 

nomeadamente perturbação de ansiedade generalizada, perturbação de stress pós-traumático e 

depressão, enquanto os rapazes manifestam mais perturbações de exteriorização, referentes a 

perturbações de comportamentos, consumo de substâncias e insucesso escolar.  

Relativamente à adopção de comportamentos desviantes nesta fase, cabe-nos sublinhar a 

definição do conceito de desvio, o qual pode ser interpretado como um comportamento que 

infringe as normas ou valores sociais de uma determinada cultura. Deste modo, os 

comportamentos desviantes são caracterizados por acções de desobediência perante as normas 

estabelecidas, todavia, não implicam necessariamente transgressões criminosas e puníveis por lei 

(Sá, 2001). Estes comportamentos podem ser manifestados através da ingestão de bebidas 

alcoólicas, contrariar ordens parentais, faltar às aulas, desenvolver comportamentos desafiantes 

face aos professores ou envolver-se em conflitos com os pares em contexto escolar. No entanto, 

estes comportamentos, entre os jovens, apresentam um cariz normativo, na medida em que são 

considerados como diversão e como adequados face ao funcionamento do grupo ao qual 

pertencem (Almeida, Antunes, & Marques, 1999). 

Deste modo, num padrão de comportamentos desviantes podem ser englobadas acções que 

correspondem a violações das normas legais, como o uso de armas, a venda de droga, a 

condução sem carta de condução ou o roubo de algum produto num espaço público; e das 

normas sociais, como o consumo de adição tabágica ou de bebidas alcoólicas, ou em contexto 

escolar, nomeadamente, copiar nos testes, entrar em conflitos com colegas ou faltar às aulas, ou 

então em contexto familiar, através da desobediência ou mentiras às figuras parentais (Sanches 

& Gouveia-Pereira, 2010).  

De acordo com Gouveia-Pereira (2009), alguns dos comportamentos desviantes 

manifestados pelos jovens, como roubos, acções de desacato em contexto público, escolar ou 

familiar acontecem casualmente, ao passo que alguns comportamentos designados de 

experimentação tendem a ocorrer apenas na fase intermédia da adolescência. Estes 

comportamentos desviantes têm sido caracterizados como uma forma de organização do caos 

interno, pautado por sentimentos de medo, que tende a ser projectado em objectos externos, 

nomeadamente nas figuras parentais, nos professores ou nas autoridades públicas (Benavente, 

2002). Pingeon (1982) adopta uma posição semelhante ao defender que o desvio na fase da 

adolescência reflecte um princípio do processo de socialização. Sanches e Gouveia-Pereira 

(2010) sublinham que na fase da adolescência o sentimento de ser socialmente aceite e 

valorizado assume extrema relevância. E neste sentido, os contextos nos quais o jovem participa 

apresentam impacto significativo nas suas vidas, nomeadamente na estruturação de uma 
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identidade. Carroll, Houghton, Hattie e Durkin (1999) defendem que se os jovens se sentem 

rejeitados e desvalorizados em contexto escolar apresentam tendência para procurarem este 

reconhecimento social por outras vias, muitas vezes caracterizadas pela indisciplina.  

Algumas investigações têm sido realizadas neste contexto, as quais demonstram que a 

manifestação de comportamentos desviantes parece apresentar maior prevalência em jovens 

entre os 12 e os 17 anos de idade. Esta faixa etária é caracterizada por um processo de 

reorganização interna e é nesta fase que os jovens edificam os seus valores sociais (Farrington, 

1987; Loeber, Farrington, & Petechuck, 2003; Marcotte, Marcotte, & Bouffard, 2002; Negreiros, 

2008). Outras investigações têm apresentado resultados que delimitam o início da manifestação 

de comportamentos desviantes por volta dos 14 anos de idade e são desenvolvidos com maior 

prevalência entre os 17-18 anos de idade (Caspi, 2000; Moffit, 1993; Patterson & Yoerger, 

2002).  

Relativamente às diferenças entre géneros, os estudos desenvolvidos com este propósito, 

parecem revelar que existem diferenças significativas entre os géneros, sendo que se denotam 

índices mais elevados nos jovens do género masculino, acrescentando que a manifestação destes 

comportamentos tende a aumentar com a idade (Daeter-Deckard, Dodge, Bates, & Pettit, 1998; 

Farrington, 1987; Henggeler, 1989; West, 2008). Neste sentido, são identificadas algumas 

características que permitem explicar estas diferenças, na medida em que os rapazes apresentam 

uma maior robustez física e maior vulnerabilidade face ao desenvolvimento de défice de atenção 

e de hiperactividade e manifestam mais dificuldades de aprendizagem (Simões, Matos, & 

Batista-Foguet, 2008) e por vezes atrasos no desenvolvimento de competências relacionadas com 

a comunicação (Lahey, Gordon, Loeber, Southamer-Loeber, & Farrington, 1999). A 

investigação realizada por Lemos (2007), supracitada, com 628 jovens, com idades 

compreendidas entre os 12 e 19 anos, corrobora esta ideia, na medida em que revelou índices 

mais elevados de comportamentos desviantes nos jovens do género masculino, assim como 

problemas escolares parecem reflectir maior prevalência de psicopatologia. 

Nesta perspectiva, os comportamentos desviantes têm sido definidos como o resultado de 

um quadro psicopatológico que se desenvolve num ambiente disfuncional, em que a criança, 

quando exposta a eventos constantes de adversidade, manifesta a sua patologia através de 

comportamentos disfuncionais (Sá, 2002). Nesta linha de análise, os profissionais na área da 

saúde têm apresentado evidências de uma associação entre a manifestação de comportamentos 

desviantes e o desenvolvimento de sintomatologia psicopatológica, embora uma não corresponda 

necessariamente ao desenvolvimento da outra (Rutter, Giller, & Hagell, 1998). Neste sentido, 

Rutter et al. (1998) sugerem que o aumento de comportamentos desviantes na adolescência se 
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tem desenvolvido em paralelo com as perturbações psicossociais, particularmente o consumo de 

substâncias e as perturbações depressivas e de ansiedade. 
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Capítulo III – Institucionalização na adolescência: processo adaptativo 

 

1. Institucionalização 

 

Perante o exposto, a vivência num contexto familiar pautado pelo risco de negligência ou 

abandono da responsividade parental tende a condicionar o crescimento dos jovens. Assim, 

quando todas as hipóteses de intervenção foram equacionadas, os jovens são orientados para 

serem inseridos numa instituição de acolhimento. O processo de institucionalização tem sido 

caracterizado como uma medida alternativa à prestação de cuidados parentais perante eventos de 

negligência e de abandono. Este processo de mudança do contexto familiar para o institucional, 

no espaço ecológico é designado por Bronfenbrenner (1996) como transição ecológica, o qual 

tende a promover transformações na vida e nas redes de apoio social e afectivo dos jovens. Este 

processo de transição é considerado difícil e por vezes não é aceite pelos jovens, que o 

percepcionam como uma forma de perda e de rejeição por parte da sua família (Mota & Matos, 

2008). A institucionalização pode ainda ser caracterizada como um factor de risco para o 

desenvolvimento, implicando, por vezes, a prevalência de perturbações depressivas (Dell’Aglio 

& Hutz, 2004; Merikangas & Angst, 1995). Esta sintomatologia caracteriza-se pela ruptura dos 

vínculos que os jovens tendem a encarar com extrema angústia (Dell’Aglio, 2000; Dell’Aglio & 

Hutz, 2004; Kim & Cicchetti, 2006; Strecht, 1998). Contudo, mesmo que as suas vivências 

decorram em ambientes disfuncionais, o facto de o jovem sentir que é parte constituinte da 

família favorece a sua organização interna e funciona como factor protector (Magalhães, 2004). 

Se aludirmos historicamente aos primórdios das instituições de acolhimento, percebe-se 

que estas começaram a surgir nos finais da idade média, nomeadamente durante os séculos XVII 

e XVIII. A necessidade de uma nova concepção social, filosófica e jurídica, implicou uma aposta 

das igrejas no desenvolvimento de instituições que permitissem recolher as crianças 

abandonadas, quando os pais se apresentavam incapazes de o fazer (Rosenfeld et al., 1997). Nas 

sociedades ocidentais assistiu-se ao acolhimento de indivíduos até aos 16 anos de idade, através 

de doações públicas (Martins, 2004). Em Roma, foram criadas por Trajano Instituições 

Alimentares para acolher estas crianças e jovens (Casas, 1988). Ao longo do tempo, estas 

organizações passaram por diversas modificações, considerando a sua função social e a 

influência das principais ideologias. Posto isto, estas instituições passaram a acolher, para além 

de crianças órfãs, indivíduos com perturbações mentais (Martins, 2004). 

Considerando a realidade portuguesa, apenas em 1783, foi construída a primeira instituição 

de acolhimento como forma de atenuar o número elevado de infanticídios, através da roda dos 

expostos, fundada por Pina Manique, que posteriormente criou a Casa Pia de Lisboa (Amado, 
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Ribeiro, Limão, & Pacheco, 2003). Todavia, apenas em 1911 se assistiu a uma maior 

preocupação pela protecção das crianças vítimas de abandono ou negligência parental, 

decretando a Lei da Infância e Juventude. Desde essa época, as crianças e jovens vítimas de 

negligência familiar, passaram a ser inseridas em instituições de acolhimento. Alguns anos 

depois, foi homologada a Organização Tutelar de Menores (1962), que sofreu diversas 

rectificações (1967, 1978 e 1991) (Varela, 2009). Em 1999 foi desenvolvida a Lei de Protecção 

de Crianças e Jovens em Perigo que apenas foi decretada em 2001, cujo objectivo primordial 

consiste na promoção dos direitos e a protecção das crianças e dos jovens em perigo, de forma a 

garantir o seu bem-estar e desenvolvimento integral (Art. 1 da lei 147/99 de 1 de Setembro) 

(Alberto, 2004). Todavia, posteriormente foram apresentadas alterações através da Lei n.º 

31/2003, de 22/08, a qual preconiza que perante um contexto familiar pautado por negligência ou 

abandono, o processo de adopção das crianças ou jovens possa ser desenvolvido com maior 

celeridade. Assim, esta lei visa sobretudo a intervenção em função da protecção de menores, 

através de organizações dotadas de capacidades para operarem nesse sentido, como as comissões 

de protecção de crianças e jovens, os tribunais e outras entidades ou instituições com estas 

finalidades. Posto isto, recai sobre o Estado a responsabilidade de promover os direitos e a 

protecção de menores (Varela, 2009). 

Segundo Abaid, Dell’Aglio e Koller (2010), com base no Estatuto da Criança e do 

Adolescente, as instituições de acolhimento devem funcionar como medida protectora que 

promove a retirada da criança ou jovem de um ambiente disfuncional e a inserção num contexto 

que proporcione segurança e protecção. Este processo deverá ser realizado tendo sempre 

presente a perspectiva da criança ou do jovem como sujeito em desenvolvimento. Neste sentido, 

existem entidades responsáveis para intervir nestas situações, como as Entidades com 

Competência em Matéria de Infância e Juventude (ECMIJ), que comportam as Instituições 

Particulares de Solidariedade Social, Lares, Centros de Acolhimento, entre outros; as Comissões 

de Protecção de Crianças e Jovens em Perigo (CPCJP) e os Tribunais (Magalhães, 2004).  

Bronfenbrenner (1996) considera que as instituições podem constituir um contexto para o 

desenvolvimento humano, no sentido em que este espaço passa a ser primordial para a realização 

de actividades individuais e compartilhadas e para a construção de relações, através da definição 

de papéis sociais dentro e fora da instituição (Siqueira et al., 2006; Yunes, Miranda, & Cuello 

2004). Todavia, denota-se nestes jovens a criação de barreiras face ao desenvolvimento de 

relações afectivas, que parece funcionar como uma defesa relativamente às experiências adversas 

vivenciadas anteriormente. Os jovens nestas condições adoptam o silêncio, a indiferença e o 

afastamento como forma de lidar com o seu passado de dificuldades (Mota & Matos, 2008). A 

adopção destas atitudes favorece o desenvolvimento de perturbações ansiosas e depressivas, que 
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surgem como consequência directa da pobreza ou ausência de cuidados primários que 

proporcionem protecção e afecto e que influenciam significativamente o desenvolvimento da 

personalidade e a criação de ligações afectuosas (Marrone, 1998). Todas estas conjunturas 

parecem sugerir que os jovens institucionalizados se apresentam mais vulneráveis em relação à 

prevalência de perturbações desenvolvimentais, que se intensificam se considerarmos a 

continuidade da vivência em contexto institucional. Assim como são várias as investigações que 

têm demonstrado que existe uma forte associação entre um padrão de vinculação inseguro e a 

manifestação de comportamentos desviantes (Aguilar, Sroufe, Egeland, & Carlson, 2000; 

Greenberg, Speltz, & DeKlyen, 1993). Os adolescentes com um padrão de vinculação inseguro 

tendem a procurar mais apoio e protecção, ainda que esta necessidade seja expressa através de 

comportamentos desviantes, na medida em que uma sensação de pertença por parte dos jovens 

mitiga a desorientação gerada pela ausência de confiança. Todavia, é a forma encontrada pelos 

jovens para manifestarem o sofrimento provocado pela ruptura de laços com as suas figuras 

cuidadoras (Mota & Matos, 2008). De acordo com Grusec e Lytton (1988) muitas das 

dificuldades intelectuais e dos comportamentos desviantes apresentados pelos jovens 

institucionalizados são o resultado de privações de estimulação sensorial e, muitas vezes, surgem 

antes do processo de institucionalização. Estes factos sugerem que o ambiente familiar pode 

proporcionar situações de risco para o desenvolvimento dos jovens e que a separação não parece 

representar o factor decisivo para a evolução destas condições. 

Neste sentido, quando existem várias situações de risco, estas tendem a comprometer o 

desenvolvimento, a aquisição de competências e o desempenho de papéis sociais, contribuindo 

para o aparecimento de problemas de comportamento (Ferreira & Marturano, 2002). Os 

comportamentos desviantes manifestados com mais frequência pelos jovens institucionalizados 

referem-se ao consumo de substâncias (Diamond, Wang, Holzer, & Cruzer, 2001). 

Comparativamente com jovens provenientes de famílias intactas, os jovens institucionalizados 

revelam maiores dificuldades sócio-comportamentais, que se manifestam através de condutas 

agressivas e desviantes e de limitações nas aptidões sociais (Johnson, Browne, & Hamilton-

Giachritsis, 2006). Esta limitação tem sido justificada pela estigmatização social que caracteriza 

a identidade institucional e consequentemente poderá reflectir-se numa identidade delinquente, 

evidenciada pelos preconceitos sociais (Bronfenbrenner, 1996). Todavia, se o acolhimento for 

realizado num ambiente que proporcione apoio e protecção, estes jovens apresentam condições 

favoráveis para se desenvolverem de forma equitativa comparativamente com os jovens que 

vivem em contexto familiar. 

No entanto, a situação dos adolescentes em instituições é complexa, uma vez que o facto 

de terem que lidar com eventos de stresse e de angústia pode conduzir ao desenvolvimento de 
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comportamentos desadaptativos, como o consumo de drogas ou de álcool ou fugas (Zegers, 

2007). Neste contexto, muitos dos adolescentes apresentam percepções de ausência de limites, o 

que tende a proporcionar significativa desorientação e medo do desconhecido (Branco, 2000). 

Todavia, estes jovens podem aprender a recorrer a métodos mais adaptativos, como a procura de 

apoio através de novos relacionamentos, por exemplo, com os funcionários da instituição 

(Zegers, 2007). Neste sentido, as instituições de acolhimento deverão proporcionar aos jovens 

um ambiente estável e agradável, de modo a promover o apoio pessoal e a participação 

comunitária (Mota & Matos, 2008). De igual modo, devem favorecer a redução dos efeitos 

adversos inerentes à transição do contexto familiar e proporcionar novas aprendizagens e 

experiências. Assim, espera-se que a instituição trabalhe com a criança ou o jovem no sentido de 

favorecer a inserção num novo meio social (Cansado, 2002). Todavia, por vezes, o ambiente 

institucional pode apresentar-se como prejudicial para o processo de desenvolvimento, 

nomeadamente devido à ausência de diferenciação na prestação de cuidados face a qualquer 

criança, ao elevado número de crianças que existe à responsabilidade de cada funcionário, à 

inexistência de um plano de actividades e sobretudo à debilidade das redes de apoio social e 

afectivo (Carvalho, 2002). Neste sentido, torna-se importante avaliar o tipo de cuidados 

prestados em contexto institucional, que quando disfuncionais, favorecem o desenvolvimento 

desadaptativo (Nelson et al., 2007; O’Connor, Bredenkamp, Rutter & The English and 

Romanian Adoptees [ERA] Study Team, 1999; Provence & Lipton, 1962; Zeanah, Smyke, 

Koga, Carlson, & The Bucharest Early Intervention Project Core Group [BEIP], 2005). Nos 

casos em que o apoio prestado pelos cuidadores das instituições se revela escasso ou pouco 

funcional e se torna difícil estabelecer relações afectivas com os jovens, verificam-se lacunas 

significativas relativamente à regulação emocional dos jovens, que condicionam a percepção 

face a essas figuras como disponíveis e afectuosas, ao self como competente e ao meio em geral 

(Bretherton & Munholland, 1999). 

Segundo Arpini (2003) e Siqueira et al. (2006) os adolescentes institucionalizados 

consideram a vivência institucional como o melhor período das suas vidas, caracterizando-a 

como um meio seguro e protector para o estabelecimento de laços afectivos estáveis e 

recíprocos, que perduraram após a saída da instituição. Neste sentido, Dell’Aglio (2000) sublinha 

que perante a vivência de eventos adversos em contexto familiar, as instituições de acolhimento 

poderão funcionar como uma oportunidade de receber cuidados. A investigação desenvolvida 

por Dalbem e Dell’Aglio (2008) com três jovens institucionalizadas com idades compreendidas 

entre os 12 e 14 anos apresentou como objectivo principal a análise das características da 

representação de vinculação em adolescentes institucionalizadas, que experienciaram eventos de 

separação da figura materna em idades precoces. As autoras constataram que em contexto de 
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transição do seio familiar para uma instituição de acolhimento, as instituições parecem favorecer 

a construção de novas relações afectivas divergentes das relações disfuncionais mantidas com as 

figuras cuidadoras. Dell'Aglio e Hutz (2004) realizaram um estudo com 215 participantes, com 

idades compreendidas entre os 7 e os 15 anos, com o propósito de avaliar a prevalência de 

perturbação depressiva e o seu impacto no desempenho escolar em crianças e adolescentes que 

vivem em instituições de acolhimento e em contexto familiar. Concluíram que considerando o 

nível intelectual de adolescentes institucionalizados e não institucionalizados este apresentou-se 

similar, o que poderá indicar que a instituição desempenha um papel importante no que se refere 

ao desenvolvimento intelectual das crianças ou adolescentes. A dinâmica institucional implica o 

desenvolvimento de tarefas cognitivas e de actividades que auxiliam na organização interna dos 

jovens, que se revelam como um indicador de desenvolvimento adaptativo. 

Considerando esta perspectiva de acolhimento institucional e sublinhando a vivências de 

eventos adversos, alguns jovens podem apresentar como resposta comportamentos pouco 

adaptativos (Zegers, 2007). A investigação realizada por Fernandes (2011) revelou que os jovens 

institucionalizados tendem a identificar com mais frequência a experiência de negligência e 

manifestam índices mais elevados de psicopatologia como resultado das adversidades 

vivenciadas na infância. O estudo foi realizado com 72 adolescentes, que foram divididos em 

dois grupos, o grupo de jovens que se encontrava em regime de internamento num Centro 

Educativo, a cumprir penas por incumprimento da lei (entre os 2 e os 6 anos) e um grupo de 

jovens não institucionalizados, pertencentes ao ensino profissional. Os jovens tinham idades 

compreendidas entre os 13 e os 21 anos. O estudo visava, entre outras questões, avaliar a relação 

entre a adversidade na infância e o desenvolvimento de psicopatologia. 

Contudo, existem determinados factores de protecção que podem actuar como forma de 

atenuar os efeitos negativos destes eventos e da sintomatologia subjacente, nomeadamente o 

desenvolvimento de processos de resiliência e estabelecimento de relações afectivas estáveis e 

duradouras com adultos, quer em contexto escolar quer em contexto institucional, ou com outros 

elementos da família. Estas figuras devem proporcionar apoio, segurança e protecção (Tomazoni 

&Vieira, 2004; Yunes et al., 2004) e favorecer a criação de novos vínculos afectivos (Hardy, 

2007; Howard & Johnson, 2004; Zegers, 2007). Neste sentido parecem funcionar como factor 

protector face à evolução e continuidade dos quadros patológicos nos adolescentes 

institucionalizados (Bowlby, 1998; Hawkins-Rodgers, 2007; Simsek, Erol, Öztop, & Munir, 

2007).  
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2. Relações fraternas e a adaptação à instituição 
 

O processo de inserção numa instituição, provocador de dor, culpa e perda, nos jovens, 

pode ser moderado pela relação estabelecida com os irmãos que, como supracitado, quando se 

revela positiva tende a proporcionar estabilidade, amor e apoio permanente (Herrick & Piccus, 

2005). No processo de institucionalização, por vezes, surgem situações em que existe a 

ponderação de os irmãos serem colocados na mesma instituição (Smith, 1996). Esta questão é 

equacionada na medida em que as relações fraternas podem contribuir para a redução dos efeitos 

negativos gerados pela separação dos pais (Bowlby, 1981) e favorecem o desenvolvimento de 

uma adaptação saudável (Bowlby, 1998). Os irmãos que foram colocados juntos em instituições 

de acolhimento demonstraram ter menos problemas emocionais (Grigsby, 1994) e 

comportamentais (Bullock & Dishion, 2002), logo, comportamentos mais positivos, quando 

comparados com irmãos que foram colocados separadamente (Martins, 2005; Smith, 1996). 

Cunha (2008) defende que as crianças institucionalizadas atribuem extrema importância ao 

contacto com os irmãos e o estudo realizado por Dalbem e Dell’Aglio (2008), supracitado, 

revelou que as relações com os pares, além da preservação dos grupos de irmãos na instituição, 

contribuíram para os processos de adaptação das adolescentes. Herrick (2002) afirma que os 

adolescentes também manifestaram preferência por serem colocados juntos com os seus irmãos e 

nas situações em que não foi possível solicitaram visitas frequentes, assim como informações 

sobre os irmãos (Knipe & Warren, 1999). Os irmãos em contexto institucional podem 

desempenhar um papel de confidentes e companheiros (Buhrmester, 1992) e proporcionam um 

porto seguro (Stewart, 1983; Teti & Ablard, 1989). Diversas investigações têm apontado uma 

preferência considerável dos jovens em serem colocados junto com os seus irmãos nas 

instituições que os acolhem (Festinger, 1983; Herrick, 2002; Knipe & Warren, 1999). Herrick e 

Piccus (2005) adoptam esta posição, sublinhando que os irmãos prestam cuidados mútuos dentro 

da instituição, assim como as políticas sociais começam a atribuir importância à não separação 

dos irmãos (Leathers, 2005). Nesta perspectiva, mesmo nos casos em que exista alguma 

rivalidade entre os irmãos, quando separados e com a possibilidade de estabelecerem contactos 

casuais, verifica-se que o conflito tende a atenuar, estimulando o desenvolvimento de interacções 

mais positivas (Newman, 1994; Whelan, 2003). Relativamente a esta questão, várias são as 

investigações que têm comprovado que a separação dos irmãos tende a provocar nos jovens um 

sofrimento considerável, na medida em que sentem que perdem uma parte de si (Harrison, 1999; 

Tarren-Sweeny & Hazell, 2005;Timberlake & Hamlin, 1982). 

Nesta linha de análise, de acordo com uma abordagem de reorganização dos laços de 

vinculação e de adaptação resiliente, os jovens com um uma vivência pautada por adversidades, 

encontram-se capacitados para construírem novas relações afectivas com outras figuras (Mota & 
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Matos, 2008). Deste modo, sublinha-se que nas instituições de acolhimento, torna-se crucial o 

desenvolvimento de uma rede de apoio (Zegers, 2007). Assim, a construção de uma relação 

significativa com um outro adulto pode reduzir os efeitos negativos de uma vinculação insegura 

(Hardy, 2007). Estas relações tornam os jovens menos vulneráveis e promovem um 

desenvolvimento adaptativo (Mota & Matos, 2010). Deste modo, a construção de relações 

significativas pode actuar como um factor de protecção, na medida em que proporcionam 

segurança e um incremento da auto-estima e promovem o bem-estar dos jovens (Canavarro, 

1999a). De igual forma favorecem a organização interna e o desenvolvimento de modelos 

internos dinâmicos de si e dos outros mais positivos (Mota & Matos, 2010). Sendo assim, estes 

papéis podem ser desempenhados por figuras como os professores, os funcionários da escola e os 

funcionários da instituição de acolhimento onde os jovens vivem (auxiliares, cuidadores, 

monitores e técnicos) (Mota & Matos, 2010). A qualidade da relação que os jovens estabelecem 

com estas figuras representa bons indicadores face à adaptação social e bem-estar (Larose et al., 

2005). Todavia, é premente que estas figuras se encontrem aptas para acolher estes jovens e lidar 

com todos os sentimentos de revolta e raiva inerentes às experiências disfuncionais vivenciadas 

anteriormente, no sentido de lhes proporcionar uma base de segurança. Para tal, estes adultos 

devem apresentar modelos internos de si e dos outros que se revelem estáveis e seguros. A 

percepção dos jovens face a estas figuras pode funcionar como factor protector, promovendo o 

desenvolvimento de processos resilientes que favorecem respostas adaptativas perante eventos 

adversos (Matos, 2003) e da segurança emocional, que tornam os jovens mais confiantes e com 

mais capacidades de desenvolver estratégias de coping. Todavia, Mota e Matos (2010) 

sublinham que o início das relações construídas com os professores e funcionários da escola 

podem reavivar a revolta inerente ao processo de institucionalização, por motivo de receio de 

lidar com potenciais eventos de abandono (Schuengel &Van Ijzendoorn, 2001). 

 

Capítulo IV – Papel da escola na adolescência: ligação a professores, funcionários da escola 
e da instituição 

 
Neste sentido, Velez (2010) sublinha o papel fundamental desempenhado pela escola nos 

processos de socialização e de aprendizagem. Winnicott (2001) considera que o ambiente escolar 

permite aos jovens um afastamento temporário do seu lar, favorecendo o desenvolvimento 

pessoal. As funções da escola devem passar pela estimulação da comunicação, das trocas de 

experiências e do contacto interpessoal. O autor argumenta que jovens que vivem num contexto 

familiar satisfatório tendem a percepcionar a escola como um ambiente agradável e que lhes 

permita adquirir conhecimento. Para Winnicott (2001) os jovens que provêm de contextos 

familiares desfavoráveis apresentam uma ideia divergente sobre as funções da escola, no sentido 



28 
 

de procurarem um lar fora do lar. Estes adolescentes parecem procurar no contexto escolar 

algum apoio emocional e instrumental, necessitam de um espaço organizado, disponível para os 

receber e apoiar, como forma de orientar os seus comportamentos. 

Denota-se que as relações professor-aluno reflectem as relações precoces com os 

cuidadores primários (Pianta, Nimetz, & Bennett, 1997) e tendem a funcionar como um 

prolongamento das relações parentais (Davis, 2003), proporcionando os recursos para o 

desenvolvimento intelectual, social e emocional ao longo da adolescência (Resnick et al., 1997). 

Os jovens que vivenciaram relações marcadas pela insegurança podem, de certa forma, ter uma 

nova oportunidade através da relação com os professores (Lynch & Cicchetti, 1997; Pianta & 

Nimetz, 1991). Assim, alguns jovens tendem a estabelecer relações com os professores que 

complementam a relação com os pais, enquanto outros desenvolvem relações com os professores 

que diferem quanto ao seu carácter afectivo (Davis, 2003). O'Connor e McCartney (2006) 

sublinham que as crianças que apresentam vinculação materna extremamente insegura tendem a 

estabelecer relações com mais qualidade com os professores. Deste modo, os professores actuam 

como agentes de socialização, motivando-os para aprender (Davis, 2003). Já Minuchin e Shapiro 

(1983) sublinhavam a importância das relações entre os alunos e professores, através das 

interacções dos professores dirigidas aos alunos, construindo um ambiente de apoio sócio-

emocional em contexto escolar. Em relação aos jovens institucionalizados o professor pode 

desempenhar um papel crucial no processo de regulação das emoções e na integração 

psicossocial destes jovens, de modo a promover as suas competências e a estimular a expressão 

das emoções vivenciadas. A percepção dos jovens sobre o facto de que os professores se 

encontram disponíveis para cuidarem deles tende a ser extremamente positiva no que se refere à 

realização dos objectivos delineados, tanto a nível académico como a nível social ou emocional 

(Wentzel, 2002). As relações positivas entre professores e alunos podem contribuir para a 

diminuição da angústia dos adolescentes, do comportamento desviante e do insucesso escolar. 

Estas relações funcionam ainda como tentativas dos alunos para desenvolverem ligações com 

outros adultos (Davis, 2003). 

Um estudo desenvolvido por Sanches & Gouveia-Pereira (2010) com 331 adolescentes 

entre os 12 e os 19 anos de idade, com o intuito de compreender melhor quais as variáveis que 

podem contribuir para a ocorrência dos comportamentos desviantes na adolescência, permitiu 

constatar que a percepção que os jovens têm dos seus professores enquanto figuras justas face 

aos seus comportamentos e às relações afectivas que estabelecem, menor é o envolvimento 

desses adolescentes em comportamentos desviantes. Como justificação para este resultado, as 

autoras apontam o facto de a qualidade da relação entre a autoridade escolar e os adolescentes 

influenciar a forma como estes se avaliam, condicionando a construção da sua identidade.  
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  Neste contexto, sublinha-se ainda a relevância do papel desempenhado pelos funcionários 

da escola. Estas figuras são muitas vezes percecionadas como um porto seguro, pela qualidade 

da relação de proximidade que estabelecem com os adolescentes, sendo mais evidente em jovens 

que se apresentem mais inseguros e emocionalmente vulneráveis (Hamre & Pianta, 2001). Deste 

modo, relações positivas favorecem o desenvolvimento de um sentimento de confiança nos 

jovens e a construção da identidade (Mota & Matos, 2008), bem como no desenvolvimento das 

suas competências sociais e da regulação emocional (Mota, 2008). Nesta medida, para os jovens 

institucionalizados, a ligação criada com os funcionários em contexto escolar revela-se similar à 

estabelecida com os professores, na medida em que favorecem a adaptação a nível psicossocial 

(Davis, 2003).  

Em continuidade, na instituição, as relações positivas construídas com os funcionários 

permitem uma adaptação e integração positiva, na medida em que são orientados e acolhidos por 

estas figuras (Mota & Matos, 2008). O contexto institucional pode assemelhar-se ao familiar, 

através de uma intervenção mais personalizada. Neste sentido, Zegers, Schuengel, Ijzendoorn e 

Janssens (2006), defendem que boas relações estabelecidas entre os jovens e os seus cuidadores 

promovem o incremento de sentimentos de confiança e mais interacções entre eles. Os 

funcionários das instituições podem estimular os adolescentes no sentido de melhorarem os seus 

relacionamentos, podem auxiliar a colmatar os seus comportamentos problemáticos e tendem a 

ser percepcionados como substitutos das figuras parentais nas situações em que se encontram 

disponíveis para conter as angústias, os medos, as expectativas e alegrias dos jovens, uma vez 

que dispõem de uma convivência diária com os jovens (Zegers, 2007). Schuengel e Van 

Ijzendoorn (2001) referem que uma relação de qualidade entre os jovens e os funcionários da 

instituição possibilita um crescimento adaptativo, associando-se ainda ao desenvolvimento de 

processos resilientes (Hawkins-Rodgers, 2007). Deste modo, as relações construídas com estas 

figuras funcionam como factores protectores dos adolescentes, diminuído, consequentemente, o 

risco de vulnerabilidade (Howard & Johnson, 2004), provocado por eventos negativos passados 

(Wekerle, Waechter, Leung, & Leonard, 2007). De igual forma contribuem para a diminuição ou 

prevenção dos efeitos de um eventual quadro psicopatológico desenvolvido pelos jovens. 

Todavia, Tolmacz (2001) defende que os jovens com experiências de negligência ou 

abandono parental apresentam mais entraves face à ajuda que pode ser facultada por outras 

figuras e no desenvolvimento de relações afectivas. Deste modo, estas ligações podem funcionar 

como uma segunda oportunidade para a criação de modelos internos mais adaptativos.   

Posto isto, compreende-se que os padrões de vinculação desempenham um papel 

primordial no processo de autonomização dos jovens, que se desenvolverá favoravelmente se as 

relações de vinculação se apresentam como seguras (Atger, 2004). Um sentimento de confiança 
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proporciona ainda um desenvolvimento favorável da auto-estima e da satisfação pela 

independência, que dá aos indivíduos a liberdade suficiente para enfrentar a fase de separação-

individuação (Bowlby, 1998).  

Assim, verifica-se que quer o contexto familiar quer o institucional pode apresentar 

factores de risco ou protectores, que se encontram dependentes dos ambientes subjacentes a cada 

contexto, nomeadamente à qualidade das relações estabelecidas (Poletto & Koller, 2008). 

Bronfenbrenner (1996) defende que todos os indivíduos precisam de interagir com outras 

pessoas, objectos, símbolos e com um mundo acolhedor que lhes proporcione bem-estar e 

desenvolvimento. 

 Posto isto, após uma abordagem aos temas da vinculação e da importância das relações 

afectivas construídas pelos jovens e o papel que desempenham perante o desenvolvimento de 

psicopatologia e de comporatmentos desviantes, será apresentado o estudo empírico. Este estudo 

pretende particularmente analisar a qualidade da ligação aos irmãos e a outras figuras 

significativas, noemadamente os professores e funcionários, no sentido de avaliar a sua 

influência face ao desenvolvimento de sintomatologia psicopatológica e ao envolvimento em 

comportamentos desviantes.  
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PARTE II – ESTUDO EMPÍRICO 
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Capítulo V – Estudo empírico 

1. Introdução  

Nos dois capítulos anteriores, foram abordadas, na sua dimensão teórica, as perspectivas 

fundamentais para uma melhor compreensão da problemática em estudo, particularmente, a 

importância da qualidade das relações significativas e o seu impacto no desenvolvimento de 

comportamentos desviantes e de sintomatologia psicopatológica. Neste caso foi sublinhada a 

relevância das relações estabelecidas com os irmãos e com figuras como os professores e os 

funcionários da escola e da instituição de acolhimento no período da adolescência, de acordo 

com as diferentes configurações familiares, todavia, realçando os jovens institucionalizados. Esta 

conceptualização teórica proporcionou um conjunto de conhecimentos, que serviram de base 

para o enquadramento da presente investigação, no sentido de promover uma orientação para a 

sua elaboração. Posto isto, neste capítulo serão apresentados os objectivos gerais e específicos 

que serviram de base para a realização deste estudo. Será ainda descrita a metodologia de 

investigação através da qual se desenvolveu o trabalho, nomeadamente, a caracterização da 

amostra e o procedimento da sua recolha. Posteriormente será apresentada uma descrição dos 

instrumentos utilizados e dos procedimentos de testagem das propriedades psicométricas de cada 

um. Por fim, serão expostos os resultados do presente estudo e a respectiva discussão 

fundamentada teoricamente.  

 
1.1.Objectivo 

Como constatado pela revisão da literatura, ainda são escassas as investigações no domínio 

da institucionalização e poucas são as que se debruçam sobre uma perspectiva de vinculação dos 

adolescentes. Perante esta realidade, esta investigação foi realizada com o objectivo primordial 

de aceder a um conhecimento mais profundo da realidade em contexto institucional, através dos 

seus intervenientes, os jovens institucionalizados. Neste sentido, este projecto apresenta como 

objectivo a análise da qualidade da ligação aos irmãos e outras figuras significativas enquanto 

factor protector face ao desenvolvimento de psicopatologia e de comportamentos desviantes num 

contexto de diferentes configurações familiares (institucionalização e famílias intactas). 

 

1.2. Hipóteses 

A definição das hipóteses da presente investigação foi baseada nos pressupostos da teoria 

da vinculação de Bowlby e Ainsworth, a qual postula que uma relação segura estabelecida com 

figuras parentais ou outras figuras cuidadoras parecem ser fundamentais para o desenvolvimento 

emocional dos indivíduos (Bowlby, 1969). Desta forma, são preconizados dois estilos de 

vinculação, o seguro e o inseguro, através dos quais os sujeitos se desenvolvem. Assim, devemos 
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considerar que um estilo de vinculação seguro permite uma exploração do mundo mais positiva, 

confiante e segura (Bowlby, 1998), enquanto um padrão de vinculação inseguro revela índices 

mais elevados de dificuldades perante as relações interpessoais e os indivíduos apresentam maior 

retraimento na exploração do meio (Ainsworth, 1967). Considerando esta perspectiva, 

percebemos que jovens com um padrão de vinculação segura revelam-se mais disponíveis e 

acessíveis para a procura de novas relações interpessoais em contexto familiar e extra-familiar, 

apresentando-se mais sociáveis, enquanto um jovem que apresenta sentimentos de insegurança 

com as suas relações mais próximas se revela mais retraído e tende a isolar-se. Estas conjunturas 

condicionam de forma significativa o desenvolvimento dos modelos internos dinâmicos dos 

adolescentes, tornando-os mais adaptativos (Miljkovitch, 2004) ou disfuncionais (Ainsworth, 

1989).  

Portanto, considerando a revisão da literatura, foram formuladas algumas hipóteses, a 

testar com a presente investigação. Assim,  

H1:Espera-se que a qualidade da ligação aos irmãos e a outras figuras significativas se 

correlacione negativamente com o desenvolvimento de psicopatologia e de comportamentos 

desviantes; 

H2: Prevê-se que não existam diferenças significativas no desenvolvimento de psicopatologia e 

de comportamentos desviantes em função da configuração familiar; 

H3: Expecta-se que a qualidade de ligação aos irmãos e a outras figuras significativas varie em 

função das variáveis sócio-demográficas; 

H4: Prevê-se que existam diferenças significativas no desenvolvimento de psicopatologia e 

comportamentos desviantes em função do género; 

H5: Espera-se que a qualidade da ligação aos irmãos e figuras significativas prediga 

negativamente o desenvolvimento de psicopatologia e comportamentos desviantes;  

H6: prevê-se que a configuração familiar não exerça um papel moderador na associação entre a 

qualidade da ligação aos irmãos e o desenvolvimento de psicopatologia;  

H7: Expecta-se que a configuração familiar não exerça um papel moderador naassociação entre a 

qualidade da ligação aos irmãos e o desenvolvimento de comportamentos desviantes. 

 

2. Metodologia 

A amostra do presente estudo foi recolhida de forma transversal e quantitativa com o 

intuito de analisar a importância da qualidade das ligações dos adolescentes, estabelecidas com 

os irmãos e com outras figuras significativas, nomeadamente com os professores e os 

funcionários da escola e da instituição, no desenvolvimento de sintomatologia psicopatológica e 

comportamentos desviantes. As idades definidas para o estudo estão compreendidas entre os 12 e 
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os 18 anos de idade. Assim, após a delineação dos objectivos e das hipóteses para o presente 

estudo, será apresentada uma descrição da amostra e dos respectivos procedimentos utilizados. 

 
2.1. Caracterização da Amostra 

A amostra desta investigação é composta por 449 adolescentes, com idades compreendidas 

entre os 12 e os 18 anos (M=14.72; DP=1.63). Entre os adolescentes, 249 pertencem ao género 

feminino (55.5%) e 200 ao género masculino (45.5%). No que concerne à configuração familiar, 

247 dos adolescentes provêm de famílias intactas (55%) e 202 adolescentes encontram-se 

institucionalizados (45%). A maioria dos adolescentes reside na zona norte do país (97.3%). 

Relativamente ao ano de escolaridade, os adolescentes frequentam entre o 5º e 12º ano 

(M=8.70; DP= 1.55), sendo que 7 frequentam o 5º ano (1.6%), 29 estudam no 6º ano (6.5%), 70 

dos adolescentes frequentam o 7º ano (15.6%), 84 estão inscritos no 8º ano (18.7%), enquanto 80 

estudam no 9º ano (17.8%), 127 frequentam o 10º ano (28.5%), 18 estudam no 11º ano (4%) e 15 

estão inscritos no 12º ano de escolaridade (3.3%). Destes adolescentes, 185 já ficaram retidos 

(41.2%), enquanto 248 nunca obtiveram qualquer reprovação (55.2%). No que diz respeito à 

mudança de escola, verifica-se que 279 adolescentes já realizaram alguma mudança de 

estabelecimento de ensino (63.7%), ao passo que 159 adolescentes permanecem na mesma 

escola (36.3%) (Tabela 1). 
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Tabela 1 

Caracterização da amostra geral 

 
Relativamente às figuras parentais, a idade do pai oscilou entre os 28 e os 70 anos de 

idade (M=46.41; DP=7.28) e a idade da mãe encontra-se compreendida entre os 27 e os 61 anos 

de idade (M=42.02; DP=6.64). No que diz respeito à escolaridade parental, verifica-se uma 

distribuição entre o analfabetismo e os níveis pós-graduados (Licenciatura, Mestrado e 

Doutoramento). Neste sentido, a média de escolaridade do pai e da mãe situa-se no 7º ano de 

escolaridade (M=7.29; DP=3.74 e M=7.64; DP=3.08, respectivamente). Considerando o estatuto 

profissional das figuras parentais, este varia entre um nível alto até um nível baixo (nível alto, 

nível médio-alto, nível médio, nível médio-baixo e nível baixo). Sendo assim, constata-se que 14 

pais apresentam um nível alto (4.5%), 27 pais têm um nível médio-alto (8.6%), 34 pais situam-se 

no nível médio (10.9%), 80 pais revelam um nível médio-baixo (25.6%) e 158 pais pertencem ao 

Configuração familiar 
   Famílias Intactas 
   Institucionalizados 

247 
202 

55% 
45% 

N sujeitos = 449 

Género 
  Feminino 
  Masculino 

 
                         249 
                         200 

 
55.5% 
45.5% 

 
 

Valores omissos: - 
Zona de Residência 

  Norte 
  Centro 

 
                         437 
                          12 

 
97.3% 
2.7% 

 
 

Valores omissos: - 
Idade dos adolescentes 
12 
13 
14 
15 

M=14.72; DP=1.63  
16 
17 
18 

 
61% 
42% 
25% 

 
13.6% 
9.4% 
5.6% 

Valores omissos 

47 
72 
60 
142 

10.5% 
16% 

13.4% 
31.6% 

Ano de Escolaridade 
5º 
6º 
7º 
8º 
9º 

M= 8.70; DP= 1.55 
10º 
11º 
12º 

127 
18 
15 

28.3% 
4% 

3.3% 

Valores omissos: 19 

7 
29 
70 
84 
80 

1.6% 
6.5% 

15.6% 
18.7% 
17.8% 

Retenções 
Sim 
Não 

 
185 
248 

 
41.2% 
55.2% 

 
Valores omissos: 16 

Mudanças de Escola 
 Sim 
 Não 

 
279 
159 

 
63.7% 
36.3% 

 
Valores omissos: 7 

Como vai para a Escola 
 Carro/carrinha 
 Autocarro 
 A pé 
 Comboio 

 
75 
15 
27 
3 

 
17.6% 
39.9% 
41.8% 
0.7% 

 
 

Valores omissos: 21 
Com quem costuma ir 
para a Escola  
 Pais 
 Pai 
 Mãe 
 Irmão 
 Amigos/Colegas 

 
10 
15 
27 
9 

27 

 
2.5% 
3.8% 
6.8% 
2.3% 

68.4% 

 
 

Funcionários 
Instituição 
Sozinho 
Outros 

 
 
 

5 
54 
4 

 
 

1.3% 
13.6% 
1.3% 

Valores omissos: 2 
Quanto tempo demora a chegar à 
Escola 
 0-15 minutos 
 15-30 minutos 
 30-45 minutos 
 45-60 minutos 

                  
                   295 

102 
19 
14 

 
68.6% 
23.7% 
4.4% 
3.3% 

 
 

   
Valores omissos: 17 
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nível baixo (50.5%). No que concerne ao estatuto profissional da mãe, verifica-se que 21 mães 

têm um nível alto (6.1%), 23 mães pertencem ao nível médio-alto (6.7%), 32 mães apresentam 

um nível médio (9.3%), 73 das mães têm um nível médio-baixo (21.2%) e 196 mães pertencem 

ao nível baixo (58.8%). 

Quanto ao número de irmãos dos adolescentes, constata-se que 62 adolescentes não têm 

irmãos (13.8%), 300 dos adolescentes têm entre um e três irmãos (66.8%) e 87 adolescentes têm 

mais do que quatro irmãos (19.4%). Quanto ao contacto com os irmãos, constata-se que 32 dos 

adolescentes não mantêm contacto com os irmãos (8.4%) enquanto 350 adolescentes mantêm 

contacto com os seus irmãos (91.6%). O contacto destes adolescentes com os irmãos é realizado 

diariamente por 150 dos adolescentes (48.4%), semanalmente por 103 (33.3%), quinzenalmente 

por 9 dos adolescentes (2.9%), mensalmente por 20 dos adolescentes (6.5%), de seis em seis 

meses por 17 (5.5%) e uma vez por ano por 9 dos adolescentes (2.9%), sendo que 2 dos 

adolescentes da amostra nunca manteve contacto com os irmãos (0.6%).  

No que concerne às idas para a escola denota-se que os adolescentes geralmente se 

deslocam a pé (41.8%) ou de autocarro (39.9%), utilizando ainda transportes como o 

carro/carrinha (17.6%) ou o comboio (0.7%) e acompanhados por amigos/colegas (68.4%), pais 

(2.5%), pai (3.8%), mãe (6.8%), irmãos (2.3%), funcionários da instituição (1.3%) ou com outras 

figuras (1.3%) ou deslocam-se sozinhos (13.6%). O período de tempo de deslocação varia até 

aos 60 minutos, sendo que 295 dos adolescentes demora até 15 minutos (68.6%), 102 dos 

adolescentes despende entre 15-30 minutos para se deslocar até à escola (23.7%), enquanto 19 

demoram entre 30-45 minutos (4.4%) e 14 dos adolescentes necessita de 45-60 minutos para 

chegar ao estabelecimento de ensino (3.3%). 

Perante os projectos futuros, observa-se que a maioria dos adolescentes pretende dar 

continuidade aos estudos (90.5%), enquanto 42 adolescentes não desejam continuar a estudar 

(9.5%). Considerando a profissão que os adolescentes gostariam de exercer futuramente, 

verifica-se uma maior incidência face à categoria dos operários (39.4%), seguindo-se uma 

formação superior na área da saúde (23.9%), uma formação superior (e.g. Técnicos, 

Engenheiros, Arquitectos) (22.8%) e por fim os funcionários públicos (13.9%). Quanto ao que os 

adolescentes se imaginam a fazer no futuro, verifica-se que 128 adolescentes pretendem 

desempenhar funções como operários (46.5%), 77 adolescentes desejam realizar uma formação 

superior (e.g. Técnicos, Engenheiros e Arquitectos) (28%), enquanto 40 adolescentes pretendem 

realizar uma formação superior em saúde (14.5%) e 30 adolescentes desejam exercem funções 

como funcionários públicos (10.9%).  

Relativamente às qualidades que os adolescentes consideram possuir que lhes permita 

um melhor desempenho na profissão futura, destacam-se primordialmente as competências 
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específicas (41.8%), o interesse pela área (32.4%), a determinação (10.7%), a capacidade de 

relacionamento interpessoal (8.2%) e a responsabilidade/organização (6.9%) (Tabela 2). 

Tabela 2 
Caracterização da amostra geral (Cont.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Caracterização dos adolescentes institucionalizados 

No que diz respeito aos adolescentes institucionalizados e relativamente ao tempo em que 

se encontram institucionalizados, observa-se uma média superior a 4 anos (M=4.62; DP=2.22), 

Idade figuras parentais 
 
[27-40] 
[41-55] 
[>55] 

Pai (28-70 anos) 
M= 46.41   DP= 7.28 

Mãe (27-61 anos) 
M= 42.02   DP= 6.64 

74 
244 
131 

16.5% 
54.3% 
29.2% 

165 
205 
79 

36.7% 
45.5% 
17.6% 

Valores omissos: - Valores omissos: - 
Escolaridade das figuras parentais    

(Analfabeto-Mestrado) 
Ciclo básico até ao 4º ano 
Do 5º ao 9º ano 
Secundário 
Ensino Superior 

Pai 
M= 7.29; DP= 3.74 

Mãe 
M= 7.64   DP= 3.08 

114 
112 
57 
25 

25.4% 
24.9% 
12.7% 
5.6% 

104 
126 
62 
37 

23.2% 
28.1% 
14% 
8.2% 

Valores omissos: 141 Valores omissos: 119 
Profissão (Nível alto-Nível baixo) 
 
Nível alto 
Nível médio-alto 
Nível médio 
Nível médio-baixo 
Nível baixo 
 

Pai 
M= 4.09; DP= 1.17 

Mãe 
M= 4.16; DP=1.21 

14 
27 
34 
80 
158 

4.5% 
8.6% 
10.9% 
25.6% 
50.5% 

21 
23 
32 
73 
196 

6.1% 
6.7% 
9.3% 
21.2% 
58.8% 

Valores omissos: 136 Valores omissos: 104 
Nº de irmãos 
0 irmãos 
1-3 irmãos 
>3 irmãos 

M = 3.05; DP = 1.87 
62  
300  
87  

 
13.8% 
66.8% 
19.4% 

 
 
 
Valores omissos: 7 

Contacto com os irmãos 
 Sim 
 Não 

 
350 
32 

 
91.6% 
8.4% 

 
 
Valores omissos: 13 

Frequência dos contactos com os 
irmãos 
 Diário    
 Semanal 
 Quinzenal 
 Mensal 

 
 

150 
103 
9 

20 

 
 

48.4% 
33.2% 
2.9% 
6.5% 

 
 
De 6 em 6 meses 
Uma vez por ano 
Nunca 

 
 
17 
9 
2 

 
 
5.5% 
2.9% 
0.6% 

Valores omissos: 59 
Continuar os estudos 
 Sim 
 Não 

 
402 
42 

 
90.5% 
9.5% 

 
 

Valores Omissos: 5 
Profissão que gostaria de ter 
 Operários 
 Funcionários Públicos 
 Formação Superior de Saúde 
 Formação superior (Técnicos, Engenheiros,  Arquitectos) 

 
145 
51 
88 
84 

 
39.4% 
13.9% 
23.9% 
22.8% 

 
 
´ 

 
Valores Omissos: 81 

O que se imagina a fazer no futuro 
 Operários 
 Funcionários Públicos 
 Formação Superior de Saúde 
 Formação superior (Técnicos, Engenheiros, Arquitectos) 

 
128 
30 
40 
77 

 
46.5% 
10.9% 
14.5% 
28% 

 
 

 
 
Valores Omissos: 174 

Qualidades para facilitar o desenvolvimento Profissional 
    Capacidade de relacionamento interpessoal 
    Interesse pela área 
    Determinação 
    Responsabilidade/organização 

 Competências Específicas 

26 
103 
34 
22 
133 

 
8.2% 
32.4% 
10.7% 
6.9% 
41.8% 

 
 
 
 

 
Valores Omissos: 131 
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sendo que se verifica que 74 adolescentes estão institucionalizados entre um período de 0-2 anos 

(37.2%), 58 adolescentes entre 2-5 anos (29.1%), 58 adolescentes encontram-se 

institucionalizados entre 5-10 anos (29.1%) e 9 adolescentes vivem em contexto institucional há 

mais de 10 anos (4.5%). Perante a vivência em outra instituição, 48 adolescentes já viveram em 

outra instituição (24.2%), ao passo que 150 dos adolescentes apenas residiram numa instituição 

(75.8%). Relativamente à integração na instituição, 176 adolescentes consideram que se 

integraram de forma positiva (88%), enquanto 24 adolescentes responderam negativamente. As 

principais razões de uma boa integração prendem-se sobretudo com a aceitação e o respeito 

(35.9%), as boas relações interpessoais (24.8%), o estabelecimento de novas relações 

interpessoais (26.2%) e a facilitação do rumo de vida (13.1%). Uma integração menos positiva 

deve-se primordialmente ao facto de o ambiente institucional não corresponder às expectativas 

de vida (26.1%), ao medo de rejeição (17.4%), à desadaptação ao local (39.1%) e à dificuldade 

nas relações interpessoais (17.4%). 

 Relativamente às actividades desenvolvidas na instituição, denota-se que 194 

adolescentes desempenham actividades em contexto institucional (96.5%), enquanto 7 

adolescentes não desenvolvem qualquer tipo de actividades (3.5%). As actividades na instituição 

incluem arrumar o próprio quarto, ajudar a cuidar dos mais novos e cuidar dos espaços 

exteriores. Considerando as actividades, 82 adolescentes desempenham uma destas actividades 

(41.6%), 63 adolescentes revelam praticar pelo menos duas destas actividades (32%), 48 dos 

adolescentes desenvolvem as três actividades (24.4%), enquanto 4 adolescentes optam por 

desempenhar outras actividades (2%). No que diz respeito aos momentos de lazer em contexto 

institucional verifica-se que 200 adolescentes revelam a existência de momentos de lazer dentro 

da instituição (99.5%) ao passo que 1 dos adolescentes considera não ter momentos de lazer em 

contexto institucional (0.5%). Estes momentos de lazer passam sobretudo por ver televisão, ler, 

jogar computador/playstation e praticar desporto. Assim, 26 adolescentes revelam ter pelo menos 

um destes momentos de lazer (13.1%), 41 dos adolescentes usufruem de duas actividades de 

lazer (20.6%), 78 adolescentes desempenham três destas actividades (39.2%), 50 adolescentes 

gozam de todos estes momentos de lazer (25.1%), ao passo que 4 adolescentes revelam 

desempenhar outras actividades que proporcionem momentos de lazer (2%).  

No que concerne a actividades desenvolvidas fora da instituição, 125 adolescentes 

praticam algum tipo de actividade (63.1%), enquanto 73 adolescentes não praticam qualquer 

actividade em contexto exterior à instituição (36.9%). De entre as actividades desenvolvidas fora 

da instituição, estas englobam actividades desportivas, culturais, artísticas, religiosas e 

recreativas. Uma destas actividades é desenvolvida por 74 dos adolescentes (59.7%), duas 

actividades são desenvolvidas por 27 adolescentes (21.8%), 12 adolescentes praticam três destas 
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actividades (9.7%), 4 adolescentes praticam quatro actividades deste género (3.2%) e 7 dos 

adolescentes desenvolvem todas estas actividades em contexto exterior à instituição (5.6%).  

Quanto à questão relacionada com o dormir bem, 184 adolescentes responderam de forma 

afirmativa (91.1%), enquanto 18 adolescentes consideram que não dormem de forma satisfatória 

(8.9%). Perante a divisão de quartos com colegas, 184 dos adolescentes dividem o seu quarto 

com outros colegas (91.1%), enquanto 18 adolescentes não dividem o quarto (8.9%). Deste 

modo, 162 adolescentes dividem o quarto com 1, 2 ou 3 colegas (89%), 15 dos adolescentes 

dividem o seu quarto com 4, 5 ou 6 colegas (8.2%), enquanto 5 adolescentes partilham o quarto 

com mais de 6 colegas (2.7%). Face à capacidade de chegar a acordo com os colegas de quarto 

em questões relacionadas com os hábitos de dormir ou de limpeza, 6 adolescentes discordam 

completamente (3.2%), 11 adolescentes discordam (5.9%), 21 adolescentes discordam 

ligeiramente (11.3%), 37 dos adolescentes concordam (19.9%), 51 adolescentes concordam 

ligeiramente (27.4%) e 60 adolescentes concordam completamente (32.3%). No que diz respeito 

aos horários estabelecidos para os adolescentes se deitarem, verifica-se que esta actividade é 

realizada por 83 adolescentes entre as 21-22h (42.8%), por 97 adolescentes entre as 22-23h 

(50%) e por 14 adolescentes depois das 23h (7.2%). Relativamente à hora de levantar, 44 

adolescentes costuma fazê-lo antes das 7h (22.6%), 141 adolescentes tendem a levantar-se entre 

as 7-8h (72.3%) e 10 adolescentes costumam levantar-se depois das 8h (5.1%). No que respeita a 

dormir em espaço exterior à instituição, 150 adolescentes costumam dormir fora da instituição 

(74.6%), enquanto 51 adolescentes não costumam fazê-lo (25.4%). Quando dormem fora da 

instituição, 56 adolescentes tendem a ficar à responsabilidade das figuras parentais (38.9%), 35 

adolescentes ficam com a mãe (24.3%), 18 adolescentes ficam com o pai (12.5%), 5 

adolescentes ficam à responsabilidade dos irmãos (3.5%), 8 adolescentes costumam ficar com os 

avós (5.6%) e 22 adolescentes tendem a ficar com outras figuras.  

Considerando a responsabilidade pela própria higiene, 198 adolescentes revelam-se 

responsáveis pelos cuidados de higiene (99.5%) ao passo que 1 adolescente não se considera 

responsável pela sua higiene (0.5%). 

Em relação às refeições realizadas na instituição, verifica-se que estas passam pelo 

pequeno-almoço, almoço, lanche e jantar. Constata-se que 15 adolescentes fazem pelo menos 

uma refeição na instituição (9%), 41 adolescentes realizam duas refeições (24.7%), 27 dos 

adolescentes fazem três refeições (16.3%) e 83 adolescentes habitualmente realizam as refeições 

todas em contexto institucional (50%). Considerando as horas dedicadas às refeições como 

agradáveis, descontraídas e calmas, 10 adolescentes discordam completamente (5.3%), 18 

adolescentes discordam (9.6%), 29 adolescentes discordam ligeiramente (15.4%), 49 
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adolescentes concordam (26.1%), 41 adolescentes concordam ligeiramente (21.8%) e 41 

adolescentes concordam completamente (21.8%). 

Quanto à percepção dos adolescentes sobre ter amigos na instituição, verifica-se que 166 

adolescentes consideram que têm amigos (83%), enquanto 34 adolescentes revelam não ter 

amigos na instituição (17%). Relativamente à percepção de respeito pelas ideias de cada um, 

157 adolescentes consideram que as suas ideias são respeitadas pelos outros (79.7%) ao passo 

que 40 adolescentes revelam não sentir que as suas ideias são respeitadas pelos outros (20.3%). 

Esta percepção de aceitação das ideias envolve uma questão de aceitação e respeito (52.8%), de 

percepção de superioridade (idade/poder) (8.5%), de um sentimento de similitude e de 

reciprocidade (25.5%) e de aceitação, e até de respeito, embora não concordem (13.2%). No que 

diz respeito à percepção de não aceitação das suas ideias, 15 adolescentes consideram que as 

suas ideias simplesmente não são aceites (45.5%), 9 adolescentes remetem esta não aceitação 

para as dificuldades interpessoais (27.3%) e 9 adolescentes consideram que as suas ideias são 

desvalorizadas (27.3%). 

 No que concerne aos contactos com a família, verifica-se que 193 dos adolescentes 

tiveram ou mantêm contacto com algum elemento da família (96.5%) enquanto 7 dos 

adolescentes nunca tiveram contacto com a família (3.5%). Entre os adolescentes que mantêm 

contacto com a família, constata-se que esse contacto é estabelecido com os pais (21.4%), a mãe 

(13.4%), o pai (6.4%), os irmãos (6.4%), os avós (4.3%), os tios (5.3%) ou com outros familiares 

(42.8%). Considerando o contacto com a figura paterna, 142 dos adolescentes estabeleceram 

contactos anteriores com o pai (72.8%), enquanto 53 adolescentes nunca tiveram contacto com o 

pai (27.2%). Verifica-se que o contacto com o pai se realiza diariamente por 14 adolescentes 

(11.3%), semanalmente por 56 adolescentes (45.2%), quinzenalmente por 2 adolescentes (1.6%), 

mensalmente por 26 adolescentes (21%), de 6 em 6 meses por 12 adolescentes (9.7%), uma vez 

por ano por 12 adolescentes (9.7%) e 2 adolescentes nunca estabeleceram contacto com o pai 

(1.6%). Relativamente ao desejo de estabelecer maior contacto com a figura paterna, 

constata-se que 122 adolescentes pretendiam estabelecer mais contacto (66.3%), enquanto 62 

adolescentes não revelam desejo por manter um maior contacto com o pai (33.7%). 

Relativamente ao contacto com a figura materna, 159 adolescentes tiveram ou mantêm 

contacto com a mãe (83.7%), ao passo que 31 adolescentes não estabeleceram contacto com a 

mãe (16.3%). Constata-se que a frequência no contacto com a mãe é realizada diariamente por 

21 adolescentes (16.2%), semanalmente por 63 adolescentes (48.5%), quinzenalmente por 4 

adolescentes (3.1%), mensalmente por 24 adolescentes (18.5%), de 6 em 6 meses por 12 

adolescentes (9.2%), uma vez por ano por 5 adolescentes (3.8%) e 1 adolescente nunca manteve 

contacto com a mãe (0.8%). No que diz respeito ao desejo de estabelecer maior contacto com 
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a figura materna, 137 dos adolescentes gostaria de manter mais contacto com a mãe (75.7%), 

enquanto 44 dos adolescentes não deseja aumentar o contacto com esta figura parental (24.3%) 

(Tabela 3).  

 

Tabela 3 
Caracterização da amostra de adolescentes institucionalizados  

Nº de sujeitos: 202 
Tempo na Instituição (anos) 
[0-2] 
[2-5] 
[5-10] 
[>de 10]  

M = 4.62; DP = 2.22 
74 
58 
58 
9 

37.2% 
29.1% 
29.1% 
4.5% 

Vivência em outra instituição 
Sim 
Não 

48 
150 

24.2% 
75.8% 

Integração na instituição 
Sim 
Não 

 
176 
24 

 
88% 
12% 

Sim, porquê? 
Aceitação/Respeito 
Boas relações interpessoais 
Estabelecimento de novas relações interpessoais 
Facilitação do rumo de vida 

 
52 
36 
38 
19 

35.9% 
24.8% 
26.2% 
13.1% 

Não, porquê? 
Não corresponde às expectativas de vida 
Medo de rejeição 
Desadaptação ao local 
Dificuldade nas relações interpessoais 

 
6 
4 
9 
4 

26.1% 
17.4% 
39.1% 
17.4% 

Actividades dentro da Instituição 
Sim 
Não  

 
194 
7 

 
96.5% 
3.5% 

Quais actividades dentro da Instituição 
Uma actividade 
Duas actividades 
Três actividades  
Outras 

82 
63 
48 
4 

41.6% 
32% 

24.4% 
2% 

Momentos de lazer na Instituição 
Sim 
Não 

 
200 
1 

 
99.5% 
0.5% 

Quais momentos de lazer na Instituição 
Uma actividade de lazer 
Duas actividades de lazer 
Três actividades de lazer 
Todas 
Outras 

26 
41 
78 
50 
4 

13.1% 
20.6% 
39.2% 
25.1% 

2% 
Actividades fora da Instituição 
Sim 
Não  

 
125 
73 

63.1% 
36.9% 

Quais actividades fora da Instituição 
Uma actividade 
Duas actividades  
Três actividades 
Quatro actividades  
Todas 

74 
27 
12 
4 
7 

59.7% 
21.8% 
9.7% 
3.2% 
5.6% 

Durmo bem 
Sim 
Não  

 
184  
18 

 
91.1% 
8.9% 

Divido o quarto 
Sim 
Não 

 
184 
18 

 
91.1% 
8.9% 

Com quantas pessoas divide o quarto 
1-3 pessoas 
4-6 pessoas 
> de 6 pessoas 

M = 2.38; DP = 1.31 
162 
15 
5 

89% 
8.2% 
2.7% 

Chegar a acordo com colegas 
de quarto: hábitos de dormir, 
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limpeza 
Discordo Completamente 
Discordo 
Discordo Ligeiramente 

 
6 
11 
21 

 
3.2% 
5.9% 

11.3% 

 
Concordo 
Concordo Ligeiramente 
Concordo Completamente   

 
37 
51 
60 

 
19.9% 
27.4% 
32.3% 

Hora de deitar 
[21-22h] 
[22-23h] 
Depois das 23h 

 
83 
97 
14 

 
42.8% 
50% 
7.2% 

Hora de levantar 
Antes das 7h 
[7-8h] 
[8-9h] 

 
44 
141 
10 

 
22.6% 
72.3% 
5.1% 

Dormir fora da Instituição 
Sim 
Não 

 
150 
51 

 
74.6% 
25.4% 

Onde dormem fora da 
instituição 
Pais 
Mãe 
Pai 

 
 

56 
35 
18 

 
38.9% 
24.3% 
12.5% 

 
 
Irmãos 
Avós 
Outros 

 
 
5 
8 

22 

 
 

3.5% 
5.6% 

 15.3% 
Responsável pela higiene 
Sim 
Não 

 
198 
1 

 
99.5% 
0.5% 

Cuido dos utensílios de higiene 
Sim 
Não 

 
197 
3 

 
98.5% 
1.5% 

Refeições na Instituição 
Sim 
Não  

 
180 
20 

 
90% 
10% 

Quais refeições 
Uma refeição 
Duas refeições 
Três refeições 
Todas 

 
15 
41 
27 
83 

 
9% 

24.7% 
16.3% 
50% 

Hora das refeições: agradável, 
descontraída, calma 
Discordo Completamente 
Discordo 
Discordo Ligeiramente 

 
 

10 
18 
29 

 
 

5.3% 
9.6% 
15.4% 

 
 
Concordo  
Concordo Ligeiramente 
Concordo Completamente 

 
 

49 
41 
41 

 
 

26.1% 
21.8% 
21.8% 

Amigos na instituição 
Sim 
Não 

 
166 
34 

 
83% 
17% 

Respeito pelas ideias na instituição 
Sim 
Não  

 
157 
40 

 
79.7% 
20.3% 

Sim, porquê? 
Aceitação/Respeito 
Percepção de superioridade (idade/poder) 
Similitude/Reciprocidade 
Embora não concordem 

 
56 
9 
27 
14 

 
52.8% 
8.5% 

25.5% 
13.2% 

Não, porquê? 
Não aceitação 
Dificuldades interpessoais 
Desvalorização  

 
15 
9 
9 

 
45.5% 
27.3% 
27.3% 

Contacto com a família 
Sim 
Não 

 
193 
7 

 
96.5% 
3.5% 

Com quem costuma ter 
contacto 
Pais 
Mãe 
Pai 
Irmãos 

 
 

40 
25 
12 
12 

 
21.4% 
13.4% 
6.4% 
6.4% 

 
 

Avós 
Tios 

Outros 

 
 
8 

10 
80 

 
 

4.3% 
5.3% 
42.8% 

Contactos anteriores 
Sim 
Não 

Pai 
142 
53 

 
72.8% 
27.2% 

Mãe 
159 
31 

 
83.7% 
16.3% 

Frequência dos contactos  
Todos os dias 
Todas as semanas 
15-15 dias 

Pai 
14 
56 
2 

 
11.3% 
45.2% 
1.6% 

Mãe 
21 
63 
4 

 
16.2% 
48.5% 
3.1% 
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Mês a mês 
De 6 em 6 meses 
1 vez por ano 
Nunca 

26 
12 
12 
2 

21% 
9.7% 
9.7% 
1.6% 

24 
12 
5 
1 

18.5% 
9.2% 
3.8% 
0.8% 

Desejo de maior contacto 
Sim 
Não 

Pai 
122 
62 

66.3% 
33.7% 

Mãe 
137 
44 

 
75.7% 
24.3% 

 
2.1.1. Análise comparativa das diferenças encontradas nas diferentes 
configurações familiares 

Foi realizada uma análise diferencial no sentido de verificar se as variáveis sócio-

demográficas utilizadas nesta investigação variam em função das diferentes configurações 

familiares: famílias intactas e institucionalizados, através de análises de variância univariada - 

ANOVAS - e Qui-Quadrado. 

Neste sentido, denotam-se algumas diferenças das variáveis sócio-demográficas em função 

da configuração familiar. Nomeadamente no que respeita à idade dos adolescentes verifica-se 

que varia significativamente em função da configuração familiar F (1,447) = 8.01, p = .005; ηp
2 

=.018, em que a média de idades é superior nos adolescentes institucionalizados (M = 14.96), 

com IC 95% [14.74, 15.18] face à idade dos adolescentes de famílias intactas (M = 14.53), com 

IC 95% [14.32, 14.73]. Constatam-se diferenças entre as duas configurações ao nível da 

escolaridade dos adolescentes F (1,428) = 28.91, p = .001; ηp
2 =.063, o que indica que a 

escolaridade varia significativamente em função da configuração familiar, sendo que os 

adolescentes provenientes de famílias intactas apresentam um nível de escolaridade superior (M 

= 9.04), com IC 95% [8.85, 9.23] comparativamente com os adolescentes institucionalizados (M 

= 8.25), com IC 95% [8.04, 8.47]. 

Relativamente à idade da figura paterna verificam-se diferenças significativas entre as 

diferentes configurações familiares F (1,355) = 4.52, p = .034; ηp
2 =.013. O que revela que a 

idade do pai varia em função da configuração familiar, observando-se uma média de idade mais 

elevada nos pais dos adolescentes institucionalizados (M = 47.54), com IC 95% [46.25, 48.82] 

face à comparação com os pais dos adolescentes de famílias intactas (M = 45.82), com IC 95% 

[44.89, 46.75]. Verificam-se ainda diferenças com significância relativamente à escolaridade do 

pai F (1,306) = 47.96, p = .001; ηp
2 =.135. Este resultado permite constatar que a escolaridade da 

figura paterna varia significativamente em função da configuração familiar, através da qual se 

denota um nível de escolaridade superior nos pais dos adolescentes que provêm de famílias 

intactas (M = 8.18), com IC 95% [7.71, 8.65] perante a comparação com a escolaridade dos pais 

dos adolescentes institucionalizados (M = 5.16), com IC 95% [4.45, 5.88]. 

Constatam-se diferenças significativas no que concerne à profissão do pai χ2 (1) = 68.65; 

p=.001, sendo que se observa um estatuto profissional superior nos pais dos adolescentes de 
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famílias intactas, comparando com o estatuto profissional dos pais dos adolescentes 

institucionalizados. 

Constatam-se igualmente diferenças face à idade da mãe F (1,377) = 5.90, p = .016; ηp
2 = 

.015, o que indica que a idade da figura materna varia significativamente em função da 

configuração familiar, em que se verifica uma idade mais elevada nas mães dos adolescentes de 

famílias intactas (M = 42.64), com IC 95% [41.80, 43.48] comparativamente com a idade das 

mães dos adolescentes institucionalizados (M = 40.93), com IC 95% [39.82, 42.03]. Denotam-se 

ainda diferenças significativas em relação à escolaridade da mãe F (1,328) = 37.77, p = .001; 

ηp
2 =.103, revelando que a escolaridade da mãe varia em função da configuração familiar, sendo 

que as mães dos adolescentes de famílias intactas apresentam um nível superior de escolaridade 

(M = 8.46), com IC 95% [7.99, 8.93] face às mães dos adolescentes institucionalizados (M = 

5.83), com IC 95% [5.13, 6.52]. Verificam-se diferenças com significância face à profissão da 

mãe χ2 (4) = 77.47, p=001, perante a qual se constata um estatuto profissional superior nas mães 

dos adolescentes de famílias intactas comparativamente com o estatuto profissional das mães dos 

adolescentes institucionalizados.  

Considerando o número de irmãos, denotam-se diferenças significativas entre as 

configurações familiares F (1,440) = 173, p = .001; ηp
2 = .283, indicativo de que o número de 

irmãos varia significativamente em função da configuração familiar, sendo que os adolescentes 

institucionalizados apresentam um número médio de irmãos superior (M = 4.16), com IC 95% 

[3.94, 4.38] comparativamente com os adolescentes de famílias intactas( M = 2.16), com IC 95% 

[1.96, 2.35] (Tabela 4). 

  Relativamente à variável género, não se constataram diferenças significativas perante as 

diferentes configurações familiares da amostra em estudo χ2 (1) = .149; p=.700. 

 
Tabela 4 

Diferenças significativas das variáveis sócio-demográficas em função da configuração familiar  

 Configuração Familiar Direcção das ≠ significativas 
 Institucionalizados Famílias Intactas  
Variáveis Demográficas M DP M DP  
Idade 14.96 1.81 14.53 1.44 1>2 
95% CI [14.74, 15.18] [14.32, 14.73]  
Escolaridade 8.25 1.69 9.04 1.34 1<2 
95% CI [8.04, 8.47] [8.85, 9.23]  
Idade do Pai 47.54 9.18 45.82 5.99 1>2 
95% CI [46.25, 48.82] [44.89, 46.75]  
Escolaridade Pai 5.16 3.08 8.18 3.64 1<2 
95% CI [4.45, 5.88] [7.71, 8.65]  
Idade da Mãe 40.93 7.78 42.64 5.82 1<2 
95% CI [39.82, 42.03] [41.80, 43.48]  
Escolaridade Mãe 5.83 3.09 8.46 3.82 1<2 
95% CI [5.13, 6.52] [7.99, 8.93]  
Número de Irmãos 4.16 2.06 2.16 1.07 1>2 

  95% CI [3.94, 4.38] [1.96, 2.35]  
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2.2. Instrumentos 

Inicialmente procedeu-se à elaboração de um Questionário Sócio-Demográfico com o 

objectivo de recolher alguns dados pessoais sobre os adolescentes, de forma a possibilitarem 

posteriores análises estatísticas. Foram utilizados dois questionários sócio-demográficos 

considerando as duas configurações familiares em estudo: adolescentes institucionalizados e 

adolescentes provenientes de famílias intactas (ANEXO 1). Todavia, alguns pontos são comuns 

para as duas configurações, como a idade, o género, a zona de residência, o estabelecimento de 

ensino e ano de escolaridade frequentado, assim como retenções escolares e mudanças de escola, 

dados relativos às figuras parentais (idade, escolaridade, profissão), o número e idade dos irmãos 

e os projectos futuros. Assim, ao questionário dos adolescentes institucionalizados foram 

acrescidas questões relativas à instituição e ao tempo de vivência na instituição, integração e 

percepção de amizades construídas e do respeito pelas ideias, bem como os contactos anteriores 

estabelecidos com elementos da família e o desejo de aumentar o contacto com as figuras 

parentais. Enquanto no questionário dos adolescentes provenientes de famílias intactas foram 

ainda incluídas questões relativas ao estado civil dos progenitores.  

Os instrumentos utilizados nesta investigação foram seleccionados de acordo com os 

objectivos e as hipóteses pré-definidos. Assim, considerando o quadro teórico e a 

operacionalização do estudo, os instrumentos de auto-relato seleccionados para a recolha da 

amostra foram quatro, de forma a avaliar a qualidade de ligação aos irmãos - Sibling 

Relationship Questionnaire (Furman & Buhrmester, 1985; adaptação de Mota, Fernandes, & 

Serra, 2011); a qualidade de ligação a outras figuras significativas, como os professores e 

funcionários - Questionário de Ligação a Professores e Funcionários (Mota & Matos, 2005); a 

sintomatologia psicopatológica - Brief Symptom Inventory (Derogatis 1982; adaptação de 

Canavarro, 1999b); e os comportamentos desviantes – Escala de Comportamentos Desviantes 

(Gouveia-Pereira & Carita, 2005; adaptação de Sanches, 2007) (ANEXO 2).  

 
Análises Estatísticas 

 Inicialmente foram realizadas análises de avaliação de consistência interna, através do 

índice de alpha de Cronbach para cada um dos instrumentos e respectivas dimensões utilizadas. 

Posteriormente, para cada um dos instrumentos utilizados foi realizada uma análise factorial 

confirmatória. A análise factorial confirmatória consiste numa técnica estatística que possibilita 

testar a estrutura factorial de um instrumento seleccionado para mensurar as variáveis latentes de 

uma investigação (Long, 1983). Esta análise permite criar factores e agrupar os itens do 

instrumento nesses factores, considerando a modelo teórico definido, através de um modelo de 

equações estruturais (Mueller, 1996). Neste sentido, uma análise factorial confirmatória é 

realizada quando se pretende confirmar, na amostra em estudo, a estrutura de um modelo teórico 
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pré-existente (Raykov & Marcoulides, 2000). Sublinha-se que para todos os instrumentos foi 

necessário o recurso ao método de parceling, devido ao número elevado de itens que 

proporcionaram um elevado número de parâmetros a estimar considerando o tamanho da 

amostra. Os parcelings consistem na agregação dos itens de uma dimensão em parcelas (Hall, 

Snell, & Foust, 1999). Alguns autores consideram que a elaboração de parceling de itens é 

relevante, no sentido em que permite resolver problemas perante amostras grandes (Lawrence & 

Dorans, 1987; Manhart, 1996; Marsh, 1994; Schau, Stevens, Dauphinee, & Vecchio, 1995; 

Thompson & Melancon, 1996; West, Finch, & Curran, 1995) e possibilita a redução dos 

parâmetros a estimar (Hoyle & Panter, 1995). Deste modo, a construção de parceling permite 

obter maior estabilidade dos parâmetros a estimar e apresenta significativas melhorias face à 

relação entre a variável e a dimensão da amostra. Este procedimento é realizado com o objectivo 

de aproximar as distribuições à normalidade, nomeadamente na melhoria dos níveis de confiança 

e na comunalidade, assim como relativamente à optimização da relação tamanho da 

amostra/parâmetros a estimar (Meade & Kroustalis, 2005). 

Assim, para se confirmar o modelo de acordo com a matriz inicialmente proposta, devem 

ser considerados alguns índices de ajustamento. Neste caso devem ser analisados os valores dos 

índices Comparative Fit Index (CFI; Bentler, 1990), Goodness-of-Fit-Index (GFI) e Adjusted 

Goodness-of-Fit-Index (AGFI; Jöreskog & Sörbom, 1997), Root Mean Square Error of 

Aproximation (RMSEA; Browne & Cudeck, 1993), Root mean square residual (RMR) e 

Standardised root mean square residual (SRMR) (Hancock & Freeman, 2001). O Comparative 

Fit Index (CFI; Bentler, 1990) assume que todas as variáveis latentes se encontram 

correlacionadas e realiza uma comparação entre a matriz de covariância da amostra e do modelo. 

Os valores de ajustamento devem oscilar entre 0 e 1 e são considerados satisfatórios quando se 

apresentarem superiores a 0.9 (Hu & Bentler, 1999). Relativamente aos índices Goodness-of-Fit-

Index (GFI) e Adjusted Goodness-of-Fit-Index (AGFI; Jöreskog & Sörbom, 1997), estes 

representam a proporção da variância e co-variância da matriz de dados (Ullman, 2007). Os 

índices de ajustamento do GFI e AGFI devem variar entre 0 e 1, sendo que valores considerados 

satisfatórios se revelam acima de 0.9 (Miles & Shevlin, 1998). O Root Mean Square Error of 

Aproximation (RMSEA; Browne & Cudeck, 1993) analisa o ajustamento do modelo através da 

comparação entre o modelo testado e um modelo saturado com os mesmos dados (Ullman, 

2007). Este índice considera o erro de aproximação da população e revela-se sensível ao número 

de parâmetros a estimar no modelo. O RMSEA é vantajoso pelo facto de seleccionar o modelo 

que apresenta um reduzido número de parâmetros. De acordo com MacCallum, Browne e 

Sugawara (1996) um valor satisfatório de RMSEA deve apresentar-se inferior a 0.08, 

representando um bom ajustamento entre o modelo hipotético e os dados observados. O Root 
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Mean Square Residual (RMR) e o Standardised Root Mean Square Residual (SRMR) 

correspondem à média absoluta do valor de covariância. Os índices de ajustamento oscilam entre 

0 e 1, sendo que os valores considerados satisfatórios apresentam-se inferiores a 0.08 e valores 

próximos de zero revelam-se como indicadores de ajuste do modelo (Hancock& Freeman, 2001; 

Hu & Bentler, 1999). Posto isto, de seguida será apresentado cada um dos instrumentos 

utilizados e a análise das suas propriedades psicométricas. 

 
2.2.1. Sibling Relationship Questionnaire - SRQ 

  
O Sibling Relationship Questionnaire (SRQ) foi elaborado por Furman e Buhrmester 

(1985) e foi traduzido e adaptado por Mota, Fernandes e Serra (2011) para uso na população 

portuguesa. Consiste numa medida de auto-relato subjectivo que avalia a qualidade da relação 

entre irmãos. O SRQ de Furman e Buhrmester (1985) é composto por 48 itens, subdivididos em 

quatro factores: o estatuto relativo/poder que avalia a qualidade de suporte pelo/do irmão e de 

dominância do/sobre irmão; o calor/proximidade que pretende avaliar os comportamentos pró-

sociais, a qualidade de afecto, de companhia, de similitude, de intimidade e a admiração pelo/do 

irmão; o conflito que engloba os comportamentos de antagonismo, de competição e de disputa; e 

a rivalidade avaliada através da parcialidade parental: materna e paterna. Trata-se de uma escala 

de 5 pontos tipo Likert em que 1 corresponde a quase nada e 5 a extremamente, com excepção 

da escala de parcialidade parental, em que as opções de resposta variavam de quase sempre o 

(favoreceu) a quase sempre me (favoreceu). De acordo com Furman e Buhrmester (1985) os 

coeficientes de consistência interna (alpha de Cronbach) revelaram-se superiores a 0.70 para 

todas as escalas, salvo para a de competição (0.63) (M = 0.80), apresentando uma alta 

confiabilidade teste-reteste. 

Na presente investigação foram realizadas algumas alterações face ao instrumento 

construído inicialmente por Furman e Buhrmester (1985). Assim, dos quatro factores iniciais 

foram utilizadas as dimensões do estatuto relativo/poder e do calor/proximidade. Neste sentido, 

foram criadas cinco categorias que englobam o Suporte pelo/do irmão (itens 2, 16, 30, 3, 17, 31), 

a Dominância do/sobre o irmão (itens 4, 18, 32, 5, 19, 33), os Comportamentos Pró-sociais e 

Afecto pelo/do irmão (itens 1, 15, 29, 6, 20, 34), a Companhia, Similitude e Intimidadepelo/do 

irmão (itens 7, 21, 35, 9, 23, 37, 10, 24, 38) e Admiração pelo/do irmão (itens 12, 26, 40, 13, 27, 

41). 
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Análise das Propriedades Psicométricas 

Análise da Consistência Interna 

A realização da análise da consistência interna para o SRQ revelou valores de alpha de 

Cronbach de .94 para a totalidade do instrumento. Considerando cada uma das dimensões, 

verificam-se valores de .77 para o Suporte, .71 para a Dominância, .85 para os Comportamentos 

Pró-sociais, .85 para a Companhia e Intimidade e .89 para a Admiração (Tabela 5). 

 
Tabela 5 
Alphas deCronbach do SRQ 

 
 
 
 
 
 

SRQ - Sibling Relationship Questionnaire 
 

Análises Factoriais Confirmatórias 

O SRQ é composto por um elevado número de itens e esta condição representaria um 

elevado número de parâmetros a estimar. Nesse sentido, foi necessário recorrer ao método de 

parceling. Desta forma, cada uma das dimensões utilizadas foi composta por 3 subgrupos 

(parcelings). Assim, a dimensão Suporte divide-se em suporte 1 (itens 2, 16), suporte 2 (itens 3, 

30) e suporte 3 (itens 17, 31). A dimensão Dominância inclui a dominância 1 (itens 4, 18), 

dominância 2 (itens 5, 32) e a dominância 3 (itens 19, 33). Relativamente à dimensão 

Comportamentos Pró-Sociais, esta engloba comportamentos pró-sociais 1 (itens 1, 15), 

comportamentos pró-sociais 2 (itens 6, 29) e comportamentos pró-sociais 3 (itens 20, 34). A 

dimensão Companhia e Intimidade divide-se em companhia e intimidade 1 (itens 7, 21, 35), 

companhia e intimidade 2 (itens 9, 23, 37) e companhia e intimidade 3 (itens 10, 24, 38). No que 

concerne à dimensão Admiração, esta inclui a admiração 1 (itens 12, 26), admiração 2 (itens 13, 

40) e admiração 3 (itens 27, 41). Assim, procedeu-se à realização da análise factorial 

confirmatória de 1ª ordem χ2 (77) =252, p=.001. Os principais índices de ajustamento revelam 

que o SRQ apresenta valores adequados, em que GFI = .917, AGFI = .870, CFI = .952, RMR = 

.050 e RMSEA = .078 (Tabela 6). A estrutura factorial representada difere da estrutura original, 

se considerarmos as alterações efectuadas e as categorias criadas. Este facto foi corroborado pelo 

ajustamento deste instrumento à nossa amostra através do test de wald que sugere a retirada de 

elementos e ainda o test de lagrange implicando correlação de erros, por forma a controlar a 

variância dos itens. A associação das dimensões foi realizada de acordo com o test de lagrange, 

o qual aponta para uma associação significativa de dimensões que decidimos agregar também 

pela proximidade e coerência da semântica. 

 

Dimensões SRQ (N= 373) 
 Escala 

total 
Suporte Dominância Comportamentos 

Pró-Sociais 
Companhia e 

Intimidade 
Admiração 

Nº itens 33 6 6 6 9 6 
Alphas .94 .77 .71 .85 .85 .89 
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Tabela 6 
Índices de ajustamento da análise factorial confirmatória do SRQ 

 
 

Nota. RMR= Root Mean Square Residual; GFI= Goodness of Fit Index; AGFI= Adjusted Goodness of Fit 
Index;CFI=Comparative Fit Índex; RMSEA= Root Mean Square Approximation. 
 

2.2.2. Questionário de Ligação a Professores e Funcionários (QLPF) 
 

O Questionário de Ligação a Professores e Funcionários - QLPF (Mota & Matos, 2005) 

pretende avaliar a percepção da importância da ligação aos professores e funcionários da escola e 

aos funcionários da instituição. Inicialmente foi elaborada uma versão para adolescentes de 

famílias intactas e adolescentes de famílias divorciadas, composta por 15 itens (7 itens para 

avaliar a qualidade de ligação aos professores, 7 itens para avaliar a qualidade de ligação aos 

funcionários e 1 item para avaliar a escola em geral). No entanto, tornou-se necessário construir 

uma versão para adolescentes institucionalizados, sendo acrescentados 14 itens aos itens iniciais, 

referentes aos funcionários da instituição, acompanhados pela extinção do item 15 para a escola 

em geral. Assim, esta versão do QLPF é constituída por 28 itens: 7 itens referentes à qualidade 

de ligação aos Professores (itens 1, 3, 5, 7, 8, 10, 13), 7 itens para avaliar a qualidade de ligação 

aos Funcionários da Escola (itens 2, 4, 6, 9, 11, 12, 14) e 14 itens para avaliar a qualidade de 

ligação aos Funcionários da Instituição (itens 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28), de 

resposta rápida segundo uma escala de tipo Likert de 6 pontos, variando entre discordo 

completamente e concordo completamente. Relativamente à consistência interna da escala 

original, obtiveram-se valores de alpha de Cronbach para a versão das famílias intactas e 

divorciadas de .85 (escala geral), e de .89 para a versão dos adolescentes em institucionalização 

(Mota, 2008). 

 
Análise das Propriedades psicométricas 

Análise da Consistência Interna 

Através da análise da consistência interna do QLPF foi possível obter um valor de alpha de 

Cronbach de .90 para o instrumento aplicado aos adolescentes de famílias intactas (15 itens) e 

.93 para o instrumento aplicado aos adolescentes institucionalizados (todo o instrumento). 

Relativamente às dimensões do instrumento, obtiveram-se valores de alpha de Cronbach de .79 

para a dimensão qualidade de ligação aos Professores, .88 para a dimensão qualidade de ligação 

aos Funcionários da Escola e .91 para a dimensão qualidade de ligação aos Funcionários da 

Instituição (Tabela 7). 

 
 
 

 CFI GFI AGFI RMSEA RMR 
1ª ordem .952 .917 .870 .078 .050 
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Tabela 7 
Alphas deCronbach do QLPF 

 
 
 

 
 
 
QLPF – Qualidade de Ligação aos Professores e Funcionários 

 
Análises factoriais confirmatórias 

A análise factorial confirmatória foi realizada recorrendo ao emparcelamento de itens, 

considerando o número elevado de itens e o número de parâmetros a estimar. Desta forma, cada 

uma das dimensões utilizadas foi composta por 3 subgrupos (parcelings). Assim, a dimensão 

qualidade de ligação aos Professores divide-se em qualidade de ligação aos Professores 1 (itens 

1, 3, 5), qualidade de ligação aos Professores 2 (itens 7, 8) e qualidade de ligação aos Professores 

3 (itens 10, 13). A dimensão qualidade de ligação aos Funcionários da Escola engloba a 

qualidade de ligação aos Funcionários da Escola 1 (itens 2, 4, 6), qualidade de ligação aos 

Funcionários da Escola 2 (itens 9, 11) e qualidade de ligação aos Funcionários da Escola 3 (itens 

12, 14). Relativamente à dimensão qualidade de ligação aos Funcionários da Instituição, é 

composta por qualidade de ligação aos Funcionários da Instituição 1 (itens 16, 17, 18, 19, 20), 

qualidade de ligação aos Funcionários da Instituição 2 (itens 21, 22, 23, 24) e qualidade de 

ligação aos Funcionários da Instituição 3 (itens 25, 26, 27, 28). Os resultados obtidos indicam 

que os principais índices de ajustamento revelam valores adequados, sendo que o GFI = .953, 

AGFI = .900 e CFI = .975, assim como os índices de RMR = .055 e RMSEA = .077 (Tabela 8). 

Assim sendo, confirma-se um ajustamento adequado face ao modelo teórico do QLPF, com 

valores χ2 (21) = 45.63, p=.001. Deste modo, através destas análises, verifica-se que a estrutura 

factorial original do QLPF foi replicada nesta amostra (ANEXO 3). 

 
Tabela 8 
Índices de ajustamento da análise factorial confirmatória do QLPF 
 
 

 
Nota. RMR= Root Mean Square Residual; GFI= Goodness of Fit Index; AGFI= Adjusted Goodness of Fit Index; 
CFI=Comparative Fit Índex; RMSEA= Root Mean Square Approximation. 

 

2.2.3. Brief Symptom Inventory (BSI) 

O Brief Symptom Inventory (BSI) foi elaborado por Derogatis (1982) e adaptado por 

Canavarro (1999b) e consiste num inventário de auto resposta que avalia sintomas 

psicopatológicos em termos de nove dimensões de sintomatologia (Somatização, Obsessão-

Compulsão, Sensibilidade Interpessoal, Depressão, Ansiedade, Hostilidade, Ansiedade Fóbica, 

 Dimensões QLPF (N =445 ) 
 Escala total Professores Funcionários 

Escola 
Funcionários 

Instituição 
Nº itens 15 28 7 7 14 
Alphas .90 .93 .79 .88 .91 

 CFI GFI AGFI RMSEA RMR 
1ª ordem .975 .953 .900 .077 .055 
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Ideação Paranóide e Psicoticismo) e três índices globais (Índice Geral de Sintomas – IGS, Total 

de Sintomas Positivos – TSP e o Índice de Sintomas Positivos – ISP). O BSI é composto por 53 

itens, através dos quais o indivíduo deve classificar o grau em que cada problema o afectou 

durante a última semana, numa escala de tipo Likert que varia entre 0 (Nunca) e 4 (Muitíssimas 

vezes). No que diz respeito às qualidades psicométricas da escala original, esta apresentou uma 

boa consistência interna para as nove dimensões, oscilando entre valores de .71 para a subescala 

Psicoticismo e .85 para a da Depressão. Relativamente às qualidades psicométricas da versão 

portuguesa, de acordo com Canavarro (1999b) esta escala ostenta níveis adequados de 

consistência interna para as nove escalas, apresentando valores de alpha entre 0.62 para o 

Psicoticismo e 0.80 para a Somatização e coeficientes teste-reteste entre 0.63 para a Ideação 

Paranóide e de 0.81 para a Depressão. Para a presente investigação foram utilizadas apenas as 

dimensões Somatização (itens 2, 7, 23, 29, 30, 33, 37), Obsessão-Compulsão (itens 5, 15, 26, 

27, 32, 36), Sensibilidade Interpessoal (itens 20, 21, 22, 42), Depressão (itens 9, 16, 17, 18, 35, 

50), Ansiedade (itens 1, 12, 19, 38, 45, 49) e Ansiedade Fóbica(itens 8, 28, 31, 43, 47).  

 
Análise das Propriedades Psicométricas 

Análise da Consistência Interna 

 
A análise da consistência interna realizada para o BSI indicou um alpha de Cronbach de 

.98 para a escala total. Relativamente às restantes dimensões, verifica-se um valor de alpha de 

Cronbach de .87 para a Somatização, .83 para a Obsessão-Compulsão, .86 para a Sensibilidade 

Interpessoal, .88 para a Depressão, .83 para a Ansiedade e .83 para a Ansiedade Fóbica (Tabela 

9). 

 
Tabela 9 
Alphas de Cronbach do BSI 

Dimensões BSI (N = 446) 
 Escala total Somatização Obsessão-

Compulsão 
Sensibilidade 

Interpessoal 
Depressão Ansiedade Ansiedade 

Fóbica 
Nº itens 53 7 6 4 6 6 5 
Alphas .98 .87 .83 .86 .88 .83 .83 

BSI - Brief Symptom Inventory 

 
Análise factorial confirmatória 

Sendo o BSI constituído por um elevado número de itens isso representaria um elevado 

número de parâmetros a estimar. Assim, recorreu-se ao método de emparcelamento de itens. 

Deste modo, as dimensões utilizadas foram compostas por 2 e 3 subgrupos (parcelings). Posto 

isto, a dimensão da Somatização divide-se em Somatização 1 (itens 2, 7, 23), Somatização 2 

(itens 29, 30) e Somatização 3 (itens 33, 37). A dimensão Obsessão-Compulsão inclui 
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Obsessão-Compulsão 1 (itens 5, 15), Obsessão-Compulsão 2 (itens 26, 27) e Obsessão-

Compulsão 3 (itens 32, 36). Relativamente à dimensão Sensibilidade Interpessoal, esta engloba 

Sensibilidade Interpessoal 1 (itens 20, 21) e Sensibilidade Interpessoal 2 (itens 22, 42). No que 

concerne à dimensão Depressão, esta divide-se em Depressão 1 (itens 9, 16), Depressão 2 (itens 

17, 18) e Depressão 3 (itens 35, 50). Quanto à dimensão Ansiedade, esta engloba a Ansiedade 1 

(itens 1, 12), Ansiedade 2 (itens 19, 38) e Ansiedade 3 (itens 45, 49). A dimensão da Ansiedade 

Fóbica engloba a Ansiedade Fóbica 1 (itens 8, 28, 31) e a Ansiedade Fóbica 2 (itens 43, 47). Os 

resultados da análise confirmatória indicam um ajustamento adequado, apresentando valores 

satisfatórios de AGFI = .871, GFI = .921, CFI = .964, RMR = .030 e RMSEA = .077 (Tabela 10) 

com valores de χ2 (83) = 304, p = .001. A estrutura factorial representada difere da estrutura 

original por motivo de não serem utilizadas as variáveis definidas inicialmente pelos autores da 

escala, facto que foi corroborado pelo ajustamento deste instrumento à nossa amostra através do 

test de lagrange implicando correlação de erros, por forma a controlar a variância dos itens 

(ANEXO 3).  

 
Tabela 10 
Índices de ajustamento da análise factorial confirmatória do BSI 

 CFI GFI AGFI RMSEA RMR 
1ª ordem .964 .921 .871 .077 .030 

Nota. RMR= Root Mean Square Residual; GFI= Goodness of Fit Index; AGFI= Adjusted Goodness of Fit Index; 
CFI=Comparative Fit Índex; RMSEA= Root Mean Square Approximation. 
 

2.2.4. Escala de Comportamentos Desviantes (ECD) 

A Escala de Comportamentos Desviantes (ECD) foi desenvolvida por Gouveia-Pereira e 

Carita (2005) com o objectivo de avaliar a frequência de comportamentos desviantes ocorridos 

nos últimos dois anos em diversos contextos, como na escola, em casa, ou em locais públicos. A 

escala original é composta por 43 itens, todavia, a escala utilizada na presente investigação foi 

adaptada por Sanches (2007) e é composta por 41 itens de auto-resposta através de uma escala 

tipo Likert de 6 pontosque varia entre 0 (nunca) e 5 (muitas vezes). A escala é constituída por 

nove subescalas: Comportamentos Aditivos e Autodestrutivos (itens 18, 29, 6, 25, 26, 30, 28, 

19, 5), Roubos (itens 11, 12, 13, 38, 39, 40, 23, 14), Comportamentos Violentos (itens 20, 21, 

9, 22, 27), Comportamentos Agressivos dirigidos a Professores (itens 36, 35, 37, 34), 

Comportamentos Disruptivos na Escola (itens 1, 3, 2, 10, 8) e Mentiras acerca da Idade 

(itens 4, 41). Relativamente à análise de consistência interna da escala original, denotam-se 

valores de alpha de Cronbach entre .71 para a dimensão das Mentiras acerca da Idade e .89 para 

a dimensão dos Comportamentos Aditivos e Autodestrutivos (Sanches, 2007). 
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Análise das Propriedades Psicométricas 

Análise da Consistência Interna 

A análise da consistência interna efectuada para a ECD revelou um valor de alpha de 

Cronbach de .96 para a escala total. As dimensões da ECD revelaram, no geral, índices de 

consistência interna satisfatórios, apresentando valores de alpha de Cronbach de .86 para a 

dimensão dos Comportamentos Aditivos e Autodestrutivos, .91 para a dimensão dos Roubos, .82 

para a dimensão dos Comportamentos Violentos, .84 para a dimensão dos Comportamentos 

Agressivos dirigidos a Professores, .75 para a dimensão dos Comportamentos Disruptivos na 

Escola e .58 para a dimensão das Mentiras acerca da Idade (a baixa consistência desta dimensão 

poderá prender-se com o reduzido número de itens, todavia apresenta boa consistência inter item 

com os demais itens) (Tabela 11). 

 
Tabela 11 
Alphas de Cronbach da ECD 

ECD – Escala de Comportamentos Desviantes 

 
Análise factorial confirmatória 

 Devido ao número elevado de itens e de parâmetros a estimar da ECD foi necessário 

recorrer ao emparcelamento de itens. Assim, as dimensões utilizadas foram compostas por 1, 2 e 

3 subgrupos (parcelings). Neste sentido, a dimensão dos Comportamentos Aditivos e 

Autodestrutivos divide-se em Comportamentos Aditivos e Autodestrutivos 1 (itens 18, 29, 6), 

Comportamentos Aditivos e Autodestrutivos 2 (itens 25, 26, 30) e Comportamentos Aditivos e 

Autodestrutivos 3 (itens 28, 19, 5). Relativamente à dimensão Roubos, esta inclui Roubos 1 

(itens 11, 12, 13), Roubos 2 (itens 38, 39, 40) e Roubos 3 (itens 23, 14). Quanto à dimensão 

Comportamentos Violentos, esta engloba Comportamentos Violentos 1 (itens 20, 21, 9) e 

Comportamentos Violentos 2 (itens 22, 27). No que diz respeito à dimensão Comportamentos 

Agressivos dirigidos a Professores, esta divide-se em Comportamentos Agressivos dirigidos a 

Professores 1 (itens 36, 35) e Comportamentos Agressivos dirigidos a Professores 2 (itens 37, 

34). A dimensão Comportamentos Disruptivos na Escola abrange Comportamentos 

Disruptivos na Escola 1 (itens 1, 3, 2) e Comportamentos Disruptivos na Escola 2 (itens 10, 8). 

No que concerne à dimensão Mentiras acerca da Idade esta foi composta apenas por um 

subgrupo devido ao baixo número de itens que a constitui (itens 4, 41). Os resultados da análise 

confirmatória revelam um ajustamento adequado de AGFI = .874, GFI = .938, CFI = .966, RMR 

= .034 e RMSEA = .087 (Tabela 12) com valores de χ2 (45) = 196, p = .001. Assim, através das 

Dimensões ECD (N =448 ) 
 Escala 

total 
Comp.  

Aditivos 
Roubos Comp. 

Violentos 
Comp. 

Agressivos 
Comp. 
Disruptivos 

Mentiras acerca Idade 

Nº itens 41 9 8 5 4 5 2 
Alphas .96 .86 .91 .82 .84 .75 .58 
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análises pode observar-se que a estrutura factorial original da ECD se replicou nesta amostra 

(ANEXO 3). 

 
Tabela 12 
Índices de ajustamento da análise factorial confirmatória da ECD 

 CFI GFI AGFI RMSEA RMR 
1ª ordem .966 .938 .874 .087 .034 

Nota. RMR= Root Mean Square Residual; GFI= Goodness of Fit Index; AGFI= Adjusted Goodness of Fit Index; 
CFI=Comparative Fit Índex; RMSEA= Root Mean Square Approximation. 

 
 

2.3. Procedimento 

No presente estudo participaram adolescentes de diferentes configurações familiares – 

adolescentes institucionalizados e provenientes de famílias intactas. Relativamente à recolha da 

informação, esta foi efectuada através da administração de uma ficha demográfica e de 

questionários de auto-relato. Inicialmente foi elaborado um documento referente ao 

consentimento informado, que posteriormente foi entregue no Conselho Executivo de cada 

escola e aos Directores das instituições de acolhimento (ANEXO 4), responsáveis que aprovaram 

o carácter ético da investigação. O primeiro contacto foi realizado de forma pessoal, com o 

intuito de clarificar os objectivos da presente investigação, os procedimentos utilizados e 

possíveis implicações para os adolescentes, assim como esclarecer potenciais dúvidas que 

poderiam surgir. A administração dos questionários foi realizada entre o período de Outubro de 

2011 e Janeiro de 2012. Esta morosidade deveu-se ao processo de autorização respeitante às 

direcções sobretudo das instituições. A administração e o respectivo preenchimento dos 

instrumentos utilizados decorreram de forma grupal e em contexto escolar e institucional. 

Relativamente à recolha nas instituições, esta foi efectuada em horário pós-laboral, por motivo 

do horário escolar dos adolescentes. A recolha de informação nas escolas foi realizada durante o 

período lectivo, abrangendo 4 estabelecimentos de ensino, em que as turmas foram seleccionadas 

aleatoriamente. A adesão dos adolescentes foi relativamente positiva, todavia denotou-se uma 

maior resistência nos adolescentes institucionalizados, o que poderá ser explicado pela extensão 

do protocolo apresentado. Antes de cada administração foram verbalizadas algumas instruções, 

as quais incluíam uma breve abordagem aos objectivos da investigação, às normas de 

preenchimento dos questionários e foi sublinhada a confidencialidade e anonimato de todas as 

respostas dadas, assim como o cariz voluntário da colaboração e participação de cada elemento. 

No protocolo, os questionários foram distribuídos de forma aleatória, com a finalidade de 

posteriormente se evitar um possível enviesamento dos dados, sobretudo por motivo de fadiga 

dos adolescentes. Durante o período de administração dos instrumentos a presença pessoal foi 

pertinente no sentido em que possibilitou um contacto directo com a amostra recolhida. Todavia, 

em momentos anteriores à administração do protocolo nas respectivas escolas e instituições, foi 
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realizado um processo de reflexão falada, através da qual foram aplicados alguns inquéritos a 

adolescentes com idades semelhantes à dos adolescentes da amostra recolhida. Este 

procedimento foi realizado com o objectivo de esclarecer possíveis dúvidas a nível semântico e 

para contabilizar, em média, o período de tempo necessário para o preenchimento do protocolo. 

Esta investigação apresenta um cariz transversal, pelo facto de a recolha da amostra ter sido 

realizada apenas num momento, em 20 instituições de acolhimento e 4 escolas da região Norte e 

Centro de Portugal. A análise estatística dos dados recolhidos foi realizada através da versão 

17.0 do Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Assim, inicialmente foi efectuada 

uma análise exploratória dos dados com a finalidade de analisar a existência de possíveis erros 

ou de mais de 10% de missings por cada instrumento, procedimento que implicou a exclusão de 

alguns sujeitos da amostra. De seguida foram efectuadas categorias das variáveis para cada 

instrumento. Posteriormente foi realizado um trabalho de limpeza da amostra através da análise 

de outliers. Por outlier podemos considerar os valores extremos que se diferenciam da 

distribuição média dos dados (Cronk, 2006). Assim, para os outliers multivariados foi realizada 

uma análise através da obtenção da distância de Mahalanobis, regida pelos graus de liberdade e 

do respectivo valor da tabela de percentis referente ao Qui-quadrado. Esta distância de 

Mahalanobis possibilita a detecção de observações atípicas, ou seja, a identificação dos casos 

que apresentam valores críticos (Field, 2005). Em continuidade foi realizada uma análise para 

testar a normalidade da distribuição da amostra através das medidas de skewness e curtose, com 

o recurso ao histograma, gráfico Q-Q Plot e ao boxplot que revelaram valores aceitáveis 

considerando a normalidade dos dados. Após esta análise, e considerando o tamanho da amostra 

em estudo, a decisão recaiu sobre a utilização de testes paramétricos. Esta decisão foi baseada no 

pressuposto de Maroco (2007), segundo o qual, por norma, perante uma amostra grande 

(superior a 30) a distribuição da média amostral é satisfatoriamente aproximada à normal. 

Relativamente aos valores do eta square apresentados nas análises das ANOVAS e MANOVAS, 

estes correspondem aos valores do partial eta square, uma vez que consideramos os critérios de 

Cohen (1988). Desta forma, segundo o autor, valores de .01 traduzem um pequeno efeito, de .06 

representam um efeito moderado e valores superiores a .14 reflectem um grande efeito (Cohen, 

1988). Para se proceder à realização das análises de regressão múltipla foi necessário codificar as 

variáveis configuração familiar e género como variável dummy. Este procedimento foi realizado 

de forma a permitir a introdução destas variáveis em blocos independentes. Assim, considerando 

a configuração familiar, os institucionalizados foram codificados como zero e as famílias intactas 

como um, enquanto com o género a codificação foi estabelecida como zero para o género 

masculino e como um para o género feminino. A codificação dummy consiste num modo de 

apresentar grupos através de zero e um, de modo a simplificar a interpretação dos parâmetros da 
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regressão (Field, 2009), por intermédio da utilização de uma única equação e que explica a 

variância do modelo face a variáveis dependentes (Cohen, Cohen, West, & Alken, 2003). 

 
Capítulo VI – Resultados  

 
1. Associações entre Psicopatologia, Comportamentos Desviantes, Qualidade de ligação 

aos Irmãos e aos Professores e Funcionários  

Inicialmente foram realizadas análises das correlações intra-escalas. Deste modo, perante a 

análise das dimensões da psicopatologia, constata-se que todas as dimensões da escala 

apresentam correlações fortes e positivas entre si e estatisticamente significativas. Assim, a 

dimensão da Somatização encontra-se correlacionada forte e positivamente com as dimensões 

da Obsessão-compulsão (r =.783), Sensibilidade Interpessoal (r =.730), Depressão (r =.783), 

Ansiedade (r =.862) e Ansiedade Fóbica (r =.807). Relativamente à dimensão Obsessão-

Compulsão, verifica-se a existência de fortes correlações positivas com as dimensões da 

Sensibilidade Interpessoal (r =.768), Depressão (r =.811), Ansiedade (r =.819) e Ansiedade 

Fóbica (r =.746). Quanto à dimensão da Sensibilidade Interpessoal denotam-se igualmente 

elevadas correlações positivas com as dimensões da Depressão (r =.826), Ansiedade (r =.831) e 

Ansiedade Fóbica (r =.753). No que concerne à dimensão da Depressão, constatam-se 

correlações positivas com as dimensões da Ansiedade (r =.832) e da Ansiedade Fóbica (r 

=.746). Igualmente, encontra-se uma elevada correlação positiva entre as dimensões da 

Ansiedade e Ansiedade Fóbica (r =.807) (Tabela 13 ). 

 
Tabela13  
Correlações de Pearson entre as dimensões da psicopatologia 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nota. *p<.005; ** p<.001; BSI - Brief Symptom Inventory; SOM – Somatização; OBC – Obsessão-Compulsão; SI – Sensibilidade 
Interpessoal; DEP – Depressão; ANS – Ansiedade; ANSF – Ansiedade Fóbica 

 
Relativamente à análise das dimensões dos comportamentos desviantes, constata-se a 

existência de correlações fortes, positivas e estatisticamente significativas entres todas as 

dimensões. Neste sentido, a dimensão dos Comportamentos Aditivos encontra-se 

positivamente correlacionada com as dimensões Roubos (r =.682), Comportamentos Violentos 

(r =.781), Comportamentos Agressivos dirigidos a Professores (r =.659), Comportamentos 

Disruptivos na Escola (r =.627) e Mentiras acerca da Idade (r =.520). A dimensão Roubos 

BSI BSI 
 SOM OBC SI DEP ANS ANSF 

SOM 1 .783** .730** .783** .862** .807** 
OBC  1 .768** .811** .819** .746** 
SI   1 .826** .831** .753** 
DEP  1 .832** .746** 
ANS  1 .807** 
ANSF 1 
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correlaciona-se positivamente com as dimensões dos Comportamentos Violentos (r =.797), 

Comportamentos Agressivos dirigidos a Professores (r =.819), Comportamentos 

Disruptivos na Escola (r =.493) e Mentiras acerca da Idade (r =.553). Quanto à dimensão dos 

Comportamentos Violentos verificam-se igualmente correlações positivas com as dimensões 

dos Comportamentos Agressivos dirigidos a Professores (r =.758), Comportamentos 

Disruptivos na Escola (r =.608) e Mentiras acerca da Idade (r =.576). Considerando a 

dimensão dos Comportamento Agressivos dirigidos a Professores, denotam-se correlações 

positivas com as dimensões dos Comportamentos Disruptivos na Escola (r =.504) e Mentiras 

acerca da Idade (r =.523). Por fim, a dimensão dos Comportamentos Disruptivos na Escola 

apresenta-se correlacionada de forma positiva com a dimensão das Mentiras acerca da Idade (r 

=.527) (Tabela 14). 

 
Tabela 14  
Correlações de Pearson entre as dimensões dos comportamentos desviantes 

 

 

 
 
 
 
 

Nota. *p<.005; ** p<.001; ECD - Escala de Comportamentos Desviantes; CA – Comportamentos Aditivos; ROU – Roubos; CAP – 
Comportamentos Agressivos dirigidos a Professores; CD – Comportamentos Disruptivos na Escola; MEN – Mentiras acerca da Idade 

 

Quanto à qualidade de ligação a professores e funcionários denotam-se fortes correlações 

positivas e com significância estatística entre todas as dimensões. Assim, observam-se 

correlações positivas entre a qualidade de ligação a Professores e as dimensões Funcionários 

da Escola (r =.671) e Funcionários da Instituição (r =.651), assim com entre as dimensões 

Funcionários da Escola e Funcionários da Instituição (r =.529) (Tabela 15) 

 
Tabela 15 
Correlações de Pearson entre as dimensões da qualidade de ligação a professores e funcionários 

 

 
 

 
 
Nota. *p<.005; ** p<.001; QLPF - Questionário de Ligação a Professores e Funcionários; PROF – Professores; FE – Funcionários da 
Escola; FI – Funcionários da Instituição 

 
Considerando a análise da qualidade deligação aos irmãos, observa-se a presença de 

correlações moderadas e fortes, positivas e estatisticamente significativas entre todas as 

dimensões. Deste modo, constatam-se correlações positivas entre a dimensão do Suporte 

ECD ECD  
 CA ROUB CV CAP CD MENT 

CA 1 .682** .781** .659** .627** .520** 
ROU  1 .797** .819** .493** .553** 
CV  1 .758** .608** .576** 
CAP  .  1 .504** .523** 
CD     1 .527** 
MENT 1 

QLPF QLPF
 PROF FE FI 
PROF 1 .671** .651** 
FE  1 .529** 
FI   1 
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pelo/do irmão e as dimensões da Dominância do/sobre irmão (r =.536), Comportamentos 

Pró-sociais e Afecto (r =.746), Companhia e Intimidade (r =.740) e Admiração (r =.688), 

entre a dimensão da Dominância e as dimensões dos Comportamentos Pró-sociais e Afecto (r 

=.436), Companhia e Intimidade (r =.557) e Admiração (r =.330). Constatam-se ainda 

correlações positivas entre a dimensão dos Comportamentos Pró-sociais e Afecto e as 

dimensões da Companhia e Intimidade (r =.752) e Admiração (r =.823), assim como entre as 

dimensões da Companhia e Intimidade e Admiração (r =.675) (Tabela 16). 

 
Tabela 16 
Correlações de Pearson entre as dimensões da qualidade de ligação aos irmãos 

 
 

 

 

 

Nota. *p<.005; ** p<.001; SRQ - Sibling Relationship Questionnaire; SUP – Suporte; DOM – Dominância; CPA – Comportamentos 
Pró-sociais e Afecto; CI – Companhia e Intimidade; ADM – Admiração 

 
Procedendo à análise das correlações inter-escalas observa-se que as dimensões da 

psicopatologia se correlacionam positivamente com as dimensões dos comportamentos 

desviantes, apresentando valores de correlação fracos, mas na maioria com significância 

estatística. Assim, a dimensão da Somatização apresenta associações fracas e positivas com 

significância estatística perante as dimensões dos Comportamentos Aditivos (r =.230), Roubos 

(r =.238), Comportamentos Violentos (r =.287), Comportamentos Agressivos dirigidos a 

Professores (r =.169), Comportamentos Disruptivos na Escola (r =.145) e Mentiras acerca 

da Idade (r =.173). A dimensão Obsessão-Compulsão encontra-se positivamente associada 

com as dimensões Comportamentos Aditivos (r =.173), Roubos (r =.194), Comportamentos 

Violentos (r =.213), Comportamentos Agressivos dirigidos a Professores (r =.165), 

Comportamentos Disruptivos na Escola (r =.135) e Mentiras acerca da Idade (r =.156). 

Relativamente à dimensão Sensibilidade Interpessoal, verificam-se correlações fracas e 

positivas com significância estatística face às dimensões Comportamentos Aditivos ( r=.158), 

Roubos (r =.167), Comportamentos Violentos (r =.179), Comportamentos Agressivos 

dirigidos a Professores (r =.140) e Mentiras acerca da Idade (r =.095), enquanto com a 

dimensão Comportamentos Disruptivos na Escola apresenta uma associação positiva sem 

significância estatística (r=.058). Quanto à dimensão Depressão observam-se correlações fracas 

e positivas com significância estatística com as dimensões Comportamentos Aditivos (r =.228), 

Roubos (r =.202), Comportamentos Violentos (r =.269), Comportamentos Agressivos 

dirigidos a Professores (r =.188), Comportamentos Disruptivos na Escola (r =.147) e 

SRQ  SRQ
 SUP DOM CPA CI ADM 

SUP 1 .536** .746** .740** .688** 
DOM  1 .436** .557** .330** 
CPA 1 .752** .823** 
CI    1 .675** 
ADM 1 
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Mentiras acerca da Idade (r =.128). No que concerne à dimensão Ansiedade denotam-se 

associações positivas e fracas estatisticamente significativas com as dimensões 

Comportamentos Aditivos (r =.209), Roubos (r =.203), Comportamentos Violentos (r =.246), 

Comportamentos Agressivos dirigidos a Professores (r =.157), Comportamentos 

Disruptivos na Escola (r =.143) e Mentiras acerca da Idade (r =.150). Por fim, a dimensão 

Ansiedade Fóbica apresenta-se correlacionada de forma positiva e fraca, todavia com 

significância estatística, com as dimensões Comportamentos Aditivos (r =.179), Roubos (r 

=.260), Comportamentos Violentos (r =.240), Comportamentos Agressivos dirigidos a 

Professores (r =.191) e Mentiras acerca da Idade (r =.159), ao passo que com a dimensão 

Comportamentos Disruptivos na Escola a associação não revela com significância estatística 

(r =.082) (Tabela17).   

 
Tabela 17 
Correlações de Pearson entre as dimensões da psicopatologia e dos comportamentos desviantes 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nota. *p<.005; ** p<.001; BSI - Brief Symptom Inventory; SOM – Somatização; OBC – Obsessão-Compulsão; SI – Sensibilidade 
Interpessoal; DEP – Depressão; ANS – Ansiedade; ANSF – Ansiedade Fóbica; ECD - Escala de Comportamentos Desviantes; CA – 
Comportamentos Aditivos; ROU – Roubos; CAP – Comportamentos Agressivos dirigidos a Professores; CD – Comportamentos 
Disruptivos na Escola; MEN – Mentiras acerca da Idade 

 
Quando realizadas as análises de correlações entre as dimensões da psicopatologia e da 

qualidade de ligações a professores e funcionários, constata-se a presença de associações 

fracas e positivas, algumas das quais apresentam significância estatística. Deste modo, verifica-

se a presença de correlações fracas e positivas com significância estatística entre a dimensão 

qualidade da ligação aos Professores e as dimensões Somatização (r =.117) e Ansiedade 

Fóbica (r =.116) e sem significância com as dimensões Obsessão-Compulsão (r =.071), 

Sensibilidade Interpessoal (r =.077), Depressão (r =.089) e Ansiedade (r =.084). 

Relativamente à dimensão qualidade da ligação aos Funcionários da Escola observam-se 

associações fracas, positivas e com significância estatística face às dimensões Somatização (r 

=.161), Obsessão-Compulsão (r =.103), Sensibilidade Interpessoal (r =.171), Depressão (r 

=.134), Ansiedade (r =.144) e Ansiedade Fóbica (r =.209). Quanto à dimensão qualidade da 

ligação aos Funcionários da Instituição verifica-se a existência de correlações sem 

significância estatística com as dimensões Somatização (r =.024), Obsessão-Compulsão (r 

=.011), Sensibilidade Interpessoal (r =.072), Depressão (r =.053), Ansiedade (r =.068) e 

Ansiedade Fóbica (r =.022) (Tabela 18). 

ECD  BSI
 SOM OBC SI DEP ANS ANSF 
CA .230** .173** .158** .228** .209** .179** 
ROU .238** .194** .167** .202** .203** .260** 
CV .287** .213** .179** .269** .246** .240** 
CAP .169** .165** .140** .188** .157** .191** 
CD .145** .135** .058 .147** .143** .082 
MENT .173** .156** .095* .128** .150** .159** 
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Tabela 18 

Correlações de Pearson entre as dimensões da psicopatologia e da qualidade de ligação aos 
professores e funcionários 

 
 
 
 
 
 

Nota. *p<.005; ** p<.001; BSI - Brief Symptom Inventory; SOM – Somatização; OBC – Obsessão-Compulsão; SI – Sensibilidade 
Interpessoal; DEP – Depressão; ANS – Ansiedade; ANSF – Ansiedade Fóbica; QLPF - Questionário de Ligação a Professores e 
Funcionários; PROF – Professores; FE – Funcionários da Escola; FI – Funcionários da Instituição 

 
As correlações entre as dimensões do comportamento desviante e as dimensões da 

qualidade de ligações a professores e funcionários, na sua generalidade, revelam-se sem 

significância estatística. Assim, constata-se que a dimensão Comportamentos Aditivos 

apresenta uma associação fraca e negativa com significância estatística face à dimensão 

qualidade de ligação a Professores (r =-.097), enquanto revela associações sem significância 

estatística com as dimensões qualidade de ligação a Funcionários da Escola (r =-.040) e 

qualidade de ligação a Funcionários da Instituição (r =-.134). Relativamente à dimensão 

Roubos, denota-se uma associação sem significância estatística com as dimensões qualidade de 

ligação a Professores (r =-.091) e com a qualidade de ligação a Funcionários da Escola (r 

=.033), enquanto se constata a existência de uma associação negativa e estatisticamente 

significativa com a qualidade de ligação a Funcionários da Instituição (r =-.162). Quanto à 

dimensão Comportamentos Violentos denota-se a existência de associações sem significância 

estatística com as dimensões qualidade de ligação a Professores (r =-.075) e qualidade de 

ligação a Funcionários da Escola (r =.001), ao passo que se revela negativa e significativa com 

a dimensão da qualidade de ligação a Funcionários da Instituição (r =-.146). A dimensão 

Comportamentos Agressivos dirigidos a Professores apresenta correlações sem significância 

estatística com as dimensões qualidade de ligação a Professores (r =-.092) e qualidade de 

ligação a Funcionários da Escola (r =.-001), enquanto se denota uma associação negativa com 

significância estatística perante a dimensão qualidade de ligação a Funcionários da Instituição 

(r =-.174). No que diz respeito à dimensão Comportamentos Disruptivos na Escola observa-se 

uma associação fraca e negativa, estatisticamente significativa com a dimensão qualidade de 

ligação a Professores (r =-.150) e correlações sem significância estatística com as dimensões 

qualidade de ligação a Funcionários da Escola (r =-.090) e qualidade de ligação a 

Funcionários da Instituição (r =-.121). Por último, a dimensão Mentiras acerca da Idade 

apresenta associações fracas e positivas com significância estatística face às dimensões 

qualidade de ligação a Professores (r =-.102) e qualidade de ligação a Funcionários da 

Instituição (r =-.181), enquanto com a dimensão qualidade de ligação a Funcionários da 

Escola a correlação se revela sem significância estatística (r=.009) (Tabela 19).  

QLPF BSI 
 SOM OBC SI DEP ANS ANSF 

PROF .117* .071 .077 .089 .084 .116* 
FE .161** .103* .171** .134** .144** .209** 
FI .024 .011 .072 .053 .068 .022 
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Tabela 19 
Correlações de Pearson entre as dimensões dos comportamentos desviantes e da qualidade de 
ligação aos professores e funcionários 

 

 
 
 

ECD - Escala de Comportamentos Desviantes; CA – Comportamentos Aditivos; ROU – Roubos; CAP – Comportamentos Agressivos 
dirigidos a Professores; CD – Comportamentos Disruptivos na Escola; MEN – Mentiras acerca da Idade; QLPF - Questionário de 
Ligação a Professores e Funcionários; PROF – Professores; FE – Funcionários da Escola; FI – Funcionários da Instituição 

 
Relativamente às correlações entre as dimensões da qualidade de ligação aos irmãos e da 

psicopatologia observa-se uma correlação fraca e positiva estatisticamente significativa entre a 

dimensão Suporte e a dimensão Somatização (r =.124), enquanto se verificam correlações sem 

significância estatística com as dimensões Obsessão-Compulsão (r =-.011), Sensibilidade 

Interpessoal (r =.006), Depressão (r =.002), Ansiedade (r =.062) e Ansiedade Fóbica (r 

=.027). Quanto à dimensão Dominância verificam-se correlações fracas, positivas e com 

significância estatística face às dimensões Somatização (r =.239), Sensibilidade Interpessoal (r 

=.116), Depressão (r =.142), Ansiedade (r =.171) e Ansiedade Fóbica (r =.243), ao passo que a 

associação com a dimensão Obsessão-Compulsão não revela significância estatística (r =.082). 

A dimensão Comportamentos Pró-sociais e Afecto apresenta correlações positivas e sem 

significância estatística com as dimensões Somatização (r =.083), Obsessão-Compulsão (r 

=.006), Sensibilidade Interpessoal (r =.017), Depressão (r =.012), Ansiedade (r =.060) e 

Ansiedade Fóbica (r =-.011). As correlações entre a dimensão Companhia e Intimidade 

apresentam-se fracas e positivas com significância estatística quando associadas às dimensões 

Somatização (r =.221), Depressão (r =.105), Ansiedade (r =.176) e Ansiedade Fóbica (r 

=.145) e revela-se sem significância perante as dimensões Obsessão-Compulsão (r =.100) e 

Sensibilidade Interpessoal (r =.079). No que diz respeito à dimensão Admiração, constata-se a 

existência de correlações sem significância estatística com as dimensões Somatização (r =.047), 

Obsessão-Compulsão (r =-.026), Sensibilidade Interpessoal (r =-.003), Depressão (r =-.039), 

Ansiedade (r =.026) e Ansiedade Fóbica (r =-.037) (Tabela 20).  

 
Tabela 20 
Correlações de Pearson entre as dimensões da psicopatologia e da qualidade de ligação aos 
irmãos 

 

 

 

Nota. *p<.005; ** p<.001; BSI - Brief Symptom Inventory; SOM – Somatização; OBC – Obsessão-Compulsão; SI – Sensibilidade 
Interpessoal; DEP – Depressão; ANS – Ansiedade; ANSF – Ansiedade Fóbica; SRQ - Sibling Relationship Questionnaire; SUP – 
Suporte; DOM – Dominância; CPA – Comportamentos Pró-sociais e Afecto; CI – Companhia e Intimidade; ADM – Admiração 

QLPF ECD 
 CA ROU CV CAP CD MENT 
PROF -.097* -.091 -.075 -.092 -.150** -.102* 
FE -.040 .033 .001 -.001 -.090 .009 
FI -.134 -.162* -.146* -.174* -.121 -.181** 

SRQ  BSI 
 SOM OBC SI DEP ANS ANSF 
SUP .124* -.011 .006 .002 .062 .027 
DOM .239** .082 .116* .142** .171** .243** 
CPA .083 .006 .017 .012 .060 -.011 
CI .221** .100 .079 .105* .176** .145** 
ADM .047 -.026 -.003 -.039 .026 -.037 
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No que diz respeito à análise das correlações entre as dimensões da qualidade de ligação 

aos irmãos e as dimensões do comportamento desviante denota-se a existência de associações 

fracas e negativas com significância estatística entre a dimensão Suporte e as dimensões 

Comportamentos Aditivos (r =-.108), Comportamentos Violentos (r =-.125), 

Comportamentos Agressivos dirigidos a Professores (r =-.134) e Comportamentos 

Disruptivos na Escola (r =-.157), ao passo que revela correlações sem significância com as 

dimensões Roubos (r =.-101) e Mentiras acerca da Idade (r =-.082). Relativamente à dimensão 

Dominância constatam-se correlações sem significância estatística com as dimensões 

Comportamentos Aditivos (r =-.015), Roubos (r =.063), Comportamentos Violentos (r 

=.021), Comportamentos Agressivos dirigidos a Professores (r =.024), Comportamentos 

Disruptivos na Escola (r =-.028) e Mentiras acerca da Idade (r =.070). No que concerne à 

dimensão Comportamentos Pró-Sociais e Afecto denota-se a existência de associações fracas e 

negativas com significância perante as dimensões Roubos (r =-.144), Comportamentos 

Violentos (r =-.129) e Comportamentos Agressivos dirigidos a Professores (r =-.141), 

enquanto apresenta associações sem significância com as dimensões Comportamentos Aditivos 

(r =-.085), Comportamentos Disruptivos na Escola (r =-.090) e Mentiras acerca da Idade (r 

=-.090). Considerando a dimensão Companhia e Intimidade observa-se a existência de 

correlações sem significância estatística com as dimensões Comportamentos Aditivos (r =-

.015), Roubos (r =-.040), Comportamentos Violentos (r =-.024), Comportamentos 

Agressivos dirigidos a Professores (r =-.059), Comportamentos Disruptivos na Escola (r =-

.012) e Mentiras acerca da Idade (r =-.071). Por fim, a dimensão Admiração revela 

correlações fracas e negativas com significância estatística com as dimensões Comportamentos 

Aditivos (r =-.146), Roubos (r =-.215), Comportamentos Violentos (r =-.209), 

Comportamentos Agressivos dirigidos a Professores (r =-.234) e Comportamentos 

Disruptivos na Escola (r =-.168), enquanto se denota uma correlação sem significância com a 

dimensão Mentiras acerca da Idade (r =-.099) (Tabela 21). 

 
Tabela 21 
Correlações de Pearson entre as dimensões dos comportamentos desviantes e da qualidade de 
ligação aos irmãos 

 
 
 
 
 

 
 

Nota. *p<.005; ** p<.001; ECD - Escala de Comportamentos Desviantes; CA – Comportamentos Aditivos; ROU – Roubos; CAP – 
Comportamentos Agressivos dirigidos a Professores; CD – Comportamentos Disruptivos na Escola; MEN – Mentiras acerca da Idade; SRQ - 
Sibling Relationship Questionnaire; SUP – Suporte; DOM – Dominância; CPA – Comportamentos Pró-sociais e Afecto; CI – Companhia e 
Intimidade; ADM – Admiração 

 

ECD SRQ 
 SUP DOM CPA CI ADM 

CA -.108* -.015 -.085 -.015 -.146** 
ROU -.101 .063 -.144** -.040 -.215** 
CV -.125* .021 -.129* -.024 -.209** 
CAP -.134** .024 -.141** -.059 -.234** 
CD -.157** -.028 -.090 -.012 -.168** 
MENT -.082 .070 -.090 -.071 -.099 
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Quanto à análise das correlações entre as dimensões da qualidade de ligação aos irmãos e 

a qualidade de ligação a professores e funcionários verifica-se a existência de associações 

fracas e moderadas, positivas e estatisticamente significativas. Assim, verificam-se associações 

fracas e positivas com significância entre as dimensões Suporte e Professores (r =.260) e 

Funcionários da Escola (r =.143) e moderada com a dimensão Funcionários da Instituição (r 

=.314). Relativamente à dimensão Dominância, constata-se a existência de associações positivas 

e fracas com significância estatística com as dimensões Professores (r =.249), Funcionários da 

Escola (r =.204) e Funcionários da Instituição (r =.172). Quanto à dimensão 

Comportamentos Pró-Sociais e Afecto constatam-se correlações positivas e fracas com 

significância estatística perante as dimensões Professores (r =.243) e Funcionários da Escola (r 

=.143) e moderada com a dimensão Funcionários da Instituição (r =.391). A dimensão 

Companhia e Intimidade revela associações moderadas e positivas com significância estatística 

face às dimensões Professores (r =.330) e Funcionários da Escola (r =.303) e uma correlação 

fraca com a dimensão Funcionários da Instituição (r =.282). No que concerne à dimensão 

Admiração denotam-se correlações positivas e fracas estatisticamente significativas com as 

dimensões Professores (r =.262) e Funcionários da Escola (r =.119) e uma associação 

moderada com a dimensão Funcionários da Instituição (r =.382) (Tabela 22). 

 
Tabela 22 
Correlações de Pearson entre as dimensões da qualidade de ligação aos irmãos e a qualidade de 
ligação aos professores e funcionários  

 
 
 
 
 
 

Nota. *p<.005; ** p<.001; QLPF - Questionário de Ligação a Professores e Funcionários; PROF – Professores; FE – Funcionários da 
Escola; FI – Funcionários da Instituição; SRQ - Sibling Relationship Questionnaire; SUP – Suporte; DOM – Dominância; CPA – 
Comportamentos Pró-sociais e Afecto; CI – Companhia e Intimidade; ADM – Admiração 

 
 

2. Análise diferencial dos comportamentos desviantes, da qualidade de ligação aos 

professores e funcionários, da sintomatologia psicopatológica e da qualidade de 

ligação aos irmãos em função das variáveis sócio-demográficas 

Neste ponto são apresentados os resultados das análises de variância univariada (ANOVA) 

e multivariada (MANOVA). Como variáveis dependentes foram utilizadas as dimensões que 

compreendem cada instrumento. O nível de significância foi estabelecido em 5% (p≤.05). 

Relativamente às múltiplas comparações (teste post-hoc), sempre que se justificasse, o teste 

utilizado foi o teste de Scheffé. 

 

QLPF                                              SRQ 
 SUP DOM CPA CI ADM 
PROF .260** .249** .243** .330** .262 
FE .143** .204** .143** .303** .119* 
FI .314** .172** 391** .282** .382** 
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2.1. Análises diferenciais do comportamento desviante em função das variáveis sócio-
demográficas 

 
Análises diferenciais do comportamento desviante em função da configuração familiar 

Relativamente à análise da variância das dimensões dos comportamentos desviantes em 

função da configuração familiar constatou-se, através da análise do t test, que existem 

diferenças significativas. Assim, observa-se que existem diferenças significativas dos 

Comportamentos Aditivos em função da configuração familiar t (447) = 7.71; p = .001, sendo 

que se denota uma média mais elevada nos adolescentes institucionalizados (M = 1.97), com IC 

95% [.44, .74] face aos adolescentes provenientes de famílias intactas (M = 1.39), com IC 95% 

[.44, .74]. Relativamente à dimensão Roubos denota-se que existem diferenças significativas 

face à configuração familiar t (447) = 5.82; p = .001, verificando-se uma média superior nos 

adolescentes institucionalizados (M = 1.47), 95% com IC [.23, .46] comparativamente com os 

adolescentes de famílias intactas (M = 1.12), com IC 95% [.23, .46]. Considerando a dimensão 

Comportamentos Violentos verifica-se que existem diferenças significativas perante a 

configuração familiar t (447) =6.42; p = .001, em que a média se apresenta como mais elevada 

nos adolescentes institucionalizados (M = 1.69), com IC 95% [.31, .59] quando comparados com 

os adolescentes de famílias intactas (M = 1.24), com IC 95% [.31, . 59]. No que diz respeito à 

dimensão Comportamentos Agressivos dirigidos a Professores observam-se diferenças 

estatisticamente significativas em função da configuração familiar t (447) = 6.87; p = .001, 

destacando-se com uma média superior os adolescentes institucionalizados (M = 1.54), 95% com 

CI [.30, .55] face aos adolescentes de famílias intactas (M = 1.11), 95% com CI [.30, .55]. 

Relativamente à dimensão Comportamentos Disruptivos na Escola verifica-se que existem 

diferenças significativas face à configuração familiar t (446) = 5.23; p = .001, através das quais 

se denota uma média superior nos adolescentes institucionalizados (M = 2.54), com IC 95% [.30, 

.66] quando comparados com os adolescentes de famílias intactas (M = 2.07), com IC 95% [.30, 

.66]. Quanto à dimensão Mentiras acerca da Idade constatam-se diferenças significativas 

relativamente à configuração familiar t (447) = 2.65; p = .008, verificando-se uma média mais 

elevada nos adolescentes institucionalizados (M = 1.69), com IC 95% [.06, .41] 

comparativamente com os adolescentes de famílias intactas (M = 1.46), com IC 95% [.06, .41] 

(Tabela 23). 
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Tabela 23 
Análise diferencial dos comportamentos desviantes em função da configuração familiar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CI – Intervalo de Confiança; ECD - Escala de Comportamentos Desviantes; CA – Comportamentos Aditivos; ROU – Roubos; CAP – 
Comportamentos Agressivos dirigidos a Professores; CD – Comportamentos Disruptivos na Escola; MEN – Mentiras acerca da Idade 
 
Análises diferenciais do comportamento desviante em função do género 

Considerando as dimensões dos comportamentos desviantes pretendeu-se verificar até que 

ponto os comportamentos dos adolescentes variam em função do género. Assim, foi possível 

observar através da análise de t test que existem diferenças significativas da variável género 

sobre as diferentes dimensões dos comportamentos desviantes dos adolescentes. Relativamente à 

dimensão dos Comportamentos Aditivos, verificam-se diferenças significativas segundo o 

género t (447) = 2.87; p = .003, sendo que se denota uma média mais elevada no género 

masculino (M = 1.78), com IC 95% CI [.07, .39] quando comparado com o género feminino (M 

= 1.55), com IC 95% [.07, .39]. Perante a dimensão dos Roubos encontram-se diferenças 

consoante o género t (447) = 3.41; p = .001, em que se constata uma média mais elevada para o 

género masculino (M = 1.39), com IC 95% [.09, .33] comparativamente com o género feminino 

(M = 1.18), com IC 95% [.09, .33]. No que diz respeito à dimensão Comportamentos 

Violentos, observam-se diferenças significativas em função do género t (447) = 4.24; p = .001, 

em que o género masculino revela uma média superior (M = 1.61), com IC 95% [.16, .45] 

comparativamente com o género feminino (M = 1.31), com IC 95% [.16, .45]. Na dimensão 

Comportamentos Agressivos dirigidos a Professores denotam-se igualmente diferenças com 

significância segundo o género t (447) = 2.22; p = .001, apresentando uma média superior no 

género masculino (M = 1.38), com IC 95% [.02, .27], perante uma comparação com o género 

feminino (M = 1.24), com IC 95% [.02, .27]. No que concerne à dimensão dos 

Comportamentos Disruptivos na Escola constatam-se diferenças perante o género t (406) = 

3.63; p = .001, em que se verificam médias mais elevadas no género masculino (M = 2.47), com 

IC 95% [.15, .52] face ao género feminino (M = 2.13), com IC 95% [.15, .52]. Por fim, a 

dimensão relativamente à dimensão Mentiras acerca da Idade denotam-se diferenças e função 

do género t (447) = 4.04; p = .001, sendo que as médias são mais elevadas para o género 

masculino (M = 1.76), com IC 95% [.18, .52] quando comparadas com o género feminino (M = 

1.41), com IC 95% [.18, .52] (Tabela 24). 

 

 Configuração Familiar Direcção das ≠ 
significativas 

 1 - Institucionalizados 2 – Famílias Intactas   
ECD M DP M DP 95% CI  
CA 1.97 1.0 1.39 .56 [.44, .74] 1>2 
ROUB 1.47 .86 1.12 .34 [.23, .46] 1>2 
CV 1.69 .97 1.24 .49 [.31, .59] 1>2 
CAP 1.54 .91 1.11 .31 [.30, .55] 1>2 
CD 2.54 1.1 2.07 .84 [.30, .66] 1>2 
MENT 1.69 1.1 1.46 .81 [.06, .41] 1>2 
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Tabela 24 
Análise diferencial dos comportamentos desviantes em função do género 

 Género  Direcção das≠ significativas 
 1 - Masculino 2 - Feminino   

ECD M DP M DP 95% CI  
CA 1.78 .94 1.55 .77 [.07, .39] 1>2 
ROU 1.39 .77 1.18 .51 [.09, .33] 1>2 
CV 1.61 .90 1.31 .63 [.16, .45] 1>2 
CAP 1.38 .81 1.24 .56 [.02, .27] 1>2 
CD 2.47 1.0 2.13 .93 [.15, .52] 1>2 
MENT 1.76 1.1 1.41 .75 [.18, .52] 1>2 

CI – Intervalo de Confiança; ECD - Escala de Comportamentos Desviantes; CA – Comportamentos Aditivos; ROU – Roubos; CAP – 
Comportamentos Agressivos dirigidos a Professores; CD – Comportamentos Disruptivos na Escola; MEN – Mentiras acerca da Idade 
 

Análises diferenciais do comportamento desviante em função da idade 

No que diz respeito à análise das dimensões dos comportamentos desviantes com o 

objectivo de se perceber se variam em função da idade dos adolescentes, foi possível verificar 

que apenas existem diferenças estatisticamente significativas face a duas dimensões F (6, 441) = 

7.03, p = .001; ηp
2 = .087. Deste modo, verificam-se diferenças significativas relativamente à 

dimensão Comportamentos Aditivos F (1, .692) = 27.52, p = .001; ηp
2 = .058, sendo que se 

verificam médias mais elevadas nos adolescentes com idades compreendidas entre os 16-18 anos 

(M = 1.98), com IC 95% [1.83, 2.12] comparativamente com os adolescentes mais novos (12-15 

anos) (M = 1.52), com IC 95% [1.43, 1.61]. De igual forma se denotam diferenças significativas 

em função da idade dos adolescentes perante a dimensão dos Comportamentos Disruptivos na 

Escola F (1, .958) = 7.94, p = .005; ηp
2 = .017, através das quais se observa uma média superior 

nos adolescentes mais velhos (16-18 anos) (M = 2.49), com IC 95% [2.32, 2.66] perante os 

adolescentes mais novos (12-15 anos) (M = 2.20), com IC 95% [2.09, 2.31]. Quanto às 

dimensões Roubos F (1, .422) = 2.75, p = .098; ηp
2 = .006, Comportamentos Violentos F (1, 

.601) = 3.71, p = .055; ηp
2 = .008, Comportamentos Agressivos dirigidos a Professores F (1, 

.473) = 1.71, p = .191; ηp
2 = .004 e Mentiras acerca da Idade F (1, .870) = 1.15, p = .285; ηp

2 = 

.003 não se verificam diferenças significativas em função da idade dos adolescentes (Tabela 25). 

 
Tabela 25 
Análise diferencial dos comportamentos desviantes em função da idade 

 

 

 

 
CI – Intervalo de Confiança; ECD - Escala de Comportamentos Desviantes; CA – Comportamentos Aditivos; CD – Comportamentos 
Disruptivos na Escola 

 
 
 
 
 
 

 Idade Direcção das ≠ significativas 
 1 = 12-15 2 = 16-18 ηp

2  
ECD M DP M DP   
CA 1.52  .78 1.98  .95 .058 1<2 
95%CI [1.43, 1.61] [1.83, 2.12]   
CD 2.20 .05 2.49 .09 .017 1<2 
95%CI [2.09, 2.31] [2.32, 2.66]   
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Análises diferenciais do comportamento desviante em função da escolaridade 

Relativamente à análise da variância das dimensões dos comportamentos desviantes em 

função da escolaridade constatou-se que existem diferenças estatisticamente significativas F 

(12, 844) = 3.71, p = .001; ηp
2 = .050. Assim, em relação à dimensão Roubos observam-se 

diferenças com significância estatística F (2, .382) = 7.90, p = .001; ηp
2 = .036, apresentando 

uma média superior no grupo do 5º-7º ano (M = 1.39), com IC 95% [1.27, 1.51] face ao grupo do 

10º-12º ano (M = 1.11), com IC 95% [1.01, 1.21] e este revela uma média inferior 

comparativamente com o grupo do 8º-9º ano (M = 1.32), com IC 95% [1.23, 1.42]. 

Relativamente aos Comportamentos Violentos denotam-se diferenças estatisticamente 

significativas F (2, .533) = 10.50, p = .001; ηp
2 = .047, verificando-se uma média mais elevada 

no grupo do 5º-7º ano (M = 1.62), com IC 95% [1.48, 1.75] comparativamente com o grupo do 

10º-12º ano (M = 1.22), com  95% CI [1.11, 1.33] e este apresenta uma média inferior em relação 

ao grupo do 8º-9º ano (M = 1.49), com IC 95% [1.38, 1.60]. Quanto à dimensão 

Comportamentos Agressivos dirigidos a Professores observam-se diferenças com 

significância estatística F (2, .410) = 8.91, p = .001; ηp
2 = .040, que revelam uma média mais 

elevada no grupo do 5º-7º ano (M = 1.48), com IC 95% [1.36, 1.61], quando comparado com o 

grupo do 8º-9º ano (M = 1.29), com IC 95% [1.19, 1.39] e com o grupo de adolescentes do 10º-

12º ano (M = 1.14), com IC 95% [1.05, 1.24]. Considerando a dimensão dos Comportamentos 

Disruptivos na Escola, verificam-se diferenças estatisticamente significativas F (2, .930) = 3.93, 

p = .020; ηp
2 = .018, que apresentam uma média superior no grupo do 8º-9º ano (M = 2.39), com 

IC 95% [2.25, 2.54] sobre o grupo do 10º-12ºº ano de escolaridade (M = 2.10), com IC 95% 

[1.95, 2.25]. No que concerne às dimensões Comportamentos Aditivos F (2, .672) = 2.64, p = 

.073; ηp
2 = .012 e Mentiras Acerca da Idade F (2, .806) = .913, p = .402; ηp

2 = .004 não se 

constatam diferenças estatisticamente significativas segundo a escolaridade dos adolescentes 

(Tabela 26). 

 
Tabela 26 
Análise diferencial dos comportamentos desviantes em função da escolaridade 

 Escolaridade Direcção das ≠ significativas 
 1- 5º-7º ano 2- 8º-9º ano 3- 10º-12º ano   

ECD M DP M DP M DP ηp
2  

ROU 1.39 .84 1.32 .66 1.11  .33 .036 1>3; 2>3 
95%CI [1.27, 1.51] [1.23, 1.42] [1.01, 1.21]   
CV 1.62   .95 1.49 .77 1.22  .47 .047 1>3; 2>3 
95%CI [1.48, 1.75] [1.38, 1.60] [1.11, 1.33]   
CAP 1.48 .89 1.29 .64 1.14 .40 .040 1>2; 1>3 
95%CI [1.36, 1.61] [1.19, 1.39] [1.05, 1.24]   
CD 2.33 1.1 2.39 .99 2.10 .84 .018 2>3 
95%CI [2.15, 2.52] [2.25, 2.54] [1.95, 2.25]   

CI – Intervalo de Confiança; ECD - Escala de Comportamentos Desviantes; ROU – Roubos; CV – Comportamentos Violentos CAP – 
Comportamentos Agressivos dirigidos a Professores; CD – Comportamentos Disruptivos na Escola 
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Análises diferenciais do comportamento desviante em função da idade das figuras 

parentais 

No que diz respeito à análise das dimensões dos comportamentos desviantes no sentido de 

testar a variância em função da idade do pai, verificam-se diferenças significativas entre os três 

grupos de adolescentes F (12, 882) = 1.93, p = .027; ηp
2 = .026. Assim, na dimensão 

Comportamentos Aditivos verificam-se diferenças estatisticamente significativas F (2, .711) = 

7.87, p = .001; ηp
2 = .034, sendo que as médias mais elevadas se apresentam no grupo de 

adolescentes cujos pais têm mais do que 55 anos (M = 1.90), com IC 95% [1.75, 2.04] 

comparativamente com o grupo em que os pais têm entre 41-55 anos (M = 1.56), com IC 95% 

[1.45, 1.66] e com o grupo de adolescentes com pais que têm entre 28-40 anos (M = 1.53), com 

IC 95% [1.34, 1.72]. Perante a dimensão Roubos constatam-se diferenças com significância 

estatística F (2, .412) = 7.11, p = .001; ηp
2 = .031, revelando uma média superior no grupo de 

adolescentes filhos de pais com idades superiores a 55 anos (M = 1.46), com IC 95% [1.35, 1.57] 

face ao grupo com pais em que a idade se apresenta entre os 41-55 anos (M = 1.21), com IC 95% 

[1.13, 1.29] e ao grupo em que os pais têm entre 28-40 anos (M = 1.20), com IC 95% [1.06, 

1.35]. Quanto à dimensão Comportamentos Violentos, que revela a existência de diferenças 

estatisticamente significativas F (2, .585) = 8.84, p = .001; ηp
2 = .038, destaca-se com uma média 

mais elevada o grupo de adolescentes cujos pais têm mais do que 55 anos de idade (M = 1.68), 

com IC 95% [1.55 1.81] face ao grupo de adolescentes em que os pais têm idades entre os 28-40 

anos (M = 1.37), com IC 95% [1.20, 1.55] e com o grupo de adolescentes com pais com idades 

entre os 41-55 anos (M = 1.34), com IC 95% [1.24, 1.44]. No que concerne aos 

Comportamentos Agressivos dirigidos a Professores denotam-se diferenças com significância 

estatística  F (2, .461) = 6.95, p = .001; ηp
2 = .030, através das quais se verifica uma média 

superior no grupo de adolescentes que têm pais com idades superiores a 55 anos (M = 1.49), com 

IC 95% [1.37, 1.61] face ao grupo de adolescentes em que os pais têm entre 41-55 anos (M = 

1.22), com IC 95% [1.13, 1.31]. No que diz respeito à dimensão dos Comportamentos 

Disruptivos na Escola observam-se diferenças estatisticamente significativas F (2, .960) = 4.06, 

p = .018; ηp
2 = .018, que indicam uma média mais elevada no grupo de adolescentes cujos pais 

têm mais de 55 anos de idade (M = 2.49), com IC 95% [2.32, 2.66] comparativamente com o 

grupo de adolescentes que os pais têm entre 41-55 anos de idade (M = 2.20), com IC 95% [2.08, 

2.32]. Por fim, a dimensão Mentiras acerca da Idade apresenta diferenças estatisticamente 

significativas F (2, .864) = 3.89, p = .021; ηp
2 = .017, que revelam uma média mais elevada no 

grupo de adolescentes cujos pais apresentam uma idade superior a 55 anos (M = 1.73), com IC 

95% [1.57, 1.90] quando comparado com o grupo de adolescentes com pais que têm idades 

compreendidas entre os 28-40 anos (M = 1.37), com IC 95% [1.16, 1.58] (Tabela 27). 
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Tabela 27 
Análise diferencial dos comportamentos desviantes em função da idade do pai 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CI – Intervalos de Confiança; ECD - Escala de Comportamentos Desviantes; CA – Comportamentos Aditivos; ROU – Roubos; CV – 
Comportamentos Violentos; CAP – Comportamentos Agressivos dirigidos a Professores; CD – Comportamentos Disruptivos na Escola; 
MEN – Mentiras acerca da Idade 

 

Perante a análise diferencial dos comportamentos desviantes em função da idade da mãe 

foram encontrados diferenças significativas F (12, 882) = 2, p = .022; ηp
2 = .026. Assim, 

considerando os Comportamentos Aditivos constatam-se diferenças com significância 

estatística F (2, .717) = 5.78, p = .003; ηp
2 = .025, verificando-se uma média mais elevada no 

grupo de adolescentes cujas mães apresentam uma idade superior a 55 anos (M = 1.95), com IC 

95% [1.76, 2.14] perante o grupo de adolescentes que as mães têm entre 41-55 anos (M = 1.60), 

com IC 95% [1.48, 1.71] e com o grupo de adolescentes que têm mães com idades entre os 27-40 

anos (M = 1.59), com IC 95% [1.45, 1.71]. Relativamente à dimensão Comportamentos 

Violentos observam-se diferenças estatisticamente significativas F (2, .599) = 3.40,  p = .034; 

ηp
2 = .015, destacando-se com uma média mais elevada o grupo dos adolescentes com mães que 

apresentam idades superiores a 55 anos (M = 1.65), com IC 95% [1.48, 1.82] comparativamente 

com o grupo de adolescentes cujas mães têm entre 41-55 anos (M = 1.38), com IC 95% [1.28, 

1.49]. Considerando a dimensão Comportamentos Disruptivos na Escola constatam-se 

diferenças com significância estatística F (2, .952) = 5.98, p = .003; ηp
2 = .026, revelando uma 

média superior no grupo de adolescentes que as mães têm idades superiores a 55 anos (M = 

2.63), com IC 95% [2.41, 2.85] quando comparados com o grupo dos adolescentes cujas mães 

apresentam uma idade compreendida entre os 27-40 anos (M = 2.19), com IC 95% [2.04, 2.34]. 

No que concerne às dimensões Roubos F (2, .422) = 1.48, p = .229; ηp
2 = .007, 

Comportamentos Agressivos dirigidos a Professores F (2, .471) = 2.46, p = .087; ηp
2 = .011 e 

Mentiras acerca da Idade F (2, .879) = .044, p = .957;  ηp
2 = .000, não apresentam variância 

significativa em função da idade da mãe (Tabela 28). 

 
 

 Idade do Pai  Direcção das ≠ 
significativas 

   1 = 28-40 2 = 41-55  3 = >55         ηp
2  

ECD M DP M DP M DP   
CA 1.53 .82  1.56 .78 1.90 .95 .034 1<3; 2<3 
95%CI [1.34, 1.72] [1.45, 1.66] [1.75, 2.04]   
ROU 1.20 .54 1.21 .51 1.46 .88 .031 1<3; 2<3 
95%CI [1.06, 1.35] [1.13, 1.29] [1.35, 1.57]   
CV 1.37 .71 1.34 .67 1.68 .94 .038 1<3; 2<3 
95%CI [1.20, 1.55] [1.24, 1.44] [1.55, 1.81]   
CAP 1.25 .68 1.22 .57 1.49 .84 .030 2<3 
95%CI [1.09, 1.40] [1.13, 1.31] [1.37, 1.61]   
CD 2.19 .88 2.20 .96 2.49 1.1 .018 2<3 
95%CI [1.97, 2.42] [2.08, 2.32] [2.32, 2.66]   
MENT 1.37 .75 1.53 .95 1.73 .97 .017 1<3 
95%CI [1.16, 1.58] [1.42, 1.65] [1.57, 1.90]   
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Tabela 28 
Análise diferencial dos comportamentos desviantes em função da idade da mãe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CI – Intervalos de Confiança; ECD - Escala de Comportamentos Desviantes; CA – Comportamentos Aditivos; CV – Comportamentos 
Violentos; CD – Comportamentos Disruptivos na Escola 

 
Análises diferenciais do comportamento desviante em função da escolaridade das figuras 
parentais 

A análise da variância das dimensões do comportamento desviante em função da 

escolaridade do pai revela diferenças significativas F (18, 903) = 1.78, p = .024; ηp
2 = .034. Na 

dimensão Comportamentos Aditivos constatam-se diferenças com significância estatística F (3, 

.605) = 3.41, p = .018; ηp
2 = .033, revelando uma média superior no grupo de adolescentes em 

que os pais apresentam um nível de escolaridade entre o analfabetismo e o 4º ano (M = 1.73), 

com IC 95% [1.59, 1.87] comparativamente com o grupo referente em que os pais possuem um 

nível escolar entre o 10º-12º ano (M = 1.36), com IC 95% [1.16, 1.57]. Perante a dimensão 

Comportamentos Violentos observam-se diferenças estatisticamente significativas F (3, .457) = 

4.13, p = .007; ηp
2 = .039, através das quais se denota uma média superior no grupo de 

adolescentes em que os pais possuem habilitações literárias entre o analfabetismos e 4º ano de 

escolaridade (M = 1.51), com IC 95% [1.39, 1.64] face ao grupo dos adolescentes em que os pais 

possuem entre o 10ºe 12º ano de escolaridade (M = 1.13), com IC 95% [.95, 1.31]. Quanto à 

dimensão Comportamentos Disruptivos na Escola, verifica-se a existência de diferenças com 

significância estatística F (3, .857) = 2.94, p = .033; ηp
2 = .028, todavia na análise do post hoc 

com recurso ao test de scheffé não se observam diferenças significativas entre os grupos. 

Relativamente às dimensões Roubos F (3, .259) = 2.26, p = .082; ηp
2 = .022, Comportamentos 

Agressivos dirigidos a Professores F (3, .255) = 2.39, p = .069; ηp
2 = .023e Mentiras acerca 

da Idade F (3, .822) = .373, p = .772; ηp
2 = .004, não se denotam diferenças com significância 

estatística segundo a escolaridade do pai (Tabela 29).  

Em relação à análise diferencial dos comportamentos desviantes não se constatam 

diferenças significativas em função da escolaridade da mãe F (18, 969) = 1.45, p = .100; ηp
2 = 

.026. 

 
 
 

 

  Idade Mãe  Direcção das ≠  significativas
ECD 1 = 27-40 2 = 41-55 3 = >55   
 M           DP M           DP M          DP ηp

2  
CA 1.59 .83 1.60 .79 1.95 1 .025 1<3; 2<3 
95%CI [1.45, 1.71] [1.48, 1.71] [1.76, 2.14]   
CV 1.42 .78 1.38 .73 1.65 .87 .015 2<3 
95%CI [1.31, 1.54] [1.28, 1.49] [1.48, 1.82]   
CD 2.19 .97 2.23 .92 2.63 1.1 .026 1<3;2<3 
95%CI [2.04, 2.34] [2.09, 2.36] [2.41, 2.85]  
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Tabela 29 
Análise diferencial dos comportamentos desviantes em função da escolaridade do pai 
 Escolaridade do pai  Direcção das ≠ 

significativas 

 1 = analfabeto-4º 2 = 5º-9º 3 = 10º-12º 4=curso superior   

ECD M DP M DP M DP M DP ηp
2  

CA 1.73 .87 1.52 .74 1.36 .60 1.40 .86 .033 1>3 

95%CI [1.59, 1.87] [1.38, 1.66] [1.16, 1.57] [1.10, 1.71]   

CV 1.51 .78 1.39 .67 1.13 .31 .134 .80 .039 1>3 

95%CI [1.39, 1.64] [1.26, 1.51] [.95, 1.31] [1.07, 1.60]   

CI – Intervalo de Confiança; ECD - Escala de Comportamentos Desviantes; CA – Comportamentos Aditivos; CV – Comportamentos 

Violentos 

 

2.2. Análises diferenciais da qualidade de ligação aos Professores e Funcionários em 
função das variáveis sócio-demográficas  

 
Análises diferenciais da qualidade de ligação aos Professores e Funcionários em função da 
configuração familiar 
 

Quando realizada a análise da variância das dimensões da qualidade de ligação aos 

Professores e Funcionários em função da configuração familiar, foi possível verificar que 

existem diferenças estatisticamente significativas. Assim, relativamente à dimensão qualidade 

de ligação aos Professores observam-se diferenças com significância estatística t (444) = 3.23; 

p = .001, sendo que se verifica uma média mais elevada nos adolescentes institucionalizados (M 

= 4.09), com IC 95% [.12, .50] comparativamente com os adolescentes de famílias intactas (M = 

3.78), com IC 95% [.12, .50]. Quanto à dimensão qualidade de ligação aos Funcionários da 

Escola, denotam-se diferenças estatisticamente significativas t (442) = 4.10; p = .001, 

verificando-se uma média superior dos adolescentes institucionalizados (M = 3.76), com IC 95% 

[.25, .71] face aos adolescentes de famílias intactas (M = 3.28), com IC 95% [.25, .71] (Tabela 

30). 

Tabela 30 
Análise diferencial da ligação aos Professores e Funcionários em função da configuração 
familiar   

CI – Intervalo de Confiança; QLPF – Qualidade de Ligação aos Professores e Funcionários; PROF – Professores; FE – Funcionários da 
Escola 

 

 

 

 Configuração Familiar  Direcção das ≠ significativas 
 1 - Institucionalizados 2 – Famílias Intactas   
QLPF M DP M DP 95% CI  
PROF 4.09 1.0 3.78 1.0 [.12, .50] 1>2 
FE 3,76 1.2 3.28 1.3 [.25, .71] 1>2 



73 
 

Análises diferenciais da qualidade de ligação aos Professores e Funcionários em função do 
género 

Relativamente à análise da variância das dimensões da qualidade de ligação aos 

Professores e Funcionários em função do género constatou-se que existem diferenças 

significativas ao nível da qualidade de ligação aos Funcionários da Escola t (438) = 2.10, p = 

.036, sendo que se observa uma média superior no género masculino (M = 3.64), com IC 95% 

[.02, .48] quando comparado com o género feminino (M = 3.39), com IC 95% [.02, .48]. No que 

diz respeito às dimensões qualidade de ligação aos Professores t (444) = -.087; p = .931, e 

qualidade de ligação aos Funcionários da Instituiçãot (200) = -.062; p = .951, não se 

constatam diferenças significativas em função do género (Tabela 31). 

Tabela 31 
Análise diferencial da ligação aos Professores e Funcionários em função do género  

 
 
 
 
 
 
CI – Intervalo de Confiança; QLPF – Qualidade de Ligação aos Professores e Funcionários; PROF – Professores; FE – Funcionários da 
Escola; FI – Funcionários da Instituição 

 

Análises diferenciais da ligação aos Professores e Funcionários em função da idade dos 
adolescentes 

  Considerando a variância da qualidade de ligação aos Professores e Funcionários em 

função da idade dos adolescentes não se observam diferenças significativas F (3, 196) = .332, p 

= .802; ηp
2 = .005.  

 
Análises diferenciais da qualidade de ligação aos Professores e Funcionários em função da 
escolaridade dos adolescentes 

 De igual forma se constata que não existem diferenças com significância estatística 

relativamente à qualidade de ligação aos Professores e Funcionários face à escolaridade dos 

adolescentes F (6, 362) = .954, p = .457; ηp
2 = .016. 

 

Análises diferenciais da ligação aos Professores e Funcionários em função da idade e 

escolaridade das figuras parentais 

 Quanto à idade do pai F (6, 392) = .498, p = .810; ηp
2 = .008 e idade da mãe F (6, 392) 

= .791, p = .577; ηp
2 = .012 não se observam diferenças estatisticamente significativas 

relativamente às dimensões da qualidade de ligação aos Professores e Funcionários. No que 

concerne à variância da qualidade de ligação aos Professores e Funcionários face à 

escolaridade do pai F (9, 258) = 1.24, p = .274; ηp
2 = .041 e da escolaridade da mãe F (9, 294) 

= 1.37, p = .201; ηp
2 = .040 não se denotam diferenças com significância estatística.   

 Género  Direcção das ≠ significativas 
 1 - Masculino 2 - Feminino   

QLPF M DP M DP 95% CI  
FE 3.64 1.19 3.39 1.30 [.02, .48] 1>2 
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2.3. Análises diferenciais da psicopatologia em função das variáveis sócio-demográficas 
 

Análises diferenciais da psicopatologia em função da configuração familiar 

Os resultados da análise perante as dimensões da psicopatologia indicam que existem 

diferenças estatisticamente significativas em função das diferentes configurações familiares. 

Deste modo, em relação à dimensão da Somatização verificam-se diferenças com significância 

estatística t (446) = 4.45, p = .001, que indicam uma média mais elevada nos adolescentes 

institucionalizados (M = 2.01), com IC 95% [.19, .49], comparativamente com os adolescentes 

provenientes de famílias intactas (M = 1.66), com IC 95% [.19, .49]. A dimensão Obsessão-

Compulsão revela a existência de diferenças estatisticamente significativas t (447) = 3.91, p = 

.001, sendo que os valores mais elevados incidem sobre os adolescentes institucionalizados (M = 

2.34), com IC 95% [.16, .46] face aos adolescentes de famílias intactas (M = 2.03), com IC 95% 

[.16, .46]. Relativamente à dimensão Sensibilidade Interpessoal denotam-se diferenças com 

significância estatística t (447) = 3.77, p = .001, que revelam uma média superior nos 

adolescentes institucionalizados (M = 2.16), com IC 95% [.16, .51] perante os adolescentes de 

famílias intactas (M = 1.82), com IC 95% [.16, .51]. Considerando a dimensão Depressão, 

verifica-se a existência de diferenças estatisticamente significativas t (447) = 5.00, p = .001, com 

uma maior incidência nos adolescentes institucionalizados (M = 2.29), com IC 95% [.26, .60] 

quando comparados com os adolescentes que provêm de famílias intactas (M = 1.86), com IC 

95% [.26, .60]. A dimensão da Ansiedade apresenta diferenças com significância estatística t 

(447) = 3.71, p = .001, que revelam uma média mais elevada nos adolescentes 

institucionalizados (M = 2.07), com IC 95% [.14, .45] comparativamente com os adolescentes de 

famílias intactas (M = 1.78), com IC 95% [.14, .45].  Perante a dimensão da Ansiedade Fóbica 

constatam-se diferenças estatisticamente significativas t (446) = 4.29; p = .001, através das quais 

se observam índices mais elevados nos adolescentes institucionalizados (M = 1.87), com IC 95% 

[.18, .49] face aos adolescentes de famílias intactas (M = 1.54), com IC 95% [.18, .49] (Tabela 

32). 

 
Tabela 32 
Análise diferencial da psicopatologia em função da configuração familiar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CI – Intervalo de Confiança; BSI - Brief Symptom Inventory; SOM– Somatização; OBC – Obsessão-Compulsão; SI – Sensibilidade 
Interpessoal; DEP – Depressão; ANS – Ansiedade; ANSF – Ansiedade Fóbica 

Configuração Familiar  Direcção das ≠ 
significativas 

  1 - Institucionalizados 2 - Famílias Intactas   
BSI M DP M DP  95% CI  

SOM 2.01 .93 1.66 .70  [.19, .49] 1>2 
OBC 2.34 .88 2.03 .79  [.16, .46] 1>2 

SI 2.16 1.0 1.82 .87  [.16, .51] 1>2 
DEP 2.29 .97 1.86 .86  [.26, .60] 1>2 
ANS 2.07 .91 1.78 .75  [.14, .45] 1>2 

ANSF 1.87 .94 1.54 .70  [.18, .49] 1>2 
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Análises diferenciais da psicopatologia em função do género 

Considerando a variância das dimensões da psicopatologia em função do género foi 

possível observar através da análise que existem diferenças significativas sobre as diferentes 

dimensões da psicopatologia dos adolescentes. Assim, relativamente à dimensão Somatização 

verificam-se diferenças com significância estatística t (446) = -2.94, p = .003, através das quais 

se denota uma média superior no género feminino (M = 1.92), com IC 95% [-.38, -.08] 

comparativamente com o género masculino (M = 1.69), com IC 95% [-.38, -.08]. Perante a 

dimensão Obsessão-Compulsão constatam-se diferenças estatisticamente significativas t (447) 

= -3.32, p = .001, que revelam uma média mais elevada para o género feminino (M = 2.29), com 

IC 95% [-.42, -.11] comparativamente com o género masculino (M = 2.03), com IC 95% [-.42, -

.11]. No que diz respeito à dimensão Sensibilidade Interpessoal observam-se diferenças com 

significância estatística t (447) = -2.48, p = .013, em que o género feminino revela uma média 

superior (M = 2.07), com IC 95% [-.40, -.05] comparativamente com o género masculino (M = 

1.85), com IC 95% [-.40, -.05]. Na dimensão Depressão denota-se a existência de diferenças 

estatisticamente significativas t (444) = -3.65; p = .001, através das quais se constata uma média 

mais elevada no género feminino (M = 2.20), com IC 95% [-.48, -.15] face ao género masculino 

(M = 1.88), com IC 95% [-.48, -.15].  No que concerne à dimensão da Ansiedade verificam-se 

diferenças estatisticamente significativas t (447) = -2.95; p = .003, que destacam médias mais 

elevadas no género feminino (M = 2.02), com IC 95% [-.39, -.08]face ao género masculino (M = 

1.78), com IC 95% [-.39, -.08]) (Tabela 33). A dimensão Ansiedade Fóbica não revela 

diferenças com significância estatística em função do género t (446) = -1.70; p = .090.  

 
Tabela 33 
Análise diferencial da psicopatologia em função do género 

 

 

 

 
 
 

CI – Intervalo de Confiança; BSI - Brief Symptom Inventory; SOM– Somatização; OBC – Obsessão-Compulsão; SI – Sensibilidade 
Interpessoal; DEP – Depressão; ANS – Ansiedade 

 
Análises diferenciais da psicopatologia em função da idade dos adolescentes 

Relativamente à análise da variância das dimensões da psicopatologia em função da 

idade, denota-se que não existem diferenças com significância estatística F (6, 444) = 1.07, p = 

.380, ηp
2 = .014. 

 
 
 

Género  Direcção das ≠ significativas 
  1 - Masculino 2 - Feminino   

BSI M DP M DP 95% CI 
SOM 1.69 .90 1.92 .82 [-.38, -.08] 1<2 
OBC 2.03 .83 2.29 .84 [-.42, -.11] 1<2 

SI 1.85 .96 2.07 .95 [-.40, -.05] 1<2 
DEP 1.88 .85 2.20 .98 [-.48, -.15] 1<2 
ANS 1.78 .83 2.02 .83 [-.39, -.08] 1<2 
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Análises diferenciais da psicopatologia em função da escolaridade dos adolescentes 

Considerando a variância das dimensões da psicopatologia em função da escolaridade 

dos adolescentes, verifica-se que existem diferenças com significância estatística F (12, 842) = 

1.84, p = .039, ηp
2 = .026. Assim, face à dimensão Somatização verificam-se diferenças com 

significância estatística F (2, .657) = 5.66, p = .004, ηp
2 = .026 e destaca-se com média mais 

elevada o grupo de adolescentes que frequenta entre o 5º-7º ano (M = 2.03), com IC 95% [1.88, 

2.19] comparativamente com o grupo do 10º-12º ano (M = 1.69), com IC 95% [1.57, 1.82]. 

Relativamente à dimensão Obsessão-Compulsão constatam-se diferenças com significância 

estatística F (2, .699) = 3.86, p = .022, ηp
2 = .018, sendo que a média mais elevada se centra no 

grupo de adolescentes que frequenta entre o 5º-7º ano (M = 2.36), com IC 95% [2.20, 2.52], 

quando comparada com o grupo do 8-9º ano (M = 2.09), com IC 95% [1.96, 2.22] (Tabela 34). 

Quanto à dimensão Ansiedade Fóbica denotam-se diferenças estatisticamente significativas F 

(2, .660) = 3.09, p = .046, ηp
2 = .014, todavia na análise do post hoc com recurso ao test de 

scheffé não se observam diferenças significativas entre os grupos. No que concerne às dimensões 

Sensibilidade Interpessoal F (2, .886) = 2.06, p = .129, ηp
2 = .010, Depressão F (2, .846) = 

2.97, p = .052, ηp
2 = .014 e Ansiedade F (2, .681) = 1.28, p = .103,  ηp

2 = .011, não se observam 

diferenças estatisticamente significativas em função da escolaridade dos adolescentes. 

 
Tabela 34 
Análise diferencial da psicopatologia em função da escolaridade  

  Escolaridade Direcção das ≠ significativas 
 1 = 5º-7º 2 =8º-9º 3 = 10º-12º ηp

2  
BSI M DP M DP M DP   
SOM 2.03 .10 1.79 .77 1.69 .71 .026 1>3 
95% CI [1.88, 2.19] [1.66, 1.91] [1.57, 1.82]   
OBC 2.36   1.0 2.09 .77 2.12 .78 .018 1>2 
95% CI [2.20, 2.52] [1.96, 2.22] [1.99, 2.25]   

CI – Intervalo de Confiança; BSI - Brief Symptom Inventory; SOM – Somatização; OBC – Obsessão-Compulsão 
 
 

Análises diferenciais da psicopatologia em função idade das figuras parentais  

Quanto à análise da variância das dimensões da psicopatologia em função da idade do pai 

F (12, .880) = 1.64, p = .076, ηp
2 = .022 e da idade da mãe F (12, .880) = 1.55, p = .101, ηp

2 = 

.021, não se verificam diferenças estatisticamente significativas. 

 
Análises diferenciais da psicopatologia em função da escolaridade das figuras parentais 

No que diz respeito à análise da variância das dimensões da psicopatologia em função da 

escolaridade do pai, denota-se que existem diferenças com significância estatística F (18, 897) 

= 1.90, p = .013, ηp
2 = .037. Assim, perante a Somatização verificam-se diferenças 

estatisticamente significativas F (3, .662) = 4.60, p = .004, ηp
2 = .044, através das quais se denota 

uma média mais elevada no grupo de adolescentes cujos pais possuem um nível escolar até ao 4º 
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ano (M = 1.99), com IC 95% [1.88, 2.15], comparativamente com o grupo do curso superior (M 

= 1.46), com IC 95% CI [1.14, 1.78]. Relativamente à Obsessão-Compulsão observam-se 

diferenças com significância estatística F (3, .695) = 5.24, p = .002, ηp
2 = .049, que revelam uma 

média superior no grupo de adolescentes em que os pais possuem habilitações literárias até ao 4º 

ano de escolaridade (M = 2.35), com IC 95% CI [2.20, 2.50] quando comparado com o grupo do 

curso superior (M = 1.67), com IC 95% [1.35, 2.00]. No que diz respeito à dimensão 

Sensibilidade Interpessoal, verifica-se a existência de diferenças com significância estatística F 

(3, .899) = 5.01, p = .002, ηp
2 = .047, através das quais se observa uma média superior no grupo 

de adolescentes cujos pais apresentam uma formação académica até ao 4º ano (M = 2.21), com 

IC 95% [2.04, 2.39], face aos grupos relativos ao 5º-9º ano (M = 1.84), com IC 95% [1.66, 2.01] 

e curso superior (M = 1.59), com IC 95% [1.22, 1.96]. Quanto à Depressão, constatam-se 

diferenças estatisticamente significativas F (3, .662) = 8.54, p = .001, ηp
2 = .052, verificando-se 

uma média mais elevada centrada no grupo de adolescentes cujos pais revelam possuir 

habilitações literárias até ao 4º ano (M = 2.25), com IC 95% [2.08, 2.42] perante o grupo do 

curso superior (M = 1.52), com IC 95% CI [1.16, 1.88]. A dimensão da Ansiedade revela que 

existem diferenças com significância estatística face à escolaridade do pai F (3, .708) = 2.90, p = 

.035, ηp
2 = .028, todavia, na análise de post hoc com recurso ao teste de scheffé não se denotam 

diferenças significativas entre os grupos. Por fim, considerando a dimensão Ansiedade Fóbica, 

verifica-se a existência de uma média superior no grupo dos adolescentes que têm pais com uma 

formação académica até ao 4º ano (M = 1.89) com IC 95% [1.74, 2.03] quando comparado com 

os grupos do 5º-9º ano (M = 1.59), com IC 95% [1.45, 1.74], do 10º-12º ano (M = 1.48), com IC 

95% [1.28, 1.69] e do curso superior (M = 1.34), com IC 95% [1.03, 1.65] (Tabela 35). 

 
Tabela 35 
Análise diferencial da psicopatologia em função da escolaridade do pai 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CI – Intervalo de Confiança; BSI - Brief Symptom Inventory; SOM– Somatização; OBC – Obsessão-Compulsão; SI – Sensibilidade 
Interpessoal; DEP – Depressão; ANSF – Ansiedade Fóbica 

 
Perante a análise da variância da psicopatologia em função da escolaridade da mãe, 

denota-se a existência de diferenças estatisticamente significativas F (3, .842) = 8.81, p = .001, 

ηp
2 = .075. Deste modo, considerando a Somatização, observam-se diferenças estatisticamente 

Escolaridade Pai Direcção das ≠ 
significativas 1 = analfabeto-4º 2 = 5º-9º   3 = 10º-12º   4 = curso superior  

BSI M DP M DP  M DP  M DP ηp
2  

SOM 1.99 .93 1.69 .78 1.69 .71  1.46 .51 .044 1>4 
95% CI [1.88, 2.15] [1.54, 1.84] [1.48, 1.90]  [1.14, 1.78]   

OBC 2.35 .88 2.09 .89  2.07 .75  1.67 .52 .049 1>4 
95% CI [2.20, 2.50] [1.93, 2.24]  [1.85, 2.29]  [1.35, 2.00]   

SI 2.21 1.1 1.84 .91  1.82 .86  1.59 .69 .047 1>2 
95% CI [2.04, 2.39] [1.66, 2.01]  [1.57, 2.06]  [1.22, 1.96]   

DEP 2.25 .98 1.92 .95  1.91 .89  1.52 .49 .052 1>4 
95% CI [2.08, 2.42] [1.75, 2.09]  [1.67, 2.15]  [1.16, 1.88]   
ANSF 1.89 .94 1.59 .77  1.48 .54  1.34 .41 .055  1>2; 1>3; 1>4 

95% CI [1.74, 2.03] [1.45, 1.74]  [1.28, 1.69]  [1.03, 1.65]   
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significativas F (3, .646) = 8.57, p = .001, ηp
2 = .074, que revelam uma média superior no grupo 

de adolescentes em que as mães apresentam habilitações literárias até ao 4º ano de escolaridade 

(M = 2.12), com IC 95% [1.97, 2.28], quando comparado com os grupos do 5º-9º ano (M = 1.76), 

com IC 95% [1.62, 1.90], 10-12º ano (M = 1.57), com IC 95% [1.37, 1.77] e curso superior (M = 

1.55), com IC 95% CI [1.29, 1.81]. No que diz respeito à dimensão Obsessão-Compulsão, 

constatam-se diferenças com significância estatística F (3, .665) = 10.10, p = .001, ηp
2 = .086, 

com níveis mais elevados no grupo de adolescentes cujas mães possuem um nível académico até 

ao 4º ano de escolaridade (M = 2.49), com IC 95% [2.33, 2.64], comparativamente com os 

grupos do 5º-9º ano (M = 2.15), com IC 95% [2.01, 2.30], do 10º-12º ano (M = 1.92), com IC 

95% [1.71, 2.12] e do curso superior (M = 1.77), com IC 95% [1.71, 2.04]. Quanto à 

Sensibilidade Interpessoal denotam-se diferenças estatisticamente significativas, revelando 

uma média superior no grupo de adolescentes que têm mães com habilitações literárias até ao 4º 

ano (M = 2.28), com IC 95% CI [2.11, 2.46] face aos grupos do 5º-9º ano (M = 1.90), com IC 

95% [1.74, 2.07], do 10º-12º ano (M = 1.67), com CI 95% [1.44, 1.90] e do curso superior (M = 

1.62), com IC 95% [1.33, 1.92]. Relativamente à dimensão Depressão, constatam-se diferenças 

com significância estatística F (3, .842) = 8.81, p = .001, ηp
2 = .075, sendo que se verifica uma 

média mais elevada no grupo de adolescentes cujas mães apresentam uma formação académica 

até ao 4ºano de escolaridade (M = 2.36), com IC 95% [2.18, 2.53] face ao do 10º-12º ano (M = 

1.76), com IC 95% [1.54, 1.99] e do curso superior (M = 1.60), com IC 95% [1.30, 1.90]. No que 

concerne à Ansiedade denotam-se diferenças estatisticamente significativas F (3, .671) = 6.33, p 

= .001, ηp
2 = .055, em que a média mais elevada se centra no grupo de adolescentes cujas mães 

apresentam uma formação académica até ao 4º ano de escolaridade (M = 2.16), com IC 95% 

[2.00, 2.32], quando comparado com o grupo do 10º-12º ano (M = 1.69), com IC 95% [1.49, 

1.89] e do curso superior (M = 1.61), com IC 95% [1.35, 1.88]. Considerando a dimensão da 

Ansiedade Fóbica verifica-se a existência de diferenças com significância estatística F (3, .609) 

= .062, p = .001, ηp
2 = .090, através das quais se observa uma média mais elevada no grupo de 

adolescentes em que as mães possuem habilitações literárias até ao 4º ano (M = 2.03), com IC 

95% [1.84, 2.18]) face aos grupos do 5º-9º ano (M = 1.61), com IC 95% [1.47, 1.75], do curso 

superior (M = 1.43), com IC 95% [1.18, 1.69] e do 10º-12º ano (M = 1.42), com IC 95% [1.23 

1.61] (Tabela 36). 
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Tabela 36 
Análise diferencial da psicopatologia em função da escolaridade da mãe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CI – Intervalo de Confiança; BSI - Brief Symptom Inventory; SOM– Somatização; OBC – Obsessão-Compulsão; SI – Sensibilidade 
Interpessoal; DEP – Depressão; ANS – Ansiedade; ANSF – Ansiedade Fóbica 
 

2.4. Análises diferenciais da qualidade de ligação aos irmãos em função das variáveis 
sócio-demográficas 

 
Análises diferenciais da qualidade de ligação aos irmãos em função da configuração 
familiar 
 

Relativamente à análise das dimensões da qualidade da ligação aos irmãos constata-se 

que existem diferenças estatisticamente significativas em função das diferentes configurações 

familiares perante a dimensão dos Comportamentos Pró-sociais e Afecto t (368) = 2.18, p = 

.030, sendo que a média se revela mais elevada nos adolescentes institucionalizados (M = 1.51), 

com IC 95% [.01, .21] comparativamente com os adolescentes de famílias intactas (M = 1.39), 

com IC 95% [.01, .21] (Tabela 37). Quanto às dimensões Suporte t (371) = .722, p = .471, 

Dominância t (371) = .707, p = .480, Companhia e Intimidade t (371) = -.132, p = .189 e 

Admiração t (367) = 1.83, p = .068, não se observam diferenças com significância estatística em 

função da configuração familiar.  

 
Tabela 37 
Análise diferencial da qualidade de ligação aos irmãos em função da configuração familiar 

 
 
 
 
  

CI – Intervalo de confiança; SRQ – Sibling Relationship Questionnaire; CPA – Comportamentos Pró-sociais e Afecto 
 

Análises diferenciais da qualidade de ligação aos irmãos em função do género 

 Considerando a variância das dimensões da qualidade de ligação aos irmãos em função 

do género, verifica-se que existem diferenças com significância estatística. Assim, relativamente 

ao Suporte constatam-se diferenças com significância estatística t (346) = 2.16, p = .032, 

revelando uma média mais elevada nos adolescentes do género masculino (M = 1.52), com IC 

Escolaridade Mãe Direcção das ≠ 
significativas          1 = analfabeto-4º          2 = 5º-9º 3 = 10º-12º    4 = curso superior

 M          DP M       DP M DP      M     DP ηp
2  

SOM 2.12 .92  1.76 .81  1.57 .65  1.55 .65  .074 1>2; 1>3; 1>4 
95% CI [1.97, 2.28]  [1.62, 1.90]  [1.37, 1.77]  [1.29, 1.81]    

OBC 2.49 .92  2.15 .84  1.92 .61  1.77 .74  .086 1>2; 1>3; 1>4 
95% CI [2.33, 2.64]  [2.01, 2.30]  [1.71, 2.12]  [1.71, 2.04]    
     SI 2.28 1.0  1.90 .94  1.67 .72  1.62 .79  .071 1>2; 1>3; 1>4 
95% CI [2.11, 2.46]  [1.74, 2.07]  [1.44, 1.90]  [1.33, 1.92]    

DEP 2.36 1.0  2.05 .96  1.76 .71  1.60 .74  .075 1>3; 1>4 
95% CI [2.18, 2.53]  [1.88, 2.21]  [1.54, 1.99]  [1.30, 1.90]    

ANS 2.16 .90  1.90 .88  1.69 .58  1.61 .70  .055 1>3; 1>4 
95% CI [2.00, 2.32]  [1.76, 2.05]  [1.49, 1.89]  [1.35, 1.88]    
ANSF 2.03 .94  1.61 .74  1.42 5.6  1.43 .60  .090 1>2; 1>3; 1>4 

95% CI [1.84, 2.18]  [1.47, 1.75]  [1.23, 1.61]  [1.18, 1.69]    

Configuração Familiar  Direcção das ≠ significativas 
  1 - Institucionalizados 2 - Famílias Intactas   

SRQ M DP M DP 95% CI  
CPA 1.51 .501 1.39 .490 [.01, .21] 1>2 
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95% [.01, .21] quando comparado com os adolescentes do género feminino (M = 1.41), com IC 

95% [.01, .21]. Relativamente aos Comportamentos Pró-sociais e Afecto denotam-se 

diferenças estatisticamente significativas t (345) = 2.32, p = .021, verificando-se uma média mais 

elevada nos adolescentes do género masculino (M = 1.52), com IC 95% [.02, .22] face aos 

adolescentes do género feminino (M = 1.40), com IC 95% [.02, .22]. Quanto à dimensão 

Companhia e Intimidade verificam-se diferenças com significância estatística t (371) = 2.71, p 

= .007, através das quais se observa uma média superior nos adolescentes do género masculino 

(M = 1.56), com IC 95% [.04, .24] comparativamente com os adolescentes do género feminino 

(M = 1.42), com IC 95% CI [.04, .24]. Considerando a Admiração, observam-se diferenças 

estatisticamente significativas t (340) = 2.91, p = .004, sendo que se denota uma média mais 

elevada nos adolescentes do género masculino (M = 1.50), com IC 95% [.05, .25] quando 

comparado com os adolescentes do género feminino (M = 1.35), com IC 95% [.05, .25] (Tabela 

38). A dimensão Dominância não revela diferenças significativas em função do género dos 

adolescentes t (371) = -.073, p = 942.  

 
Tabela 38 
Análise diferencial da qualidade de ligação aos irmãos em função do género 

 

 

 

 
CI – Intervalo de confiança; SRQ – Sibling Relationship Questionnaire; SUP – Suporte, CPA – Comportamentos Pró-sociais e Afecto; 
CI – Companhia e Intimidade; ADM – Admiração  
 

Análises diferenciais da qualidade de ligação aos irmãos em função da idade 

Considerando a variância das dimensões da qualidade de ligação aos irmãos em função 

da idade, constata-se que existem diferenças estatisticamente significativas F (5, 367) = 2.53, p 

= .029; ηp
2 = .033. Assim, perante o Suporte denotam-se diferenças com significância estatística 

F (1, .244) = 8.37, p = .004; ηp
2 = .022, verificando-se uma média superior nos adolescentes mais 

velhos (16-18 anos) (M = 1.57), com IC 95% [1.48, 1.66] comparativamente com os mais novos 

(12-15 anos) (M = 1.41), com IC 95% [1.35, 1.47]. Relativamente à dimensão Admiração, 

constatam-se diferenças estatisticamente significativas F (1, .239) = 7.38, p = .007; ηp
2 = .020, 

em que a média mais elevada se centra nos adolescentes mais velhos (16-18 anos) (M = 1.52), 

com IC 95% [1.43, 1.61] quando comparado com os adolescentes mais novos (12-15 anos) (M = 

1.37), com IC 95% [1.31, 1.43] (Tabela 39). Considerando as dimensões Dominância F (1, 

.250) = 1.75, p = .186; ηp
2 = .005, Comportamentos Pró-sociais e Afecto F (1, .246) = 3.19, p = 

Género 95% CI Direcção das ≠ significativas 
  1 - Masculino 2 - Feminino   
SRQ M DP M DP   
SUP 1.52 .50 1.41 .49 [.01, .21] 1>2 
CPA 1.52 .50 1.40 .59 [.02, .22] 1>2 
CI 1.56 .50 1.42 .50 [.04, .24] 1>2 

ADM 1.50 .50 1.35 .48 [.05, .25] 1>2 
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.075; ηp
2 = .009 e Companhia e Intimidade F (1, .250) = 1.10, p = .294; ηp

2 = .003 não se 

observam diferenças com significância estatística em função da idade dos adolescentes.  

Tabela 39 
Análise diferencial da qualidade de ligação aos irmãos em função da idade 

 Idade Direcção das ≠ significativas 
 1 = 12-15 anos 2 = 16-18 anos ηp

2  
SRQ M DP M DP   
SUP 1.41 .493 1.57 . 497 022 1<2 

95% CI [1.35, 1.47] [1.48, 1.66]   
ADM 1.37 .483 1.52 .502 020 1<2 

95% CI [1.31, 1.43] [1.43, 1.61]   
CI – Intervalo de confiança; SRQ – Sibling Relationship Questionnaire; SUP – Suporte; ADM – Admiração  

Análises diferenciais da qualidade de ligação aos irmãos em função da escolaridade 

 

 No que concerne à análise da variância da qualidade de ligação aos irmãos em função 

da escolaridade dos adolescentes denota-se que não existem diferenças com significância 

estatística F (10, 710) = 1.66, p = .086; ηp
2 = .023.  

 
Análises diferenciais da qualidade de ligação aos irmãos em função da idade e da 
escolaridade das figuras parentais 
 

 Relativamente à análise da variância da qualidade de ligação aos irmãos em função da 

idade das figuras parentais, observa-se que não existem diferenças estatisticamente 

significativas quando considerada a idade do pai F (10, 734) = 1.01, p = .431; ηp
2 = .014 e a 

idade da mãe F (10, 734) = 1.27, p = .243; ηp
2 = .017 dos adolescentes da amostra. 

Considerando a análise da variância da qualidade de ligação aos irmãos em função da 

escolaridade das figuras parentais verifica-se que não existem diferenças com significância 

estatística perante a escolaridade do pai F (15, 738) = .899, p = .566; ηp
2 = .018 e a 

escolaridade da mãe F (15, 792) = 1.52, p = .090; ηp
2 = .028.  

 
3. Predição dos comportamentos desviantes e da psicopatologia - Modelo de regressões 

múltiplas hierárquicas 
 

3.1. Predição dos Comportamentos Desviantes 
 

3.1.1. Predição dos Comportamentos Desviantes – Comportamentos Aditivos 

Foram desenvolvidas análises de regressão múltipla hierárquica realizadas com quatro 

blocos com o objectivo de se verificar a importância do género, da configuração familiar, da 

qualidade de ligação aos irmãos e aos professores e funcionários da escola na predição dos 

comportamentos aditivos. Neste sentido, no bloco 1 introduziu-se o género (Dummy), que 

explica 1.8% da variância total (R2=.018), contribuindo individualmente com 1.8% da variância 
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para o modelo (R2change=.018). Relativamente, ao bloco 2, a configuração familiar (Dummy) 

explica 13.4% da variância total (R2=.134), apresentando uma contribuição individual de 11.6% 

da variância para modelo (R2change=.116). No bloco 3 introduziram-se as dimensões relativas à 

qualidade de ligação aos irmãos, as quais explicam 15.7% da variância total (R2=.157), 

revelando um contributo individual de 2.3% da variância para o modelo (R2change=.023). Por 

último, foram introduzidas as dimensões da qualidade de ligação aos professores e 

funcionários da escola que explicam 17.8% da variância total (R2=.178) e que contribuem 

individualmente com 2.1% da variância para o modelo (R2change=.021). Relativamente à análise 

das variáveis independentes dos blocos, denota-se que três apresentam uma contribuição 

significativa (p<.05). Deste modo, por ordem de importância, as variáveis que contribuem para a 

predição dos comportamentos aditivos são a configuração familiar (institucionalizados) (β = -

.350), a admiração nos irmãos (β = -.188) e o género (masculino) (β = -.131) (Tabela 40). 

 
Tabela 40 
Regressão Múltipla Hierárquica para os Comportamentos Aditivos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Nota. B, SE e β para um nível de significância de p <.05; Bloco1- Género; Bloco 2-Configuração familiar; Bloco 3- Dimensões ligação 
aos irmãos (SRQ); Bloco 4- Dimensões da qualidade de ligação aos professores e funcionários escola (QLPF). 

 
 

3.1.2. Predição dos Comportamentos Desviantes - Roubos 

De igual modo, esta análise foi realizada segundo quatro blocos, no sentido de se verificar 

a importância do género, da configuração familiar, da qualidade de ligação aos irmãos e aos 

professores e funcionários da escola na predição dos roubos. Assim, no bloco 1 introduziu-se o 

género (Dummy), que explica 2.5% da variância total (R2=.025), contribuindo individualmente 

com 2.5% da variância para o modelo (R2change=.025). No bloco 2 foi introduzida a 

configuração familiar (Dummy) que explica 9.4% da variância total (R2=.094), o que indica 

uma contribuição individual de 6.9% da variância para modelo (R2change=.069). No bloco 3 

foram introduzidas as dimensões da qualidade de ligação aos irmãos, que explicam 14.3% da 

variância total (R2=.143), revelando um contributo individual de 4.9% da variância para o 

modelo (R2change=.049). Por fim, introduziram-se as dimensões da qualidade da ligação aos 

 R2 R2 Change B SE β Sig. 
Bloco 1 .018 .018     
Género   -.226 .085 -.131 .008 
Bloco 2  .134 .116     
Configuração Familiar   -.601 .085 -.350 .000 
Bloco 3 - SRQ .157 .023     
Suporte       
Dominância       
Comportamentos Pró-sociais e 
Afecto 

      

Companhia e Intimidade       
Admiração   -.184 .086 -.188 .034 
Bloco 4 - QLPF .178 .021     
Professores       
Funcionários Escola        
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professores e funcionários da escola que explicam 15.8% da variância total (R2=.158) e que 

contribuem individualmente com 1.5% da variância para o modelo (R2change=.015). 

Relativamente à análise das variáveis independentes dos blocos, observa-se que quatro 

apresentam uma contribuição significativa (p<.05). Desta forma, por ordem de importância, as 

variáveis que contribuem para a predição dos roubos são configuração familiar 

(institucionalizados) (-.248) e a admiração nos irmãos (β = -.248), a qualidade de ligação aos 

professores (β = -.163),  e o género (masculino) (β = -.125) (Tabela 41). 

 

Tabela 41 
Regressão Múltipla Hierárquica para os Roubos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota. B, SE e β para um nível de significância de p <.05; Bloco1- Género; Bloco 2-Configuração familiar; Bloco 3- Dimensões ligação 
aos irmãos (SRQ); Bloco 4- Dimensões da qualidade de ligação aos professores e funcionários escola (QLPF). 

 

3.1.3. Predição dos Comportamentos Desviantes – Comportamentos Violentos 

No sentido de testar a importância do género, da configuração familiar, da qualidade de 

ligação aos irmãos e aos professores e funcionários da escola na predição dos comportamentos 

violentos foram realizadas análises de regressão múltipla hierárquica através da utilização de 

quatro blocos. Deste modo, no bloco 1 introduziu-se o género (Dummy), que explica 3.9% da 

variância total (R2=.039), contribuindo individualmente com 3.9% da variância para o modelo 

(R2change=.039). Face ao bloco 2 foi introduzida a configuração familiar (Dummy) que explica 

12.1% da variância total (R2=.121), a qual apresenta uma contribuição individual de 8.2% da 

variância para modelo (R2change=.082). Relativamente ao bloco 3 foram introduzidas as 

dimensões da qualidade de ligação aos irmãos, que explicam 16.7% da variância total 

(R2=.167), apresentando um contributo individual de 4.6% da variância para o modelo 

(R2change=.046). Por fim, foram introduzidas as dimensões da qualidade de ligação aos 

professores e funcionários da escola que explicam 17.8% da variância total (R2=.178) e 

contribuem individualmente com 1.1% da variância para o modelo (R2 change=.011). 

Considerando a análise das variáveis independentes dos blocos, constata-se que quatro 

apresentam uma contribuição significativa (p<.05). Assim, por ordem de importância, as 

variáveis que contribuem para a predição dos comportamentos violentos são a admiração nos 

 R2 R2Change B SE β Sig. 
Bloco 1 .025 .025     
Género   -.163 .065 -.125 .013 
Bloco 2  .094 .069     
Configuração Familiar   -.324 .066 .-248 .000 
Bloco 3 - SRQ .143 .049     
Suporte       
Dominância       
Comportamentos Pró-sociais 
e Afecto 

      

Companhia e Intimidade       
Admiração   -.185 .066 -.248 .006 
Bloco 4 - QLPF .158 .015     
Professores   -.103 .043 -.163 .017 
Funcionários Escola        
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irmãos (β = -.282), a configuração familiar (institucionalizados) (β = -.275), a companhia e 

intimidade dos irmãos (β = .190) e o género(masculino) (β = -.180) (Tabela 42). 

 
Tabela 42 
Regressão Múltipla Hierárquica para os Comportamentos Violentos 

 R2 R2Change B SE β Sig. 
Bloco 1 .039 .039     
Género   -.281 .077 -.180 .000 
Bloco 2  .121 .082     
Configuração Familiar   -.429 .077 -.275 .000 
Bloco 3 - SRQ .167 .046     
Suporte       
Dominância       
Comportamentos Pró-sociais 
e Afecto 

      

Companhia e Intimidade   .182 .084 .190 .031 
Admiração   -.251 .078 -.282 .002 
Bloco 4 - QLPF .178 .011     
Professores       
Funcionários Escola        

Nota. B, SE e β para um nível de significância de p <.05; Bloco1- Género; Bloco 2-Configuração familiar; Bloco 3- Dimensões ligação 
aos irmãos (SRQ); Bloco 4- Dimensões da qualidade de ligação aos professores e funcionários escola (QLPF). 

 
 

3.1.4.  Predição dos Comportamentos Desviantes - Comportamentos Agressivos  

dirigidos a Professores 

Com o objectivo de testar a importância do género, da configuração familiar, da qualidade 

de ligação aos irmãos e aos professores e funcionários da escola na predição dos 

comportamentos agressivos dirigidos a professores, foram realizadas análises de regressão 

múltipla hierárquica através da utilização de quatro blocos. Assim, no bloco 1 introduziu-se o 

género (Dummy), que explica 1.1% da variância total (R2=.011), contribuindo individualmente 

com 1.1% da variância para o modelo (R2change=.011). No que concerne ao bloco 2, a 

configuração familiar (Dummy) explica 10.5% da variância total (R2=.105), apresentando uma 

contribuição individual de 9.4% da variância para modelo (R2change=.094). No bloco 3 

introduziram-se as dimensões relativas à qualidade de ligação aos irmãos, as quais explicam 

16.2% da variância total (R2=.162), revelando um contributo individual de 5.7% da variância 

para o modelo (R2change=.057). Por último, foram introduzidas as dimensões da qualidade de 

ligação aos professores e funcionários da escola que explicam 17.4% da variância total 

(R2=.174) e que contribuem individualmente com 1.1% da variância para o modelo 

(R2change=.011). A análise das variáveis independentes dos blocos revela que duas apresentam 

uma contribuição significativa (p<.05). Deste modo, por ordem de importância, as variáveis que 

contribuem para a predição dos comportamentos agressivos dirigidos a professores são a 

admiração nos irmãos (β = -.316) e a configuração familiar (institucionalizados) (β = -.301) 

(Tabela 43). 

 
 



85 
 

Tabela 43 
Regressão Múltipla Hierárquica para os Comportamentos Agressivos dirigidos a Professores  

 R2 R2 Change B SE β Sig. 
Bloco 1 .011 .011     
Género       
Bloco 2  .105 .094     
Configuração Familiar   -.415 .069 -.301 .000 
Bloco 3 - SRQ .162 .057     
Suporte       
Dominância       
Comportamentos Pró-sociais 
e Afecto 

      

Companhia e Intimidade       
Admiração   -.249 .070 -.316 .000 
Bloco 4 - QLPF .174 .011     
Professores       
Funcionários Escola        

Nota. B, SE e β para um nível de significância de p <.05; Bloco1- Género; Bloco 2-Configuração familiar; Bloco 3- Dimensões ligação 
aos irmãos (SRQ); Bloco 4- Dimensões da qualidade de ligação aos professores e funcionários escola (QLPF). 

 
3.1.5. Predição dos Comportamentos Desviantes - Comportamentos Disruptivos na 

Escola 

Perante a análise de predição dos comportamentos disruptivos na escola, procedeu-se à 

realização de análises de regressão múltipla hierárquica através da utilização de quatro blocos 

com o objectivo de se analisar a importância do género, da configuração familiar, da qualidade 

de ligação aos irmãos e aos professores e funcionários da escola. Deste modo, no bloco 1 

introduziu-se o género (Dummy), que explica 2.9% da variância total (R2=.029), contribuindo 

individualmente com 2.9% da variância para o modelo (R2 change=.029). No bloco 2 foi 

introduzida a configuração familiar (Dummy) que explica 8.5% da variância total (R2=.085), 

apresentando uma contribuição individual de 5.6% da variância para modelo (R2change=.056). 

No bloco 3 foram introduzidas as dimensões da qualidade de ligação aos irmãos, que explicam 

14% da variância total (R2=.140), revelando um contributo individual de 5.5% da variância para 

o modelo (R2change=.055). Por fim, introduziram-se as dimensões da qualidade da ligação aos 

professores e funcionários da escola que explicam 17.9% da variância total (R2=.179) e que 

contribuem individualmente com 3.9% da variância para o modelo (R2change=.039). 

Relativamente à análise das variáveis independentes dos blocos, observa-se que cinco 

apresentam uma contribuição significativa (p<.05). Desta forma, por ordem de importância, as 

variáveis que contribuem para a predição dos comportamentos disruptivos na escola são a 

companhia e intimidade nos irmãos (β = .286), o suporte nos irmãos (β = -.271), a 

configuração familiar (institucionalizados) (β = -.243), admiração nos irmãos (β = -.239), o 

género (masculino) (β = -.174) (Tabela 44). 
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Tabela 44 
Regressão Múltipla Hierárquica para os Comportamentos Disruptivos na Escola 

 R2 R2Change B SE β Sig. 
Bloco 1 .029 .029     
Género   -.346 .098 -.174 .000 
Bloco 2  .085 .056     
Configuração Familiar   -.482 .098 -.243 .000 
Bloco 3 - SRQ .140 .055     
Suporte   -.331 .101 -.271 .001 
Dominância       
Comportamentos Pró-
sociais e Afecto 

      

Companhia e Intimidade   .347 .107 .286 .001 
Admiração   -.269 .100 -.239 .007 
Bloco 4 - QLPF .179 .039     
Professores       
Funcionários Escola        

Nota. B, SE e β para um nível de significância de p <.05; Bloco1- Género; Bloco 2-Configuração familiar; Bloco 3- Dimensões ligação 
aos irmãos (SRQ); Bloco 4- Dimensões da qualidade de ligação aos professores e funcionários escola (QLPF). 

 
 

3.1.6. Predição dos Comportamentos Desviantes – Mentiras acerca da Idade 

Considerando a análise de predição das mentiras acerca da idade, foram realizadas 

análises de regressão múltipla hierárquica através da utilização de quatro blocos, para testar a 

importância do género, da configuração familiar, da qualidade de ligação aos irmãos e aos 

professores e funcionários da escola. Sendo assim, no bloco 1 introduziu-se o género (Dummy), 

que explica 3.5% da variância total (R2=.035), contribuindo individualmente com 3.5% da 

variância para o modelo (R2change=.035). No bloco 2 foi introduzida a configuração familiar 

(Dummy) que explica 5% da variância total (R2=.050), a qual apresenta uma contribuição 

individual de 1.5% da variância para modelo (R2change=.015). Relativamente ao bloco 3, foram 

introduzidas as dimensões da qualidade de ligação aos irmãos, que explicam 7.1% da variância 

total (R2=.071), apresentando um contributo individual de 2.1% da variância para o modelo 

(R2change=.021). Por fim, foram introduzidas as dimensões da qualidade de ligação aos 

professores e funcionários da escola que explicam 8.9% da variância total (R2=.089) e que 

contribuem individualmente com 1.8% da variância para o modelo (R2change=.018). 

Considerando a análise das variáveis independentes dos blocos, constata-se que quatro 

apresentam uma contribuição significativa (p<.05). Assim, por ordem de importância, as 

variáveis que contribuem para a predição das mentiras acerca da idade são a qualidade de 

ligação aos professores (β = .-183), a dominância nos irmãos (β =-.176), o género (masculino) 

(β = -.165), a configuração familiar (institucionalizados) (β = -.133) (Tabela 45). 
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Tabela 45 
Regressão Múltipla Hierárquica para as Mentiras acerca da Idade 

 R2 R2Change B SE β Sig. 
Bloco 1 .035 .035     
Género   -.309 .097 -.165 .002 
Bloco 2  .050 .015     
Configuração Familiar   -.250 .098 -.133 .011 
Bloco 3 - SRQ .071 .021     
Suporte       
Dominância   .200 .072 .176 .006 
Comportamentos Pró-sociais e 
Afecto 

      

Companhia e Intimidade       
Admiração       
Bloco 4 - QLPF .089 .018     
Professores   -.167 .064 -.183 .010 
Funcionários Escola        

Nota. B, SE e β para um nível de significância de p <.05; Bloco1- Género; Bloco 2-Configuração familiar; Bloco 3- Dimensões ligação 
aos irmãos (SRQ); Bloco 4- Dimensões da qualidade de ligação aos professores e funcionários escola (QLPF). 

 

3.2.  Predição da psicopatologia  
 

3.2.1. Predição da psicopatologia – Somatização  

 Relativamente à predição da somatização foram desenvolvidas análises de regressão 

múltipla hierárquica através da introdução de quatro blocos no sentido de analisar a importância 

do género, da configuração familiar, da qualidade de ligação aos irmãos e aos professores e 

funcionários da escola. Neste sentido, no bloco 1 introduziu-se o género (Dummy), que explica 

1.9% da variância total (R2=.019), contribuindo individualmente com 1.9% da variância para o 

modelo (R2change=.019). Relativamente, ao bloco 2, a configuração familiar (Dummy) explica 

6.3% da variância total (R2=.063), apresentando uma contribuição individual de 4.3% da 

variância para modelo (R2change=.043). No bloco 3 introduziu-se as dimensões relativas à 

qualidade de ligação aos irmãos, as quais explicam 13.4% da variância total (R2=.134), 

revelando um contributo individual de 7.1% da variância para o modelo (R2change=.071). Por 

último, foram introduzidas as dimensões da qualidade de ligação aos professores e 

funcionários da escola que explicam 13.9% da variância total (R2=.139) e que contribuem 

individualmente com 0.5% da variância para o modelo (R2change=.005). Relativamente à análise 

das variáveis independentes dosblocos, denota-se que quatro apresentam uma contribuição 

significativa (p<.05). Deste modo, por ordem de importância, as variáveis que contribuem para a 

predição da somatização são a companhia e intimidade nos irmãos (β = .213), a dominância 

nos irmãos (β = .178), a configuração familiar (institucionalizados) (β = -.157) e o género 

(feminino) (β = .148) (Tabela 46). 
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Tabela 46 
Regressão Múltipla Hierárquica para a Somatização 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota. B, SE e β para um nível de significância de p <.05; Bloco1- Género; Bloco 2-Configuração familiar;Bloco 3- Dimensões 
ligação aos irmãos (SRQ);Bloco 4- Dimensões da qualidade de ligação aos professores e funcionários escola(QLPF). 

 
 

3.2.2. Predição da Psicopatologia – Obsessão-Compulsão 

Posteriormente foi realizada uma análise de regressão múltipla hierárquica utilizando como 

variável dependente a obsessão-compulsão através da introdução de quatro blocos com o 

objectivo de verificar a importância do género, da configuração familiar, da qualidade de ligação 

aos irmãos e aos professores e funcionários da escola. Assim, no bloco 1 introduziu-se o género 

(Dummy), que explica 2.4% da variância total (R2=.024), contribuindo individualmente com 

2.4% da variância para o modelo (R2change=.024). No bloco 2 foi introduzida aconfiguração 

familiar (Dummy)que explica 5.8% da variância total (R2=.058), apresentando uma contribuição 

individual de 3.4% da variância para modelo (R2change=.034). No bloco 3 foram introduzidas as 

dimensões da qualidade de ligação aos irmãos, que explicam 8.4% da variância total (R2=.084), 

revelando um contributo individual de 2.6% da variância para o modelo (R2change=.026). Por 

fim, introduziram-se as dimensões da qualidade de ligação aos professores e funcionários da 

escola que explicam 8.7% da variância total (R2=.087) e que contribuem individualmente com 

0.3% da variância para o modelo (R2change=.003). Relativamente à análise das variáveis 

independentes dos blocos, observa-se que três apresentam uma contribuição significativa 

(p<.05). Desta forma, por ordem de importância, as variáveis que contribuem para a predição da 

obsessão-compulsão são a companhia e intimidade nos irmãos (β = .183), o género (feminino) 

(β = .172) e a configuração familiar (institucionalizados) (β = -.146) (Tabela 47). 

 

 

 

 

 

 

 R2 R2 Change B SE β Sig. 
Bloco 1 .019 .019     
Género   .247 .084 .148 .003 
Bloco 2  .063 .043     
Configuração Familiar   -.261 .085 -.157 .002 
Bloco 3 - SRQ .134 .071     
Suporte       
Dominância   .180 .062 .178 .004 
Comportamentos Pró-sociais e 
Afecto 

      

Companhia e Intimidade   .217 .092 .213 .019 
Admiração       
Bloco 4 - QLPF .139 .005     
Professores       
Funcionários Escola        
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Tabela 47 
Regressão Múltipla Hierárquica para a Obsessão-Compulsão 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota. B, SE e βpara um nível de significância de p <.05; Bloco1- Género;Bloco 2-Configuração familiar;Bloco 3- Dimensões 
ligação aos irmãos (SRQ);Bloco 4- Dimensões da qualidade de ligação aos professores e funcionários escola(QLPF). 
 
 

3.2.3. Predição da Psicopatologia – Sensibilidade Interpessoal 

Relativamente à predição da sensibilidade interpessoal foi realizada uma análise de 

regressão múltipla hierárquica através da introdução de quatro blocos com o intuito de verificar a 

importância do género, da configuração familiar, da qualidade de ligação aos irmãos e aos 

professores e funcionários da escola. Assim, no bloco 1 introduziu-se o género (Dummy), que 

explica 1.4% da variância total (R2=.014), contribuindo individualmente com 1.4% da variância 

para o modelo (R2change=.014). Face ao bloco 2 foi introduzida a configuração familiar 

(Dummy) que explica 4.5% da variância total (R2=.045), a qual apresenta uma contribuição 

individual de 3.2% da variância para modelo (R2change=.032). Relativamente ao bloco 3 foram 

introduzidas as dimensões da qualidade de ligação aos irmãos, que explicam 6.4% da variância 

total (R2=.064), apresentando um contributo individual de 1.8% da variância para o modelo 

(R2change=.018). Por fim, foram introduzidas as dimensões da qualidade de ligação aos 

professores e funcionários que explicam 8.5% da variância total (R2=.085) e que contribuem 

individualmente com 2.2% da variância para o modelo (R2change=.022). Considerando a análise 

das variáveis independentes dosblocos, constata-se que quatro apresentam uma contribuição 

significativa (p<.05). Assim, por ordem de importância, as variáveis que contribuem para a 

predição da sensibilidade interpessoal são a ligação aos funcionários da escola (β = .203), o 

género (feminino) (β = .146), aconfiguração familiar (institucionalizados) (β = -.144) e a 

dominância dos irmãos (β = .127)  (Tabela 48). 

 

 

 

 

 

 R2 R2 Change B SE β Sig. 
Bloco 1 .024 .024     
Género   .291 .088 .172 .001 
Bloco 2  .058 .034     
Configuração Familiar   -.248 .089 -.146 .005 
Bloco 3 - SRQ .084 .026     
Suporte       
Dominância       
Comportamentos Pró-sociais 
e Afecto 

      

Companhia e Intimidade   .190 .096 .183 .049 
Admiração       
Bloco 4 - QLPF .087 .003     
Professores       
Funcionários Escola        
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Tabela 48 
Regressão Múltipla Hierárquica para a Sensibilidade Interpessoal 

 R2 R2 Change B SE β Sig. 
Bloco 1 .014 .014     
Género   .283 .100 .146 .005 
Bloco 2  .045 .032     
Configuração Familiar   -.278 .101 -.144 .006 
Bloco 3 - SRQ .064 .018     
Suporte       
Dominância   .148 .074 .127 .047 
Comportamentos Pró-sociais 
e Afecto 

      

Companhia e Intimidade       
Admiração       
Bloco 4 - QLPF .085 .022     
Professores       
Funcionários Escola    .155 .054 .203 .005 

Nota. B, SE e β para um nível de significância de p <.05; Bloco1- Género; Bloco 2-Configuração familiar; Bloco 3- Dimensões ligação 
aos irmãos (SRQ); Bloco 4- Dimensões da qualidade de ligação aos professores e funcionários escola (QLPF). 

 
 

3.2.4. Predição da Psicopatologia – Depressão 

No sentido de avaliar a predição da depressão foi realizada uma análise de regressão 

múltipla hierárquica com a introdução de quatro blocos para testar a importância do género, da 

configuração familiar, da qualidade de ligação aos irmãos e aos professores e funcionários da 

escola. Assim, no bloco 1 introduziu-se o género (Dummy), que explica 2.8% da variância total 

(R2=.028), contribuindo individualmente com 2.8% da variância para o modelo (R2change=.028). 

No que diz respeito ao bloco 2, a introdução da configuração familiar(Dummy) explica 8.3% da 

variância total (R2=.083), o que indica uma contribuição individual de 5.4% da variância para 

modelo (R2change=.054). No bloco 3 introduziram-se as dimensões relativas à qualidade de 

ligação aos irmãos, as quais explicam 12% da variância total (R2=.120), revelando um 

contributo individual de 3.7% da variância para o modelo (R2change=.037). Por último, foram 

introduzidas as dimensões da qualidade de ligação aos professores e funcionários da escola 

que explicam 12.6% da variância total (R2=.126) e que contribuem  individualmente com 0.6% 

da variância para o modelo (R2change=.006). A análise das variáveis independentes dos blocos 

revela que três apresentam uma contribuição significativa (p<.05). Deste modo, por ordem de 

importância, as variáveis que contribuem para a predição da depressão são a configuração 

familiar (institucionalizados) (β = -.193), o género (feminino) (β = .192) e a dominância nos 

irmãos (β = .144) (Tabela 49). 
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Tabela 49 
Regressão Múltipla Hierárquica para a Depressão 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota. B, SE e β para um nível de significância de p <.05; Bloco1- Género; Bloco 2-Configuração familiar; Bloco 3- Dimensões ligação 
aos irmãos (SRQ); Bloco 4- Dimensões da qualidade de ligação aos professores e funcionários escola (QLPF). 

 

3.2.5. Predição da Psicopatologia – Ansiedade 

Posteriormente foram realizadas análises de regressão múltipla hierárquica com o objectivo 

de se avaliar a predição da ansiedade através da introdução de quatro blocos para testar a 

importância do género, da configuração familiar, da qualidade de ligação aos irmãos e aos 

professores e funcionários da escola. Assim, no bloco 1 introduziu-se o género (Dummy), que 

explica 1.9% da variância total (R2=.019), contribuindo individualmente com 1.9% da variância 

para o modelo (R2change=.019). No bloco 2 foi introduzida a configuração familiar (Dummy) 

que explica 5% da variância total (R2=.050), o que indica uma contribuição individual de 3.1% 

da variância para modelo (R2change=.031). No bloco 3 foram introduzidas as dimensões da 

qualidade de ligação aos irmãos, que explicam 9.7% da variância total (R2=.097), revelando 

um contributo individual de 4.7% da variância para o modelo (R2change=.047). Por fim, 

introduziram-se as dimensões da qualidade de ligação aos professores e funcionários da 

escola que explicam 10.3% da variância total (R2=.103) e que contribuem individualmente com 

0.6% da variância para o modelo (R2change=.006). Relativamente à análise das variáveis 

independentes dosblocos, observa-se que quatro apresentam uma contribuição significativa 

(p<.05). Desta forma, por ordem de importância, as variáveis que contribuem para a predição da 

ansiedade sãoa companhia e intimidade nos irmãos (β = .212), o género(feminino) (β = .151), 

a  dominância nos irmãos (β = .131),  e a configuração familiar (institucionalizados) (β = -

.129)  (Tabela 50). 

 

 

 

 

 

 R2 R2Change B SE β Sig. 
Bloco 1 .028 .028     
Género   .360 .095 .192 .000 
Bloco 2  .083 .054     
Configuração Familiar   -.362 .096 -.193 .000 
Bloco 3 - SRQ .120 .037     
Suporte       
Dominância   .163 .070 .144 .021 
Comportamentos Pró-sociais 
e Afecto 

      

Companhia e Intimidade       
Admiração       
Bloco 4 - QLPF .126 .006     
Professores       
Funcionários Escola        
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Tabela 50 
Regressão Múltipla Hierárquica para a Ansiedade 

 R2 R2 Change B SE β Sig. 
Bloco 1 .019 .019     
Género   .254 .087 .151 .004 
Bloco 2  .050 .031     
Configuração Familiar   -.217 .087 -.129 .013 
Bloco 3 - SRQ .097 .047     
Suporte       
Dominância   .133 .064 .131 .039 
Comportamentos Pró-sociais 
e Afecto 

      

Companhia e Intimidade   .218 .095 .212 .022 
Admiração       
Bloco 4 - QLPF .103 .006     
Professores       
Funcionários Escola        

Nota. B, SE e β para um nível de significância de p <.05; Bloco1- Género ;Bloco 2-Configuração familiar; Bloco 3- Dimensões ligação 
aos irmãos (SRQ); Bloco 4- Dimensões da qualidade de ligação aos professores e funcionários escola (QLPF). 
 

3.2.6. Predição da Psicopatologia – Ansiedade Fóbica 

Por fim, procedeu-se à realização de análises de regressão múltipla hierárquica para 

verificar a predição da ansiedade fóbica, através da introdução de quatro blocos com a 

finalidade de testar a importância do género, da configuração familiar, da qualidade de ligação 

aos irmãos e aos professores e funcionários da escola. Deste modo, no bloco 1 introduziu-se o 

género (Dummy), que explica 0.6% da variância total (R2=.006), contribuindo individualmente 

com 0.6% da variância para o modelo (R2change=.006). No bloco 2 foi introduzida 

aconfiguração familiar (Dummy) que explica 4.7% da variância total (R2=.047), a qual 

apresenta uma contribuição individual de 4% da variância para modelo (R2change=.040). 

Relativamente ao bloco 3, foram introduzidas as dimensões da qualidade de ligação aos 

irmãos, que explicam 13.7% da variância total (R2=.137), apresentando um contributo individual 

de 9% da variância para o modelo (R2change=.090). Por fim, foram introduzidas as dimensões 

da qualidade de ligação aos professores e funcionários da escola que explicam 15.5% da 

variância total (R2=.155) e que contribuem individualmente com 1.8% da variância para o 

modelo (R2change=.018). Considerando a análise das variáveis independentes dos blocos, 

constata-se que quatro apresentam uma contribuição significativa (p<.05).Assim, por ordem de 

importância, as variáveis que contribuem para a predição da ansiedade fóbica são a dominância 

nos irmãos (β = .261), qualidade de ligação aos funcionários da escola (β = .180), a 

configuração familiar (institucionalizados) (β = -.136) e o género (feminino) (β = .119) (Tabela 

51). 
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Tabela 51 
Regressão Múltipla Hierárquica para a Ansiedade Fóbica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota. B, SE e β para um nível de significância de p <.05; Bloco1- Género; Bloco 2-Configuração familiar; Bloco 3- Dimensões ligação 
aos irmãos (SRQ); Bloco 4- Dimensões da qualidade de ligação aos professores e funcionários escola (QLPF). 

 

4. Papel moderador da configuração familiar na associação entre a qualidade de ligação 
aos irmãos e os comportamentos desviantes e sintomatologia psicopatológica 

 
4.1. Papel moderador da configuração familiar na associação entre qualidade da 

ligação aos irmãos e os comportamentos desviantes 

Foi realizada uma análise de variância multivariada - MANOVA, tendo como variável 

dependente os comportamentos desviantes e como variáveis independentes a qualidade de 

ligação aos irmãos e a configuração familiar. Neste sentido, pretendeu-se analisar a existência 

do papel moderador da configuração familiar na associação entre a qualidade de ligação aos 

irmãos e os comportamentos desviantes. Para o efeito tornou-se pertinente a realização de uma 

categorização da qualidade de ligação aos irmãos, a qual permitiu obter dois níveis: qualidade 

de ligação aos irmãos alta (média ≥ 3.51) e qualidade de ligação aos irmãos baixa (média ≤ 

3.51). A MANOVA realizada permitiu observar que não existe uma interacção significativa 

entre a qualidade de ligação aos irmãos e a configuração familiar em função 

comportamentos desviantes F (6, 364) = 1.45, p = .195; ηp
2= .023, o que significa que não 

existe um papel moderador da configuração familiar entre a qualidade de ligação aos irmãos 

e os comportamentos desviantes. 

 
4.2. Papel moderador da configuração familiar na associação entre a qualidade da 

ligação irmãos e a psicopatologia 

Posteriormente foi realizada uma análise de variância multivariada - MANOVA, 

apresentando como variável dependente o psicopatologia e como variáveis independentes a 

qualidade de ligação aos irmãos e a configuração familiar. Deste modo, o objectivo consistiu 

em avaliar a existência do papel moderador da configuração familiar na associação entre a 

qualidade de ligação aos irmãos e a psicopatologia. Assim, de igual forma, foi utilizada a 

 R2 R2Change B SE β Sig. 
Bloco 1 .006 .006     
Género   .188 .084 .119 .018 
Bloco 2  .047 .040     
Configuração Familiar   -.227 .084 -.136 .007 
Bloco 3 - SRQ .137 .090     
Suporte       
Dominância   .264 .062 .261 .000 
Comportamentos Pró-sociais 
e Afecto 

      

Companhia e Intimidade       
Admiração       
Bloco 4 - QLPF .155 .018     
Professores       
Funcionários Escola    .119 .045 .180 .009 
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categorização da qualidade de ligação aos irmãos, agregada em dois níveis: qualidade de 

ligação aos irmãos alta (média ≥ 3.51) e qualidade de ligação aos irmãos baixa (média ≤ 3.51).As 

análises revelam que não existe interacção significativa, ou seja, não se verifica a existência do 

papel moderador da configuração familiar entre a qualidade de ligação aos irmãos e a 

psicopatologia F (6, 363) = .671, p = .673; ηp
2= .011. 
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Capítulo VII - Discussão 

Nesta fase será apresentada a discussão dos resultados obtidos com a presente 

investigação, acompanhados por uma reflexão sobre os mesmos e sustentados por uma base 

teórica. O presente estudo proporcionou a oportunidade de abordar alguns pontos cruciais 

relativos à pertinência da qualidade de ligação aos irmãos e a outras figuras significativas, 

nomeadamente os professores e funcionários da escola e da instituição, na dinâmica vivencial 

dos adolescentes. Assim, como a influência destas relações no desenvolvimento de 

sintomatologia psicopatológica e na manifestação de comportamentos desviantes, considerando 

as diferentes configurações familiares estudadas (adolescentes institucionalizados e adolescentes 

provenientes de famílias intactas). 

 
1. Associações entre Psicopatologia, Comportamentos Desviantes, Qualidade de ligação 

aos Irmãos e aos Professores e Funcionários  

De acordo com o que seria expectável constata-se a existência de correlações positivas 

entre as dimensões da psicopatologia e as dimensões dos comportamentos desviantes. Assim, 

denota-se que o desenvolvimento de sintomatologia psicopatológica parece implicar a 

manifestação de comportamentos desviantes. Neste contexto, de acordo com a nossa amostra é 

perceptível que a faixa etária seleccionada corresponde à fase da adolescência, caracterizada por 

todas as transformações cognitivas e afectivas supracitadas. Deste modo, por um lado os jovens 

encontram-se mais vulneráveis face aos eventos vivenciados e por outro, podem apresentar 

determinados comportamentos com o objectivo de se integrarem, e por vezes de se afirmarem, 

no seu grupo de pares. Todavia, estes comportamentos poderão apresentar um cariz mais 

disfuncional, como uma forma de manifestação de um tipo de sintomatologia psicopatológica. 

Nesta perspectiva, Sá (2002) sublinha que os comportamentos desviantes são manifestados como 

o resultado de um quadro psicopatológico. De igual forma, os profissionais na área da saúde 

apresentam evidências de uma relação entre a manifestação de comportamentos desviantes e o 

desenvolvimento de sintomatologia psicopatológica, embora uma não corresponda 

necessariamente ao desenvolvimento da outra (Rutter et al., 1998). Rutter et al. (1998) postulam 

que o aumento de comportamentos desviantes na adolescência se tem desenvolvido em paralelo 

com as perturbações psicossociais, particularmente o consumo de substâncias e as perturbações 

depressivas e de ansiedade. Para alguns autores, a manifestação de comportamentos algo 

desadaptativos revela uma perturbação psicossocial (Rutter, 2000; Scaramella, Conger, Spoth & 

Simons, 2002), ou resulta de um processo de inadaptação (Rutter, 2000). Estas condições podem 

estar associadas a perturbações de identificação, disfunções nas relações familiares, ou podem 

ser o resultado de dificuldades a nível psico-afetivo e económico-social (Scaramella et al., 2002). 

Se considerarmos o consumo de álcool dos adolescentes, encontra-se alguma literatura que 
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corrobora a existência de uma associação entre o consumo etílico e sintomatologia depressiva 

(Alati, Lawlor, & Najman, 2005; Dixit & Crum, 2000; Hartka et al., 1991; Lipton, 1997; 

Rodgers et al., 2000). 

Relativamente às correlações entre as dimensões da psicopatologia e da qualidade de 

ligação aos professores e funcionários, verificam-se que existem correlações positivas e 

significativas entre os funcionários da escola e as dimensões somatização, obsessão-

compulsão, sensibilidade interpessoal, depressão, ansiedade e ansiedade fóbica. De igual 

forma se constatam associações positivas com significância entre os professores e as dimensões 

somatização e ansiedade fóbica. Estes resultados parecem contrariar o que seria esperado e 

apresentado pela literatura. Deste modo, parece-nos que a qualidade de ligação aos funcionários 

da escola e aos professores pode estar associada a um maior índice de psicopatologia. Perante 

isto, parece-nos que as relações estabelecidas com os funcionários da escola poderão não ser 

consideradas as mais seguras, pela menor proximidade e sentido de apoio, facto que pode 

relacionar-se com vivências psicopatológicas por parte dos jovens, nomeadamente somatização, 

obsessão-compulsão, sensibilidade interpessoal, depressão, ansiedade e ansiedade fóbica. 

Wilson, Pritchard e Revalee (2005) sugerem que, para alguns adolescentes, dificuldades a nível 

escolar, social e familiar parecem revelar-se como o resultado do desenvolvimento de um 

processo de desajustamento psicossocial. Na sua continuidade podem despoletar sintomatologia 

ansiosa e depressiva. Assim, os jovens que vivem num ambiente disfuncional, no qual as 

relações são precárias e pouco satisfatórias, apresentam um elevado risco de desenvolvimento de 

psicopatologia. Poderão estender esta vivência ao contexto escolar especialmente com figuras 

menos presentes e acolhedoras sob o ponto de vista afectivo. No caso dos professores à excepção 

da somatização e da ansiedade fóbica não se verificam correlações significativas pelo que a 

qualidade da relação com os professores pode ser distinta dos demais funcionários da escola. 

Neste contexto, e como abordado na revisão da literatura, o papel dos professores deve passar 

pelo estabelecimento de uma relação afectiva e segura, que funcione como base para o 

desenvolvimento cognitivo e emocional dos alunos. Todavia, torna-se fulcral que os professores 

se consciencializem da influência que têm no desenvolvimento dos jovens, fomentando o espírito 

crítico perante o mundo, ao invés de contribuir para a formação de um indivíduo passivo e 

vulnerável aos eventos mais adversos (Miranda, 2008). Este papel pode ser extensível aos 

funcionários da escola, que operam num ambiente comum ao dos professores, orientando os 

jovens no seu processo de crescimento. De acordo com Mota e Matos (2010), os funcionários da 

escola parecem favorecer o desenvolvimento adaptativo dos jovens, na medida em que são 

percepcionados como figuras acessíveis e disponíveis (Mota, 2008). Todavia, os nossos 

resultados apontam para outra realidade. Se considerarmos as diversas vivências dos jovens, 
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compreende-se que muitas vezes a necessidade de se sentirem próximos de figuras acolhedoras 

pode provocar sentimentos ambivalentes e condicionar o processo de regulação emocional. Estas 

condições, na sua continuidade, poderão revelar-se significativas face ao desenvolvimento de 

sintomatologia psicopatológica. 

No que concerne às correlações entre as dimensões dos comportamentos desviantes e as 

dimensões da qualidade de ligação aos professores e funcionários, denotam-se correlações 

negativas com significância estatística entre os professores e as dimensões dos 

comportamentos aditivos, comportamentos disruptivos e mentiras acerca da idade. 

Constataram-se ainda associações negativas significativas entre os funcionários da instituição e 

as dimensões roubos, comportamentos violentos, comportamentos agressivos na escola e 

mentiras acerca da idade. As associações negativas revelam que os professores e os 

funcionários da instituição podem ter um papel relevante na vida dos jovens e potenciar uma 

redução destes comportamentos. As interacções com estas figuras quando positivas, auxiliam os 

adolescentes no desenvolvimento de competências sociais e de processos de resiliência para lidar 

com eventos adversos (Mota & Matos, 2010). Nesta perspectiva, segundo Larose et al. (2005), os 

professores e os funcionários da instituição parecem exercer um papel crucial na adaptação 

social e bem-estar dos jovens. De igual forma, contribuem para a diminuição da angústia, dos 

comportamentos desviantes e do insucesso escolar dos jovens (Davis, 2003). Assim, 

proporcionam oportunidades para o desenvolvimento interno dos adolescentes através da 

construção de limites internos e externos (Mota & Matos, 2008). A investigação de Sanches e 

Gouveia-Pereira (2010), supracitada, realizada com 331 jovens, com idades entre os 12 e 19 

anos, comprova que uma percepção positiva dos professores revela-se determinante para a 

diminuição da prevalência de comportamentos de cariz desviante. 

Considerando as correlações entre as dimensões da psicopatologia e as dimensões da 

qualidade de ligação aos irmãos, pode-se constatar que o suporte se associa de forma positiva 

e significativa com a somatização. Relativamente à dominância nas relações fraternas denotam-

se correlações positivas com significância estatística face à somatização, sensibilidade 

interpessoal, depressão, ansiedade e ansiedade fóbica. A dimensão companhia e intimidade 

dos irmãos associa-se positivamente à somatização, depressão, ansiedade e ansiedade fóbica. 

Isto reflecte que uma relação fraterna positiva parece, de alguma forma, favorecer o 

desenvolvimento de sintomatologia psicopatológica. Por exemplo, a relação com os irmãos pode 

ser pautada por ambivalência, por um lado o desejo de ser como os irmãos mas ao mesmo tempo 

pode provocar ansiedade face a uma atitude de maior dominância e intimidade das relações que 

podem gerar conflitos. Assim, uma relação entre irmãos na qual prevalece a dominância de 

algum deles, ainda que seja uma relação de maior proximidade, assinalada pelo suporte pode 
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gerar nos jovens sentimentos de submissão e simultaneamente alguma insegurança. Estes jovens 

podem tornar-se algo dependentes dos irmãos e consequentemente encontram-se mais 

vulneráveis face ao despoletar de sintomatologia patológica. Na fase da adolescência, as relações 

entre irmãos podem apresentar-se afectuosas e revelar companheirismo, todavia, predomina a 

demarcação de um território e a utilização de objectos pessoais (Goldsmid & Féres-Carneiro, 

2007). No entanto, a adopção de comportamentos semelhantes pode provocar uma formação 

reactiva, que em casos de desigualdades pode potenciar o desenvolvimento de conflitos 

(Goldsmid & Féres-Carneiro, 2011). Assim, esta percepção de desigualdades, associada aos 

episódios de conflitos pode fomentar o desenvolvimento de psicopatologia. Segundo Goldsmid e 

Féres-Carneiro (2011) as interacções entre irmãos tendem a auxiliar na elaboração da angústia 

gerada por determinados eventos e permitem uma descarga moderada de agressividade. Assim, 

os irmãos apresentam interesses e experiências semelhantes, traduzindo-se numa maior 

aproximação entre eles e consequente afastamento das relações parentais. Portanto, denota-se 

que os irmãos representam objectos de intensos e mútuos investimentos e desempenham um 

papel fundamental na estruturação psíquica (Goldsmid & Féres-Carneiro, 2011). 

Por sua vez, os comportamentos desviantes associam-se de forma negativa com a 

qualidade de ligação aos irmãos. Assim, verificam-se correlações negativas com significância 

estatística entre os comportamentos aditivos e comportamentos disruptivos na escola e as 

dimensões suporte e admiração nas relações entre irmãos. De igual modo denotam-se 

correlações negativas e significativas entre os comportamentos violentos e comportamentos 

agressivos dirigidos a professores e as dimensões suporte, comportamentos pró-sociais e 

afecto e admiração. Relativamente aos roubos observa-se a existência de associações negativas 

com significância face às dimensões dos comportamentos pró-sociais e afecto e admiração. 

Estes resultados traduzem que uma relação fraterna positiva se revela particularmente 

significativa e contribui para a diminuição de comportamentos desviantes, como por exemplo os 

comportamentos aditivos, violentos e disruptivos na escola, assim como os roubos ou os 

comportamentos agressivos dirigidos a professores. Assim, os adolescentes da nossa amostra que 

mantêm relações positivas com os irmãos manifestam menores índices de comportamentos 

desviantes, o que parece reflectir que estas relações se revelam influentes na fase da 

adolescência. Estes dados podem ser justificados se considerarmos que os irmãos se tornam 

cuidadores, amigos e figuras de suporte ao longo da vida (Conger et al., 2009; Zukow, 2002). A 

influência deste tipo de relações reflecte-se ao nível das aprendizagens, do desenvolvimento de 

um processo de socialização, de comportamentos de ajuda, de actividades cooperativas e do 

companheirismo (Silveira, 2002), que tendem a intensificar os eventos que proporcionam 

satisfação e o sentimento de afecto que nutrem mutuamente (Almeida, 2005). Assim, as relações 
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construídas entre os irmãos são caracterizadas como fundamentais para a partilha de experiências 

e particularmente para o desempenho de papéis sociais distintos (Fernandes, 2005), assim como 

são caracterizadas pela familiaridade, intimidade e reciprocidade (Almeida, 2005). Promovem o 

processo de socialização, através do estabelecimento de algumas normas que orientem de forma 

adaptativa a relação (Goldsmid & Féres-Carneiro, 2007). Uma relação fraterna pautada pelo 

suporte, admiração, comportamentos pró-sociais e afecto e companhia e intimidade dos irmãos 

pode desenvolver nos jovens uma fonte de protecção e de apoio, que orienta os seus 

comportamentos para outras actividades com cariz mais adaptativo. De acordo com Fernandes 

(2005) e Goldsmid e Féres-Carneiro (2007) os irmãos desempenham funções significativas na 

construção da personalidade uns dos outros através da percepção das diferenças e semelhanças, 

os jovens desenvolvem competências para se percepcionarem enquanto sujeitos.  

Quanto às correlações entre as dimensões da qualidade de ligação aos professores e 

funcionários e as dimensões qualidade de ligação aos irmãos verifica-se que todas se 

apresentam positivas e com significância estatística, o que seria expectável. Estes resultados 

indicam que uma ligação positiva com os irmãos tende a potenciar relações positivas com outras 

figuras significativas, como professores e funcionários da escola ou da instituição. Deste modo, 

os jovens que se relacionam de forma positiva com os irmãos parecem apresentar maior 

disponibilidade e abertura para a construção de novas relações afectivas, que proporcionem 

apoio e protecção, operando como uma base segura para o seu desenvolvimento emocional e 

social. Segundo Ripoll, Carrilo e Castro (2009) constata-se que as interacções entre os irmãos 

estimulam o desenvolvimento de aprendizagens únicas que moldam as relações com os outros, 

considerando os diferentes contextos sociais. De igual modo Fernandes (2005) caracteriza as 

relações com os irmãos como o molde das relações sociais futuras em contexto exterior ao 

familiar, através das quais são testados os vários limites relacionais. Na mesma linha de análise, 

Fernandes et al. (2007) defendem que as relações estáveis e duradouras estabelecidas entre 

irmãos tendem a influenciar as relações sociais futuras. A proximidade e a reciprocidade nas 

relações fraternas promovem uma melhor compreensão do outro, do self e das regras e papéis 

sociais (Almeida, 2005). Assim, as relações positivas entre irmãos permitem a vivência num 

ambiente que promove o desenvolvimento de competências sociocognitivas e comunicacionais, 

nomeadamente a percepção de regras, de papéis sociais e de cooperação (Almeida, 2005). Deste 

modo, percebemos que estas relações orientam os comportamentos e a construção de relações 

interpessoais dos jovens, dependendo da qualidade das interacções, que quando positivas tendem 

a favorecer o estabelecimento de outras relações satisfatórias. 
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2. Análise diferencial dos comportamentos desviantes, qualidade de ligação aos 
professores e funcionários, psicopatologia e qualidade de ligação aos irmãos em função 
das variáveis sócio-demográficas 

 
2.1. Análise diferencial dos comportamentos desviantes em função das variáveis sócio-

demográficas 

Perante as análises realizadas, foi possível verificar que existem diferenças significativas 

entre todas as dimensões dos comportamentos desviantes em função da configuração familiar, 

sendo que para todas as dimensões se constata que estes comportamentos são manifestados com 

maior frequência pelos adolescentes institucionalizados face aos adolescentes provenientes de 

famílias intactas. Estes resultados sugerem que na nossa amostra são os jovens que vivem em 

contexto institucional que revelam recorrer a comportamentos desviantes associados a 

comportamentos aditivos, violentos, disruptivos na escola ou dirigidos a professores, assim como 

aos roubos e às mentiras acerca da idade, com maior frequência. Isto poderá ser justificado pelo 

facto de estes jovens, de alguma forma, sentirem necessidade de exteriorizarem todos os 

sentimentos negativos que experienciaram perante os eventos disfuncionais que viveram em 

contexto familiar. Muitas das aptidões que deveriam ter adquirido para controlar e enfrentar 

determinados sentimentos não foram desenvolvidos de forma adaptativa. E a manifestação destas 

condutas pode revelar-se como a única forma que conhecem para se comportar perante os 

eventos que têm que enfrentar. Deste modo, estes dados podem ser explicados através de Matos 

e Spence (2008) que defendem que o risco de desenvolvimento de problemas pessoais e sociais 

reflecte a dificuldade em defender e manifestar as suas opiniões, lidar com eventos adversos, 

identificar e resolver conflitos interpessoais e desenvolver processos resilientes. Todas estas 

variáveis têm sido identificadas, muitas das vezes, na vivência dos adolescentes 

institucionalizados, o que os torna mais vulneráveis face à manifestação de comportamentos 

desviantes. Dell’Aglio (2000) e Diamond et al. (2001) sublinham que os adolescentes 

institucionalizados apresentam níveis mais elevados de exposição precoce face ao consumo de 

substâncias e como temos verificado, este consumo parece associar-se à manifestação de 

condutas violentas por parte dos jovens (Silva et al., 2009). Assim, uma questão que deve ser 

sublinhada encontra-se associada ao facto de estes consumos, cada vez mais precoces, na sua 

continuidade envolverem a manifestação frequente de comportamentos mais violentos entre 

estes jovens (Johnson et al., 2006). Neste contexto, de acordo com Johnson et al. (2006) os 

jovens institucionalizados parecem revelar condutas com cariz mais agressivo, particularmente 

por motivo de apresentarem condicionantes ao nível da competência social, quando comparados 

com os jovens que vivem em contexto familiar. Este resultado pode ser corroborado pelo estudo 

desenvolvido por Dell’Aglio e Siqueira (2010) com 297 crianças e adolescentes, com idades 
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compreendidas entre os 7 e os 16 anos, sendo que 155 desses jovens viviam em contexto 

institucional e 142 viviam em contexto familiar. Como objectivo delinearam a avaliação de 

preditores de satisfação de vida das crianças e jovens, provenientes de famílias com um estatuto 

sócio-económico baixo, considerando as vivências adversas, a rede de apoio e características da 

família. Desta forma, verificaram que as crianças e jovens institucionalizados apresentam índices 

mais elevados de vivência de eventos adversos, primordialmente pelo facto de serem retirados de 

um contexto familiar pautado por maus-tratos, abandono ou negligência comparativamente com 

os participantes que viviam com as suas famílias. Estes, apesar de apresentarem índices 

significativos de eventos hostis, parecem beneficiar da protecção familiar. Relativamente à 

satisfação de vida, não foram encontradas diferenças significativas entre as duas configurações 

familiares.  

Relativamente à variável género, de igual forma se denota a existência de diferenças com 

significância estatística para todas as dimensões dos comportamentos desviantes. Assim, os 

adolescentes do género masculino apresentam uma maior tendência para desenvolver 

comportamentos desviantes face aos adolescentes do género feminino. Este resultado sugere que 

na nossa amostra são os rapazes que se envolvem com maior prevalência em comportamentos 

aditivos, violentos, disruptivos na escola e agressivos dirigidos a professores, roubos ou mentiras 

acerca da idade. Estes dados podem ser associados ao facto de os jovens do género masculino 

apresentarem menor tolerância e controlo face a eventos menos positivos. Revelam-se mais 

violentos e tendem a reagir com maior frequência de forma menos adaptativa, quando 

comparados com o género feminino. As raparigas parecem lidar de forma mais positiva com 

eventos semelhantes, nos quais os rapazes parecem exteriorizar mais e tendem a desenvolver 

comportamentos de acting out. Este resultado confirma o que tem sido descrito na literatura, que 

aponta para níveis mais elevados de manifestação de comportamentos desviantes no género 

masculino (Lemos, 2007; Martinho, 2010; Sanches, 2007). Segundo Horta, Horta, Pinheiro, 

Morales e Strey (2007) os adolescentes do género masculino tendem a envolver-se com maior 

frequência em comportamentos aditivos que envolvem o consumo etílico. A investigação de 

Cruz, Almeida, Pinto e Aleluia (2011) parece justificar estes dados. Através de uma amostra de 

920 adolescentes, com idades compreendidas entre os 14 e 20 anos, pretendiam analisar o 

impacto das variáveis sócio-demográficas no comportamento violento dos jovens, assim como a 

influência das variáveis de contexto familiar. Neste sentido, constataram que o género parece 

exercer influência sobre os comportamentos de índole violento dos jovens, nomeadamente o 

género masculino. Variáveis como a robustez física (Simões et al., 2008) e características 

hormonais (serotonina, noradrenalina, dopamina) (Cruz et al., 2011) têm sido apresentadas para 
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fundamentar estes resultados. Nesta linha de análise García e Junior (2008) sugerem que os 

jovens do género feminino revelam mais condutas pró-sociais do que os rapazes.  

Os resultados da análise de variância em função da idade dos adolescentes revelaram 

diferenças significativas perante as dimensões dos comportamentos aditivos e comportamentos 

disruptivos na escola. Os adolescentes com idades compreendidas entre os 16-18 anos 

apresentam maior incidência face ao desenvolvimento destes comportamentos quando 

comparados com os adolescentes mais novos (12-15 anos). Estes dados indicam que os jovens 

mais velhos da amostra (16-18 anos) parecem consumir com maior frequência substâncias 

ilícitas ou álcool, assim como se envolvem mais em comportamentos menos adaptativos em 

contexto escolar. Por motivo de estes jovens se encontrarem na fase final da adolescência poderá 

ser associada uma maior capacidade de autonomia e talvez um menor envolvimento com as 

figuras parentais ou outras figuras adultas significativas, como a consequente intensificação das 

ligações aos pares. Podemos ainda sublinhar a maior liberdade da qual estes jovens podem 

beneficiar no sentido de frequentarem outros locais de risco mais elevado para a continuidade 

destes consumos. Estes consumos poderão de alguma forma influenciar os comportamentos dos 

jovens, nomeadamente em contexto escolar, revelando-se menos adaptativos. O estudo de Naia, 

Simões e Matos (2007) foi realizado com 6131 jovens com idades compreendidas entre os 11 e 

os 25 anos. Apresentou como principais objectivos compreender se os locais frequentados pelos 

jovens apresentam alguma implicação face ao consumo de substâncias ilícitas e identificar os 

locais associados ao risco e à protecção desse consumo. As análises relativas à faixa etária foram 

realizadas através da divisão em dois subgrupos. O grupo dos mais novos incluía os jovens com 

idades inferiores a 15 anos e o outro abrangia os jovens mais velhos com idades superiores a 15 

anos. Assim, concluíram que os adolescentes mais velhos e rapazes revelam maiores índices de 

consumo esporádico de substâncias ilícitas, comparativamente com os adolescentes mais novos e 

as raparigas. Relativamente a um consumo regular os resultados apresentam-se mais elevados 

para os rapazes mais velhos. De igual forma, Arriaga, Claudino e Cordeiro (2006) analisaram a 

relação entre a satisfação com o suporte social e a adopção de comportamentos aditivos em 

adolescentes, através da utilização de uma amostra composta por 370 jovens, com uma média de 

idades de 17 anos e revelaram que comportamentos aditivos como o consumo de bebidas 

alcoólicas e de adição tabágica parecem aumentar com a idade.  

Constatam-se diferenças significativas em função da variável escolaridade dos jovens nas 

dimensões roubos e comportamentos violentos, através das quais se verifica que são os jovens 

que frequentam entre o 5º-7º ano e o 8º-9º ano que parecem manifestar estas condutas com maior 

frequência face aos jovens do 10º-12º ano de escolaridade. Ainda que os jovens do 5º-7º ano o 

manifestem com maior prevalência. No que se refere aos comportamentos agressivos dirigidos a 
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professores, estes parecem ser mais desenvolvidos pelos jovens do 5º-7º ano em relação aos 

jovens que frequentam tanto do 8º-9º ano como do 10º-12º ano de escolaridade. Relativamente 

aos comportamentos disruptivos na escola são os jovens que frequentam entre o 8º-9º ano de 

escolaridade os mais propícios a desenvolver estes comportamentos face aos jovens do 10º-12º 

ano. Estes resultados parecem revelar que os adolescentes que participaram no nosso estudo, e 

que frequentam entre o 5º-9º ano de escolaridade são aqueles que tendem a envolver-se com 

maior frequência neste tipo de comportamentos desviantes. Neste sentido, estes dados poderão 

ser justificados, por exemplo, pelo facto de os jovens da nossa amostra, com um nível de 

escolaridade mais baixo, se revelarem mais inseguros e vulneráveis face às transformações 

ocorridas nesta fase. Outra questão poderá estar associada ao facto de que estes anos 

corresponderem, em determinados casos, a mudanças de escola, logo implicam uma nova 

adaptação e a construção de novas relações num ambiente diferente. Todas estas condições 

parecem revelar-se determinantes para que os jovens respondam às exigências impostas de forma 

mais desadaptativa. Cepeda (2009) fundamenta estes dados com o seu estudo realizado com uma 

amostra constituída por 104 jovens, com idades entre os 11 e os 19 anos. Os objectivos deste 

trabalho centraram-se primordialmente na avaliação dos processos de adaptação na adolescência 

em contexto escolar. Os resultados obtidos permitiram concluir que, por exemplo, 

comportamentos agressivos e disruptivos parecem ser apresentados com menor frequência pelos 

jovens com um nível de escolaridade mais elevada, logo, estes comportamentos apresentam 

maior prevalência nos adolescentes com um nível de escolaridade inferior. Marturano, Toller e 

Elias (2005) sugerem que um nível de escolaridade baixo, assim como um desempenho 

académico insatisfatório se encontram ligados de forma significativa à manifestação de 

comportamentos algo desadaptativos. Nesta linha de análise, o estudo de Martins e Pillon (2008), 

com o objectivo de avaliar uma potencial associação entre o primeiro consumo de substâncias 

aditivas e os comportamentos desadapativos dos jovens, contou com uma amostra de 150 

adolescentes do género masculino, com idades entre os 12 e 21 anos. Concluíram que um nível 

de escolaridade mais baixo revela índices mais elevados de comportamentos desviantes, 

nomeadamente a participação em actos como os roubos. Deste modo, sugerem que o nível de 

escolaridade dos jovens parece contribuir como factor protector face aos comportamentos 

desviantes, ou seja, quanto mais instrução os jovens tiverem, menor será o seu envolvimento 

neste tipo de condutas. 

No que concerne aos resultados das análises diferenciais entre a idade do pai e os 

comportamentos desviantes, observam-se diferenças significativas, revelando que o grupo de 

adolescentes com pais que têm mais do que 55 anos tendem a desenvolver com mais frequência 

este tipo de comportamentos comparativamente com os grupos de adolescentes em que os pais 
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apresentam idades inferiores a 55 anos. Assim, perante os comportamentos aditivos, os roubos e 

os comportamentos violentos denota-se que o grupo dos jovens em que o pai apresenta uma 

idade superior a 55 anos desenvolve com maior frequência estas condutas, quando comparado 

com os dois outros grupos, os pais com idades entre os 28-40 anos e os 41-55 anos. 

Relativamente aos comportamentos agressivos dirigidos a professores e comportamentos 

disruptivos na escola verifica-se que são os filhos de pais com mais de 55 anos que os 

manifestam com maior frequência comparativamente com os jovens que têm pais com idades 

entre os 41-55 anos. As mentiras acerca da idade parecem ser utilizadas com maior prevalência 

pelos jovens em que os pais têm uma idade superior a 55 anos relativamente ao grupo de jovens 

com pais que têm idades entre os 28-40 anos. Considerando a idade da mãe, também se 

denotam diferenças significativas, nomeadamente perante as dimensões comportamentos 

aditivos, comportamentos violentos e comportamentos disruptivos na escola. O grupo de 

adolescentes em que as mães apresentam uma idade superior a 55 anos desempenha com maior 

regularidade comportamentos considerados desviantes, em comparação com os outros grupos em 

análise. Assim, os comportamentos aditivos e os comportamentos disruptivos na escola são 

manifestados com maior frequência pelo grupo de jovens que têm mães com mais de 55 anos de 

idade comparativamente com os restantes grupos, em que as mães revelam uma idade 

compreendida entre os 28-40 anos e os 41-55 anos. Quanto aos comportamentos violentos são os 

jovens que têm mães com idades superiores a 55 anos que os desenvolvem com mais frequência, 

quando comparados com o grupo em que as mães têm entre 41-55 anos de idade. Podemos 

justificar estes resultados com o facto de uma grande diferença de idades entre pais e filhos 

implicar o desenvolvimento em gerações bastante distintas, com valores e princípio divergentes, 

sendo que estas relações tendem a ser caracterizadas por uma relação de menor proximidade e 

intimidade entre as duas partes. Bolsoni-Silva e Marturano (2002) consideram que os pais que 

manifestarem comportamentos sociais positivos perante os filhos, nomeadamente interacções 

sociais positivas, comunicação e justificação constante para as suas atitudes, enaltecendo os 

comportamentos adaptativos parecem contribuir para a diminuição de condutas desviantes por 

parte dos jovens. Acrescido a isto, torna-se relevante que face a problemas de comportamento, o 

recurso a algumas estratégias, por parte dos pais, parece exercer um papel preponderante face à 

inibição destes comportamentos. Essas estratégias podem passar pelo estabelecimento de limites 

sem uma componente agressiva, sinalizando os comportamentos disfuncionais e dialogando 

sobre eles (Bolsoni-Silva & Marturano, 2002). Gomide (2006) corrobora esta ideia, sublinhando 

que atitudes como a dispensa de atenção e o comportamento moral, como o favorecimento do 

desenvolvimento de empatia, senso de justiça, responsabilidade e trabalho funcionam como 

factores protectores face à manifestação de comportamentos desviantes. Por outro lado, práticas 
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educativas negativas pautadas por negligência, ausência de atenção e de afecto, excessiva 

permissividade e castigos inconsistentes parecem influenciar a prevalência de comportamentos 

desviantes. 

Por fim, considerando a escolaridade do pai, constata-se que existem diferenças 

significativas nas dimensões comportamentos aditivos e comportamentos violentos. Assim, o 

grupo de adolescentes em que os pais possuem um nível de escolaridade entre o analfabetismo e 

o 4º ano desenvolvem estes comportamentos com maior regularidade face aos outros grupos de 

adolescentes relativos à escolaridade paterna, nomeadamente com um grau de instrução entre o 

5º-9º ano, 10º-12º ano e curso superior. Este resultado revela que uma baixa escolaridade dos 

pais dos jovens participantes na nossa amostra pode implicar uma menor responsabilidade 

depositada nos filhos, particularmente no que diz respeito ao desempenho académico. Isto 

poderá favorecer um menor acompanhamento parental nesta e noutras áreas da vida destes 

jovens, que consequentemente poderá despertar-lhes um sentimento de ausência de 

responsabilidades e na sua continuidade de limites. Estas condições podem favorecer o 

envolvimento em comportamentos aditivos e violentos, uma vez que um maior afastamento dos 

pais poderá reflectir-se numa maior proximidade dos pares, figuras de influência significativa 

nesta fase. Deste modo, verifica-se que um nível baixo de escolaridade apresentado pelo pai 

parece revelar-se um factor de risco face ao desenvolvimento de comportamentos aditivos e 

violentos na adolescência. De acordo com Cruz et al. (2011), esta variável parece influenciar a 

manifestação de comportamentos violentos dos jovens. Perante esta realidade Silva et al. (2009) 

desenvolveram uma investigação com o objectivo de avaliar a prevalência e factores associados 

a porte de arma e participação em conflitos que implicaram agressão física, com 960 

adolescentes com idades compreendidas entre os 15 e os 18 anos. A maioria dos jovens revelou 

que o pai apresenta um nível de escolaridade inferior a 8 anos, assim como comportamentos 

aditivos de consumo de bebidas alcoólicas e de substâncias favorece a manifestação de 

comportamentos violentos. Relativamente à escolaridade da mãe, não se observam diferenças 

significativas, o que indica que esta variável poderá não fazer diferença face ao desenvolvimento 

de comportamentos desviantes dos adolescentes. Predebon e Wagner (2005) corroboram este 

resultado através da análise da prevalência dos problemas de comportamento numa amostra de 

523 estudantes com idades compreendidas entre os 15 e 18 anos. As autoras concluíram que a 

análise da manifestação dos problemas de comportamento em função de variáveis sócio-

demográficas, como a idade, a configuração familiar, o nível sócio-económico, o nível de 

escolaridade dos pais e o tipo de profissões dos pais não apresentou diferenças significativas. 

Assim, estes dados indicam que, apesar de serem vários os factores que interferem no 
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desenvolvimento de comportamentos desviantes dos jovens, a escolaridade materna parece não 

desempenhar um papel significativo. 

 
2.2. Análises diferenciais da qualidade de ligação aos Professores e Funcionários em  

função das variáveis sócio-demográficas  

A análise de variância multivariada revela que existem diferenças significativas da 

qualidade de ligação aos professores e funcionários da escola em função da configuração 

familiar, verificando-se que os adolescentes institucionalizados apresentam valores mais 

elevados de qualidade de ligação a estas figuras significativas, quando comparados com os 

adolescentes provenientes de famílias intactas. Estes dados indicam que os jovens 

institucionalizados parecem construir relações mais positivas e satisfatórias com algumas figuras 

significativas, como o caso dos professores e dos funcionários da escola. Assim, mesmo perante 

a vivência de eventos adversos, relacionados com abandono da responsividade e negligência 

parental, características de muitas das experiências destes jovens, estes apresentam-se 

capacitados e disponíveis para estabelecerem novas relações afectivas. Estas relações devem 

favorecer um desenvolvimento afectivo e emocional positivo, assim como processos de 

resiliência que suportem estes jovens face a adversidades futuras. Como justificação destes dados 

apresentamos o estudo realizado por Mota e Matos (2010) com 109 adolescentes 

institucionalizados, com idades entre os 14 e os 19 anos, através do qual as autoras concluíram 

que a construção de uma relação satisfatória com os adultos significativos favorece uma 

percepção positiva de si, assim como as interacções com os professores e funcionários da escola 

fomentam o desenvolvimento das competências sociais. Nesta perspectiva, Dell’Aglio e Siqueira 

(2010) sugerem que os jovens institucionalizados ao serem retirados do seu contexto familiar e 

sujeitos à inserção numa instituição de acolhimento apresentam níveis de sofrimento 

consideráveis. Todavia, este afastamento da família pode proteger os jovens da exposição a mais 

eventos de risco em contexto familiar. 

No que concerne à variável género, existem diferenças na dimensão funcionários da 

instituição, sendo que se denotam valores mais elevados no género masculino comparativamente 

com o género feminino. Este resultado sugere que os rapazes da nossa amostra tendem a 

desenvolver ligações de melhor qualidade com os funcionários da instituição. Estes dados podem 

ser justificados pelo facto de na adolescência os jovens do género masculino percepcionarem as 

suas representações sociais com maior tranquilidade e equilíbrio (Assis et al., 2003). Estas 

condições poderão facilitar um envolvimento mais satisfatório dos jovens com estes 

funcionários. A investigação desenvolvida por Silva (2011) com 51 jovens institucionalizados 

com idades entre os 14 e os 17 anos, apresentou como objectivo primordial a análise da 

percepção dos jovens institucionalizados em relação ao seu bem-estar subjectivo. Neste sentido, 
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a autora concluiu que os jovens do género masculino revelam índices mais elevados de bem-

estar subjectivo, comparativamente com o género feminino, ainda que estas diferenças não se 

revelem estatisticamente significativas. Assim, uma percepção de bem-estar poderá desenvolver 

nos rapazes uma maior abertura para a ligação a outras figuras significativas, nomeadamente 

com os funcionários da instituição onde vivem.  

Os resultados da análise multivariada não revelam diferenças significativas da qualidade da 

ligação a professores e funcionários em função da idade e escolaridade dos adolescentes, assim 

como da idade e escolaridade parental. Estes dados sugerem que a qualidade de ligação aos 

professores e funcionários não varia de forma significativa em função deste tipo de variáveis. 

Assim, estes resultados podem sugerir que a construção ou fortalecimento de relações afectivas 

com adultos significativos podem ser realizadas em qualquer fase da adolescência, dependendo 

do desenvolvimento emocional e social dos jovens, não descurando a importância das vivências 

passadas que tendem a condicionar o envolvimento nestas relações. Isto demonstra que o 

importante, como propõe a literatura, é realmente a prestação de cuidados e de apoio que é 

fornecida aos jovens por estas figuras, favorecendo o seu desenvolvimento global e uma 

adaptação positiva (Hawkins-Rodgers, 2007; Mota & Matos, 2008; Zegers, 2007). Simsek et al. 

(2007) sublinham estes factos através do seu estudo, referido anteriormente, com 461 crianças e 

adolescentes, com idades compreendidas entre os 6 e os 18 anos, ao defenderem que um contacto 

regular e envolvimento afectivo com os professores e os funcionários da instituição fomentam 

nos jovens uma percepção de maior suporte social e funcionam como factores protectores face 

ao desenvolvimento de problemas emocionais e comportamentais.  

 
2.3. Análises diferenciais da psicopatologia em função das variáveis sócio- 

demográficas 
Relativamente aos resultados das análises diferenciais entre a configuração familiar e a 

psicopatologia, foi possível observar que existem diferenças significativas perante todas as 

dimensões. Constatam-se valores superiores de sintomas psicopatológicos como somatização, 

obsessão-compulsão, sensibilidade interpessoal, depressão, ansiedade e ansiedade fóbica nos 

adolescentes institucionalizados perante os adolescentes de famílias intactas. Estes resultados 

revelam que os adolescentes institucionalizados tendem a desenvolver com maior frequência 

sintomatologia psicopatológica, pelo facto de se apresentarem mais vulneráveis, se 

considerarmos que na maioria das vezes, as suas vidas foram marcadas pela ausência de 

responsividade afectiva, eventos de separação ou de abandono, acrescidos pelos eventos de 

negligência e violência. Todas estas variáveis são apontadas pela literatura como factores de 

risco para o desenvolvimento de sintomatologia psicopatológica, as quais têm sido identificadas 

com significativa frequência nas vivências dos jovens institucionalizados. Segundo Fernandes 
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(2011) os jovens institucionalizados apresentam índices mais elevados de experiências de 

adversidade na infância, nomeadamente negligência emocional e física, quando comparados com 

os adolescentes provenientes de famílias intactas. Wathier e Dell’Aglio (2007) utilizaram uma 

amostra de 257 jovens, com idades compreendidas entre os 7 e os 16 anos, sendo que 130 viviam 

em contexto institucional e 127 viviam com a sua família, para avaliar a manifestação de 

sintomas depressivos, a frequência e o impacto de eventos adversos em crianças e adolescentes 

institucionalizados e não institucionalizados. Assim, as autoras constataram que existe uma 

maior prevalência de sintomatologia depressiva nos jovens institucionalizados, que como 

referido anteriormente, corresponde a uma das psicopatologias manifestadas com mais 

frequência na fase da adolescência. Este resultado pode ser interpretado através do papel 

importante desempenhado pela família, que se revela protector face a eventos adversos, do qual 

os jovens institucionalizados se encontram privados. Segundo Lemos (2007) os jovens que 

apresentam experiências pautadas por algum evento de separação das figuras parentais parecem 

apresentar-se mais vulneráveis perante o desenvolvimento de sintomatologia psicopatológica, 

comparativamente com os que nunca vivenciaram qualquer separação. 

De igual forma se verificam diferenças significativas face à variável género, sendo que se 

denotam níveis de psicopatologia mais elevados, com excepção da dimensão ansiedade fóbica, 

nos adolescentes do género feminino quando comparados com os adolescentes do género 

masculino. Este resultado aponta para uma maior vulnerabilidade das jovens para o 

desenvolvimento de somatização, obsessão-compulsão, sensibilidade interpessoal, depressão e 

ansiedade, o que poderá ser justificado pelo facto de esta população, na fase da adolescência, 

apresentar uma maior preocupação com a sua imagem corporal, que poderá favorecer o 

desenvolvimento de sentimentos de insegurança, inadequação pessoal e de inferioridade, 

particularmente na comparação com outros pares. Estas percepções negativas podem conduzir ao 

desenvolvimento de sintomatologia ansiosa e sobretudo depressiva nas adolescentes, como 

sugerem Lemos (2007) e Dell´Aglio e Hutz (2004). O estudo realizado por Borges, Manso, 

Tomé e Matos (2008) comprova estes dados. Delinearam como objectivo a análise da associação 

entre a ansiedade e as estratégias de coping em função das diferenças de género e idade. Deste 

modo, recolheram uma amostra de 916 estudantes com idades compreendidas entre os 10 e os 22 

anos. Os resultados revelam que o género feminino apresentou valores mais elevados face à 

sintomatologia somática e ansiosa, assim como as jovens se mostram como mais perfeccionistas 

e manifestam medo de desempenho e de serem humilhadas, comparativamente com os rapazes. 

Todavia, segundo Cardoso, Rodrigues e Vilar (2004), estes resultados devem ser interpretados 

com prudência pelo facto de os rapazes apresentarem níveis mais elevados de retracção face à 

expressão de sofrimento psíquico e da sintomatologia associada.   
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Considerando a escolaridade dos adolescentes, verificam-se diferenças significativas nas 

dimensões somatização e obsessão-compulsão, nas quais os índices de psicopatologia se revelam 

superiores no grupo de adolescentes que frequentam entre o 5º-7º ano de escolaridade face aos 

outros grupos. Assim, perante a somatização são os jovens que frequentam entre o 5º-7º ano que 

apresentam este tipo de sintomatologia com maior prevalência em relação aos jovens do 10º-12º 

ano de escolaridade. Enquanto a obsessão-compulsão é manifestada com maior frequência pelos 

jovens a frequentar o 5º-7º ano comparativamente com os jovens do 8º-9º ano. Estes resultados 

podem dever-se ao facto de estes anos curriculares estarem associados a transições escolares, ou 

seja, é um período em que os jovens mudam de estabelecimento de ensino. Este processo implica 

a adaptação a um novo ambiente e a construção de novas relações com outros pares e adultos. 

Deste modo, como constatado pelos resultados supracitados, é nesta fase que se assiste a uma 

maior prevalência de comportamentos desviantes, o que poderá ser indicativo da associação 

entre estas duas condições. O despoletar de psicopatologia poderá implicar o desenvolvimento de 

comportamentos desviantes, ou vice-versa. Outro aspecto que não deve ser descurado prende-se 

com a prevalência significativa da somatização na adolescência, como consequência das 

mudanças bio-psico-sociais características desta fase. A etiologia desta sintomatologia poderá ser 

associada a antecedentes de abuso e/ou maus-tratos, problemas escolares ou com o grupo de 

pares (Tavares, Ferreira, & Fonseca, 2010). 

Quanto à escolaridade das figuras parentais observam-se diferenças significativas em 

praticamente todas as dimensões, com excepção da ansiedade, e revelam-se com índices de 

sintomatologia psicopatológica mais elevados o grupo de adolescentes em que os pais 

apresentam uma formação académica entre o analfabetismo e o 4º ano de escolaridade 

comparativamente com os restantes grupos de escolaridade parental. Neste sentido, face à 

somatização, obsessão-compulsão e depressão denota-se que esta sintomatologia tende a ser 

apresentada com maior prevalência pelos jovens que têm pais com um nível de instrução até ao 

4º ano em comparação com o grupo de jovens em que os pais possuem uma formação superior. 

Relativamente à sensibilidade interpessoal, os jovens que têm pais com um nível de escolaridade 

até ao 4º ano parecem apresentar-se mais vulneráveis a este tipo de sintomatologia, 

comparativamente com os jovens em que os pais possuem uma instrução académica entre o 5º-9º 

ano de escolaridade. Quanto à ansiedade fóbica são os jovens que têm pais com uma formação 

académica até ao 4º ano de escolaridade que tendem a manifestá-la com maior frequência em 

relação aos restantes grupos, nomeadamente dos pais com um nível de escolaridade entre o 5º-9º 

ano, o 10º-12º ano e com curso superior. De igual modo, se constata que relativamente à 

escolaridade da mãe, a somatização, obsessão-compulsão, sensibilidade interpessoal e ansiedade 

fóbica tende a despoletar com maior frequência no grupo de jovens em que as mães apresentam 
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um nível de instrução até ao 4º ano de escolaridade, comparativamente com os outros grupos 

correspondentes ao 5º-9º ano, 10º-12º ano e com curso superior. No que concerne à depressão e à 

ansiedade, este tipo de sintomatologia psicopatológica parece revelar-se com maior frequência 

nos jovens que têm mães com um nível de escolaridade até ao 4º ano, quando comparados com 

os jovens com mães que possuem uma formação académica entre o 10º-12º ano e um curso 

superior. Deste modo, percebe-se que um nível de escolaridade mais baixo por parte dos pais dos 

jovens da nossa amostra parece favorecer o desenvolvimento de somatização, obsessão-

compulsão, sensibilidade interpessoal, depressão, ansiedade e ansiedade fóbica nos jovens. Estes 

resultados poderão indicar que os pais com um nível de escolaridade mais baixo se apresentam 

menos disponíveis e proporcionam menos suporte aos filhos, no sentido em que estas condições 

podem favorecer a desvalorização da sintomatologia apresentada pelos jovens. Estes factos 

foram comprovados por Lemos (2007) que analisou as características do contexto sócio-

demográfico dos jovens da população geral, com o propósito de identificar possíveis variáveis 

desencadeadores de psicopatologia, através de uma amostra com 628 jovens apresentando idades 

compreendidas entre os 12 e os 19 anos. Os resultados sugerem que um nível de escolaridade 

parental baixo, muitas vezes associado a circunstâncias de vida mais precárias, instabilidade 

profissional e várias horas de trabalho, parecem condicionar as relações com os filhos. Estas 

condições tendem a afectar negativamente a disponibilidade física e emocional e o consequente 

suporte que deveria ser proporcionado aos jovens, o que parece contribuir para uma maior 

susceptibilidade face ao desenvolvimento de sintomatologia psicopatológica de jovens cujos pais 

apresentam um nível de escolaridade baixo. 

No que concerne à variável idade dos adolescentes não foram observadas diferenças 

significativas perante as dimensões da psicopatologia, revelando que a idade poderá não 

contribuir para o desenvolvimento de sintomatologia psicopatológica. Perante estes resultados, 

constata-se que a saúde mental dos jovens não se revela condicionada pela sua idade, o que 

contraria os dados apresentados pela literatura, que sugere que os jovens mais velhos apresentam 

maiores índices de perturbações ansiosas e depressivas (Lemos, 2007). Todavia, Vilela, Macho e 

Almeida (2011) obtiveram resultados diferentes aquando da realização de um estudo com 236 

adolescentes com idades compreendidas entre os 11 e os 20 anos, que visava investigar a 

possível existência de uma relação entre o consumo de álcool e a presença de psicopatologia na 

adolescência. Deste modo, constataram que não existiam diferenças significativas em função da 

idade, o que traduz que a idade parece não apresentar qualquer efeito sobre o desenvolvimento 

de sintomatologia nos jovens. De igual forma, a idade dos pais parece não influenciar o 

desenvolvimento de psicopatologia nos jovens. Como temos assinalado, os comportamentos e 

atitudes das figuras parentais apresentam-se como factores de risco ou protectores perante a 
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emergência de sintomatologia psicopatológica. Entre estes têm sido destacados como risco a 

negligência, abandono e maus-tratos parentais (Maia et al., 2006) ou ausência de responsividade 

afectiva (Siqueira et al., 2006), que condicionam de forma significativa o desenvolvimento dos 

jovens. Todavia, a idade dos pais não parece revelar-se um indicador de risco para a 

manifestação de psicopatologia.  

 
2.4. Análises diferenciais da qualidade de ligação aos irmãos em função das  

variáveis sócio-demográficas 

 De acordo com os resultados das análises diferenciais entre a configuração familiar e a 

qualidade de ligação aos irmãos denota-se a existência de diferenças significativas na dimensão 

comportamentos pró-sociais e afecto, que revelam valores mais elevados nos adolescentes 

institucionalizados face aos adolescentes provenientes de famílias intactas. Este resultado sugere 

que os adolescentes institucionalizados tendem a desenvolver, em conjunto com os irmãos, mais 

comportamentos pró-sociais, de suporte, cuidado e que impliquem uma componente afectiva. 

Assim, como temos vindo a assinalar, as relações estabelecidas entre os jovens 

institucionalizados e os seus irmãos parecem apresentar extrema importância face ao 

desenvolvimento afectivo, emocional e social destes jovens. De acordo com Martins (2005) a 

colocação de irmãos na mesma instituição de acolhimento contribui para índices mais baixos de 

problemas emocionais e comportamentais, assim como tendem a atribuir um importante 

significado ao contacto com os seus irmãos (Cunha, 2008). Neste contexto, a investigação 

realizada por Dalbem e Dell’Aglio (2008) com três jovens institucionalizadas com idades 

compreendidas entre os 12 e os 14 anos apontou para um processo de adaptação positivo dos 

adolescentes como resultado da satisfação com a relação fraterna. 

Relativamente ao género, as diferenças significativas observadas nas dimensões suporte, 

comportamentos pró-sociais e afecto, companhia e intimidade e admiração revelam índices 

de uma melhor qualidade de relação fraterna no género masculino em detrimento do género 

feminino. Perante este resultado percebe-se que os jovens do género masculino apresentam 

maior satisfação com a relação estabelecida com os irmãos, quando esta ligação é pautada pelo 

suporte, maior proximidade e admiração entre eles. Assim, os resultados obtidos podem sugerir 

que os jovens do género masculino que participaram na nossa amostra se sentem mais inseguros 

e consequentemente mais dependentes das relações com os irmãos. Ou então podemos 

considerar que estes jovens tenham irmãos do mesmo género. Isto porque de acordo com 

Fernandes (2005), apesar de os irmãos do mesmo género apresentarem relações mais 

conflituosas entre si na infância, tornam-se mais positivas na fase da adolescência, através da 

partilha de experiências e segredos. Goldsmid e Féres-Carneiro (2007) defendem que nas 

relações entre os irmãos operam algumas variáveis que podem favorecer ou condicionar a 
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qualidade dessa ligação, entre as quais destacam o género, a idade, atitudes parentais e o 

temperamento do jovem. Relativamente ao género, as diferenças manifestam-se através da 

rivalidade e competitividade, justificadas pelas poucas características comuns que proporcionem 

momentos de partilha. De igual modo, Carvalho (2011) sugere a existência de relações pautadas 

pela assimetria e desigualdade entre irmãos de géneros diferentes. Todavia, este resultado revela-

se contraditório face ao que tem sido apresentado pela literatura, na medida em que parece ser o 

género feminino a encontrar maior satisfação com as relações fraternas. Uma investigação 

desenvolvida por Oliva e Arranz (2005) com 513 jovens com idades compreendidas entre os 13 e 

19 anos apresentou como objectivo avaliar as relações entre irmãos durante a adolescência, 

considerando o contexto das relações com o pai e a sua influência na adaptação sócio-emocional. 

Assim, verificaram que existem diferenças na adaptação pessoal, nas relações com a figura 

paterna e com os pares, no desenvolvimento da auto-estima e na satisfação com a vida em função 

do género, sendo que o género feminino parece apresentar um índice mais elevado de 

sensibilidade para as relações interpessoais, nomeadamente as familiares. 

Quanto à idade dos adolescentes, verificam-se diferenças significativas face ao suporte e 

admiração dos irmãos, sendo que os adolescentes mais velhos, com idades entre os 16-18 anos 

parecem apresentar melhores índices de qualidade de ligação aos seus irmãos comparativamente 

com o grupo de adolescentes com idades compreendidas entre os 12-15 anos. Este resultado 

poderá ser fundamentado pelo facto de na primeira infância as relações fraternas serem 

caracterizadas pela disputa de atenção e afecto das figuras parentais, simultaneamente com o 

desenvolvimento da personalidade através de um processo de diferenciação realizado pela 

interacção com os irmãos (Carter & McGoldrick, 2001). Na fase da adolescência assiste-se a 

uma perda da identidade infantil e a existência de um irmão mais novo pode contribuir para o 

incremento das angústias particulares deste período, em que o jovem mantém a procura de afecto 

e de protecção (Almaça, 2009). No entanto, na fase intermédia da adolescência, assiste-se a 

alterações nos processos de socialização, os quais implicam novas tarefas. Nesta fase emerge a 

necessidade de adopção de novos padrões de relações e de comportamentos divergentes dos 

adoptados na infância, nomeadamente, relações interpessoais mais autónomas e menos 

dependentes face aos pais e a outros adultos, desenvolvimento de condutas mais responsáveis e 

construção de ligações mais significativas com os pares. Assis et al. (2003), através de um estudo 

com uma amostra constituída por 1.685 jovens, com idades compreendidas entre os 10 e os 19 

anos, avaliaram a representação social que esses adolescentes fazem de si próprios. Concluíram 

que, embora não se denotem diferenças estatisticamente significativas, os jovens com idades 

entre os 15 e 19 anos apresentam médias superiores face aos atributos que retratam tranquilidade 

e equilíbrio, atitudes de amizade e de cuidado com os outros, impressão de satisfação mediana 
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consigo próprio, impressões de valorização pessoal e atributos afectivos nas relações. De igual 

forma revelam médias inferiores perante atitudes anti-sociais e afastamento das pessoas, 

atributos que expressam incompetência e insatisfação com o corpo, comparativamente com o 

grupo de adolescentes com idades entre os 10 e os 14 anos. Estes dados sugerem que os jovens 

mais velhos apresentam competências e recursos mais complexos comparativamente com os 

jovens mais novos, o que lhes permite estabelecer relações interpessoais mais positivas, 

satisfatórias e serenas, que permitem um desenvolvimento mais favorável da sua autonomia.  

Considerando as variáveis escolaridade dos adolescentes, idade e escolaridade das 

figuras parentais, verifica-se a ausência de diferenças significativas, o que indica que estas 

variáveis parecem não apresentar qualquer influência na qualidade de ligação aos irmãos, o que 

de alguma forma não é corroborado pela literatura. Uma investigação realizada por Veiga e 

Antunes (2005), apresentou como objectivo avaliar a relação entre a motivação para o trabalho 

escolar e variáveis associadas ao contexto familiar dos jovens, como autoridade parental, 

percepção de apoio e habilitações literárias dos pais, autoconceito familiar, amizade entre os 

irmãos e divórcio parental, através de uma amostra de 365 alunos, a frequentar entre o 7º, 9º e 

11º ano. Neste sentido, pretendiam analisar quais os factores que variam em função da motivação 

escolar e consequentemente influenciam o rendimento académicodos alunos. Os resultados 

apontam para diferenças significativas entre os grupos de alunos com baixa e alta amizade dos 

irmãos, sendo que se verificam índices mais elevados de motivação escolar, sociabilidade e 

percepção da competência no grupo de jovens que revela maior satisfação na relação com os 

irmãos. De igual forma, verificaram que a motivação geral dos alunos, particularmente o 

empenhamento na tarefa e na percepção da competência, revelou-se maior nos jovens que 

apresentam um autoconceito familiar mais positivo, como o apoio dos pais. Neste sentido, pode 

constatar-se que são vários os factores que podem interferir na relação entre os irmãos e no 

rendimento académico dos jovens. Todavia, na presente amostra, a escolaridade dos 

adolescentes, assim como a idade e a escolaridade das figuras parentais não parece exercer um 

papel significativo na satisfação destas relações. 

 
3. Predição dos comportamentos desviantes e da psicopatologia 

Neste ponto, serão discutidos os efeitos das variáveis relacionais e sócio-demográficas no 

desenvolvimento de comportamentos desviantes e da psicopatologia, considerando os resultados 

obtidos através das análises das regressões múltiplas hierárquicas. 
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3.1. Predição dos Comporatmentos Desviantes 

3.1.1. Predição dos Comportamentos Desviantes – Comportamentos Aditivos 

Os resultados obtidos através das regressões múltiplas indicam que a configuração 

familiar e o género predizem de forma positiva os comportamentos aditivos. A configuração 

familiar corresponde à institucionalização e o género ao masculino. Relativamente à admiração 

nos irmãos, verifica-se que esta variável prediz negativamente os comportamentos aditivos. 

Deste modo, os jovens institucionalizados parecem apresentar índices mais elevados quanto à 

manifestação de comportamentos aditivos, como o consumo de substâncias, etílico e de adição 

tabágica. Este resultado sugere que o contexto institucional pode favorecer o desenvolvimento ou 

a manutenção destes comportamentos, nomeadamente se as condições em que os jovens vivem 

se apresentarem desfavoráveis. Ou seja, se as relações com as figuras significativas e os pares se 

revelarem com uma conotação negativa. Todavia, torna-se necessário avaliar estes dados com 

alguma prudência, no sentido em que estes comportamentos se podem ter iniciado em contexto 

pré-institucional. A investigação de Ferigolo et al. (2004) realizada com 382 jovens 

institucionalizados com idades compreendidas entre os 10 e os 20 anos, com o objectivo, entre 

outros, de analisar a prevalência do consumo de substâncias entre jovens institucionalizados, 

comprova estes resultados. Assim, os autores sugerem que a manifestação de comportamentos 

aditivos não se desenvolve como resultado da institucionalização, uma vez que estas condutas 

principiaram antes deste processo. Outro resultado obtido prende-se com o facto de estes jovens 

revelarem índices elevados do consumo de substâncias ilícitas. Deste modo, as experiências 

adversas anteriores podem desencadear nos jovens institucionalizados maiores dificuldades 

sóciocomportamentais (Johnson, et al., 2006), que acrescidas a uma vivência num contexto novo 

e diferente podem favorecer o desenvolvimento de comportamentos desadaptativos, como o 

consumo de drogas ou etílico (Zegers, 2007). Assim, podemos considerar a realidade de algumas 

instituições, pautadas pela ausência de diferenciação na prestação de cuidados aos jovens 

(Carvalho, 2002) e a dificuldade de alguns jovens em criarem novas relações afectivas (Mota & 

Matos, 2008) como factores de risco para a manutenção ou o incremento destas condutas. 

Relativamente ao género masculino, este resultado corrobora tanto os resultados observados 

anteriormente como os encontrados na literatura, na medida em que os diversos estudos 

realizados com adolescentes revelam que a manifestação de comportamentos aditivos apresenta 

maior prevalência no género masculino (Sengik & Scortegagna, 2008). Horta et al. (2007) 

assumem a existência de uma maior prevalência de consumo de bebidas alcoólicas e substâncias 

nos rapazes. O estudo desenvolvido por Castillo, Dias e Castelar-Perim (2011) apresentou como 

objectivo principal a análise da auto-regulação desenvolvimental na adolescência como factor 

diferenciador do consumo de tabaco e álcool. Assim, foi recolhida uma amostra de 407 jovens, 
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de idades compreendidas entre os 14 e os 19 anos. Os resultados revelaram que o género 

feminino parece apresentar maior capacidade de auto-regulação a longo prazo comparativamente 

com os rapazes, que manifestam mais dificuldade na regulação emocional e comportamental. 

Neste contexto de comportamentos aditivos, denota-se que a admiração pelos irmãos parece 

revelar-se importante, sendo que estes partilham uma história de vida, desempenham um papel 

de enorme influência na vida uns dos outros, através da mútua socialização e do companheirismo 

(Goldsmid & Féres-Carneiro, 2007). Nesta fase uma relação positiva estabelecidas entre irmãos 

pode conduzir à partilha das mesmas experiências e, como revisto na literatura, a adolescência é 

uma fase propícia ao desenvolvimento de comportamentos de experimentação (Gouveia-Pereira, 

2009). Todavia, na nossa amostra, os jovens que mantêm uma relação positiva com os irmãos 

parecem envolver-se com menos frequência em comportamentos aditivos. Assim, este resultado 

sugere que as relações fraternas pautadas pela admiração mútua exercem significativa influência 

e favorecem o envolvimento em comportamentos mais adaptativos.  

 
3.1.2. Predição dos Comportamentos Desviantes – Roubos  

Relativamente aos resultados das regressões múltiplas estes sugerem que para os roubos, a 

configuração familiar e o género revelam um papel preditivo positivo, sendo que se verifica 

um efeito significativo da institucionalização e do género masculino. Enquanto a admiração nos 

irmãos e a qualidade de ligação aos professores apresentam um efeito negativo significativo. 

Assim, são os jovens institucionalizados que revelam manifestar com maior frequência 

comportamentos como os roubos. Este resultado revela que estes jovens podem desenvolver 

estas condutas como uma atitude apelativa, no sentido em que necessitam de atenção e de apoio 

das figuras significativas com quem mantêm um contacto diário. Deste modo, muitas vezes, o 

comportamento de roubar parece associar-se a comportamentos aditivos, em que os jovens 

recorrem ao furto para obterem meios de manter o seu consumo de substâncias (Pereira & 

Sudbrack, 2008). Assim, estes dados estão de acordo com os observados anteriormente, os quais 

indicam que são os jovens institucionalizados que revelam manifestar mais comportamentos 

aditivos, comparativamente com os jovens de famílias intactas. Estes comportamentos podem ser 

desenvolvidos como manifestação da imaturidade emocional (baixo autocontrolo, imaturidade, 

impulsividade) dos jovens, assim como pode associar-se a um historial de um contexto familiar 

pautado por eventos de negligência, de abandono das figuras cuidadoras e do pouco investimento 

e insucesso escolar (Lemos, 2010). Antunes (2011) corrobora este resultado através do seu 

estudo realizado com 327 jovens com idades compreendidas entre os 12 e os 20 anos, sendo que 

225 destes vivem em contexto familiar e 102 encontram-se institucionalizados. O objectivo 

central desta investigação correspondeu à análise das diferenças relativamente aos factores de 

risco e de protecção face à resiliência dos jovens das diferentes configurações familiares. Assim, 
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algumas das variáveis em estudo, entre muitas outras, foram o comportamento disruptivo e 

comportamentos de risco associados ao consumo de substâncias, assim como os recursos 

internos e externos associados à resiliência. Os resultados obtidos sugerem que os jovens 

institucionalizados apresentam índices mais elevados de comportamento disruptivo e manifestam 

com maior frequência comportamentos de risco. De igual forma, a autora constatou que estes 

jovens revelam menos recursos internos e externos de resiliência. Em contrapartida, uma relação 

fraterna positiva, pautada primordialmente pela admiração entre os irmãos parece inibir este tipo 

de comportamentos, na medida em que, muitas vezes, os irmãos parecem funcionar como 

modelos de identificação para os jovens. Estas interacções entre os irmãos proporcionam 

inúmeras aprendizagens e condicionam o comportamento um do outro, através das quais se 

denota a imitação de condutas (Almeida, 2005). Nesta linha de análise, torna-se importante 

sublinhar que as relações fraternas ao exercerem significativa influência na modelação dos 

comportamentos revelam-se como o meio primordial dos primeiros ensaios para as relações 

futuras (Fernandes et al., 2007). Neste sentido, comportamentos adaptativos de um dos 

elementos da fratria favorece condutas mais funcionais do outro. Assim, uma relação positiva 

entre irmãos poderá funcionar como factor protector face ao desenvolvimento de 

comportamentos desviantes (Bullock & Dishion, 2002), nomeadamente os roubos. 

Relativamente à relação com os professores, quando apresenta um cariz satisfatório, tende a 

inibir a manifestação de comportamentos ilícitos, como os roubos, uso de armas brancas, 

vandalismo e comportamentos agressivos contra professores e a fomentar o desenvolvimento de 

comportamentos pró-sociais. Para se considerar esta perspectiva, torna-se necessário recorrer ao 

estudo de López, Pérez, Ochoa e Ruiz (2008), o qual analisou a influência do ambiente familiar e 

escolar sobre o desenvolvimento de características individuais, como a empatia, a atitude perante 

a autoridade institucional e a reputação social percebida, assim como o papel que estas 

características podem desempenhar na violência na escola. Os participantes foram 1319 

adolescentes com idades compreendidas entre os 11 e os 16 anos. Concluíram que existe uma 

associação positiva entre a má relação entre os professores e os jovens, como potenciadora de 

comportamentos como os roubos. Todavia, na nossa investigação este resultado apresenta-se de 

forma divergente, revelando que as relações positivas com os professores inibem o envolvimento 

em comportamentos desviantes, nomeadamente os de roubo. Estes dados poderão sugerir que os 

jovens da nossa amostra capazes de estabelecer relações positivas com os professores parecem 

desenvolver comportamentos mais adaptativos. O género masculino parece manifestar este 

comportamento com maior frequência face ao género feminino. Neste contexto, o 

comportamento associado aos roubos pode manifestar-se ocasionalmente, como uma atitude de 

rebeldia dos jovens, numa tentativa de afirmação e de integração no grupo de pares. Neste 



117 
 

contexto, a manifestação de mal-estar e uma percepção pouco realista dos recursos internos para 

lidar com a adversidade pode favorecer a prevalência deste tipo de comportamentos. Nesta fase 

deve ser sublinhado o importante papel desempenhado pelo grupo de pares, crucial para a 

adaptação dos jovens, na medida em que opera como um espelho que reflecte os seus próprios 

comportamentos. Os jovens desenvolvem competências sociais através dessas relações, que 

favorecem a partilha de experiências, emoções e conhecimentos (Branco, Wagnerb, & 

Demarchib, 2007). Neste sentido, a literatura aponta para uma influência significativa do grupo 

de pares nos comportamentos desviantes dos adolescentes (Caputo, 2004; Ceolin, 2003; Davis, 

Tang, & Ko, 2004; Stouthamer-Loeber, Wei, Loeber, & Masten, 2004; Windle & Mason, 2004). 

 
3.1.3. Predição dos Comportamentos Desviantes – ComportamentosViolentos  

Quando utilizados os comportamentos violentos como variável dependente denotou-se a 

existência de um efeito positivo significativo da companhia e intimidade dos irmãos, da 

configuração familiar e do género na predição dos comportamentos violentos. Assim, verifica-

se um efeito significativo dos institucionalizados e do género masculino. Por outro lado, 

constatou-se um efeito negativo da admiração nos irmãos na predição desses mesmos 

comportamentos. Os jovens, muitas vezes vulneráveis, tendem a enfrentar eventos 

desconhecidos e aos quais podem apresentar respostas algo disfuncionais, como comportamentos 

violentos, com consequências para a sua saúde mental (Cruz et al. 2011). Desta forma, o 

contexto fraternal representativo de um dos primeiros meios de interacção para os jovens tem 

sido caracterizado como o meio privilegiado para a construção e definição da personalidade e 

das condutas dos irmãos (Fernandes, 2005). Assim, nesta fase da adolescência, uma relação 

fraterna caracterizada pela vivência de experiências comuns, primordialmente em contexto 

familiar e o interesse pelos mesmos comportamentos parecem associar-se a processos de 

imitação mútua entre os irmãos (Almeida, 2005). Desta forma, comportamentos de cariz violento 

desenvolvido pelos irmãos podem condicionar significativamente o comportamento destes 

jovens, que usufruindo de longos períodos na sua companhia, tendem a reproduzir as suas 

condutas, assumindo-as como suas. A imitação de comportamentos, o entusiasmo perante as 

actividades em conjunto e a demonstração de afecto comprovam a reciprocidade da relação 

(Almeida, 2005). Todavia, uma relação entre irmãos, caracterizada pela admiração revela um 

efeito negativo face ao envolvimento em comportamentos violentos. Deste modo, os 

comportamentos violentos parecem ser preditos negativamente pelas relações de respeito e de 

admiração criados nas relações entre irmãos. Estes dados sugerem que os cuidados e o suporte 

entre irmãos , assim como os comportamentos de ajuda e as actividades cooperativas, favorecem 

o respeito mútuo na relação e funcionam como factor de inibição face ao desenvolvimento de 

comportamentos violentos (Conger et al., 2009; Silveira, 2002; Zukow, 2002). Segundo 
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Fernandes (2005) são as relações fraternas que exercem maior influência nos nossos 

comportamentos, na medida em que permitem moldar as relações sociais futuras com elementos 

fora do contexto familiar. Neste sentido, Fernandes et al. (2007) sublinham que as experiências 

em contexto familiar, particularmente com os pais e os irmãos, influem de forma significativa as 

condutas futuras. Assim, parece-nos que perante a nossa amostra, a construção de uma relação 

fraterna positiva, na qual predomina o desenvolvimento de comportamentos pró-sociais e um 

sentimento de admiração, os jovens tendem a adoptar estas condutas com maior facilidade do 

que o envolvimento em comportamentos violentos. Face à configuração familiar, os jovens 

institucionalizados apresentam, por norma, uma história familiar pautada por eventos de 

negligência, falta de responsividade afectiva e de abandono das figuras cuidadoras. Estas 

condições, na sua continuidade, parecem potenciar o desenvolvimento de comportamentos 

violentos nos jovens (Lemos, 2010). A percepção de ausência de limites e a desorientação 

apresentada pelos adolescentes que apresentam este tipo de experiências parece revelar-se 

favorável para a manifestação de condutas violentas. Se estes jovens não recebem o apoio e a 

protecção necessárias face ao processo de transformações ocorridas nesta fase e tendem a 

expressar os seus receios e a angústia inerente através destes comportamentos. Neste contexto, a 

institucionalização poderá apresentar alguns factores de risco para a manutenção destes 

comportamentos, nomeadamente se os jovens continuarem a percepcionar esta carência de afecto 

e de protecção das figuras significativas. Os jovens institucionalizados revelam baixos níveis de 

resistência à frustração e dificuldades de integração que se manifestam com maior frequência 

através de comportamentos violentos (Teixeira, 2009). Neste contexto, apresentamos o estudo 

realizado por Silva (2009) com uma mostra constituída por 31 jovens com idades entre os 12 e os 

18 anos que vivem em contexto institucional. A autora definiu como objectivo principal a 

avaliação da agressividade exteriorizada por estes jovens e em que medida as suas crenças sobre 

a violência influenciam estas manifestações agressivas. Deste modo, concluiu que estes jovens 

revelam índices elevados de agressividade e que as crenças parecem não interferir de forma 

significativa nos seus comportamentos. Este resultado implica uma análise das vivências 

anteriores dos jovens, muitas vezes em contextos desfavoráveis para um desenvolvimento 

adaptativo. E, por vezes estes comportamentos podem ser apresentados como uma atitude 

apelativa, através da qual os jovens manifestam a carência de afecto e de atenção. Relativamente 

ao género, denota-se uma maior prevalência dos rapazes face ao desenvolvimento de 

comportamentos violentos, resultado que é corroborado pela investigação realizada por Cruz et 

al. (2011), supracitada. Guimarães e Pasian (2006) obtiveram resultados semelhantes através do 

seu estudo desenvolvido com 120 adolescentes de idades compreendidas entre os 15 e 19 anos e 

com o objectivo de analisar se variáveis como o estatuto sócio-económico e o género exercem 
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influência na manifestação da raiva em adolescentes. Assim, constataram que perante eventos de 

conflito, as raparigas parecem adoptar atitudes mais positivas e pró-sociais, enquanto os rapazes 

manifestam comportamentos mais agressivos. Estes dados podem ser associados ao facto de os 

rapazes apresentarem maior força física (Simões et al., 2008), ao passo que as raparigas 

manifestam mais condutas pró-sociais (García & Junior, 2008). Deste modo, percebe-se que os 

rapazes da nossa amostra apresentam condutas mais violentas, talvez pelo facto de revelarem um 

baixo controlo emocional e de apresentarem maior tendência para reagirem de forma violenta 

perante determinados eventos.  

 
3.1.4. Predição dos Comportamentos Desviantes – Comportamentos 

Agressivos dirigidos a Professores 

 Os resultados das regressões múltiplas revelam que a configuração familiar prediz 

positivamente os comportamentos agressivos dirigidos a professores, nomeadamente os 

institucionalizados, enquanto admiração nos irmãos os prediz de forma negativa. Deste modo, 

os jovens institucionalizados da amostra revelam comportar-se de forma mais agressiva com os 

professores, o que poderá sugerir que se encontram mais revoltados com as relações que tiveram 

com outras figuras adultas, nomeadamente com os familiares. Ou seja, estes jovens que viveram 

em ambientes mais hostis pautados por insegurança, os quais exercem um efeito negativo sobre 

eles, revela-se como um factor de risco para o desenvolvimento de comportamentos mais 

agressivos e violentos, particularmente com os professores, que exercem um papel de autoridade. 

Todavia, os jovens recusam-se a atribuir aos professores o significado de figuras de autoridade e 

de respeitar a hierarquia de relações de verticalidade. Neste contexto, a institucionalização, que 

exerce um papel importante na vida destes jovens, poderá não ser determinante ao ponto de os 

funcionários conseguirem acompanhar simultaneamente todos os jovens pelos quais são 

responsáveis. Assim, de acordo com Mota e Matos (2008) durante a integração numa 

institucionalização os jovens podem sentir-se desprotegidos e desorientados face a uma nova 

realidade, o que de alguma forma poderá dificultar o estabelecimento de novas relações. Deste 

modo, poderemos assistir ao exacerbar de comportamentos desviantes face a determinados 

eventos, uma vez que a ausência de uma base segura parece contribuir para o incremento de 

comportamentos pouco funcionais (Grossmann & Grossmann, 2004). No que diz respeito às 

relações entre os irmãos, os resultados sugerem que uma ligação pautada pela admiração mútua 

pode inibir o envolvimento em comportamentos agressivos dirigidos a professores. Este facto 

pode estar associado a uma identificação significativa de um irmão para com o outro, na medida 

em que tal como discutimos anteriormente, o reconhecem como um modelo a seguir e 

apresentam satisfação com a imitação dessas condutas. Assim, reforça-se a ideia de que a 

modelação do irmão desempenha um papel relevante no comportamento e na personalidade 
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destes jovens. Fernandes et al. (2007) corroboram estes dados, se considerarmos que relações 

fraternas satisfatórias se correlacionam com o desenvolvimento social positivo e favorecem o 

estabelecimento de relações interpessoais adaptativas com outras figuras. Neste contexto, uma 

ligação positiva estabelecida com os professores tende a contribuir para a redução angústia dos 

adolescentes, dos comportamentos desviantes e do insucesso escolar (Davis, 2003). A 

manifestação destes comportamentos desviantes tem sido associada a relações menos positivas 

com os professores, na medida em que os jovens, muitas vezes, carentes de afecto e de apoio 

sentem dificuldade em estabelecer uma relação afectiva com estas figuras e encontram-se 

dependentes da disponibilidade oferecida pelos professores (Mota & Matos, 2010). Outro 

aspecto relevante a considerar prende-se com o panorama actual das escolas, através do qual se 

assiste a um distanciamento afectivo considerável entre alunos e professores e a uma 

desorientação constante entre as duas partes. Por diversas vezes, estes jovens procuram na escola 

o que não encontram em casa, nomeadamente um lugar de contenção, ordem e de orientação, 

todavia este distanciamento condiciona a criação de um vínculo entre professores e alunos, que 

auxilie na resposta a estas questões (Oliveira & Fulgencio, 2010). 

 
3.1.5. Predição dos Comportamentos Desviantes – Comportamentos Disruptivos na 

Escola 

Relativamente aos resultados das regressões múltiplas, foi possível observar um efeito 

positivo significativo da configuração familiar, do género e da companhia e intimidade nos 

irmãos na predição dos comportamentos disruptivos na escola. Verifica-se um efeito 

significativo dos institucionalizados e do género masculino. Enquanto se denota que o suporte 

dos irmãos e a admiração nos irmãos predizem negativamente os comportamentos disruptivos 

na escola. Como tem sido sublinhado, muitos dos comportamentos apresentados pelos jovens são 

influenciados e moldados pelo contexto familiar no qual vivem ou viveram até uma certa idade e 

os jovens da nossa amostra não são excepção. Assim, podemos considerar que em contexto 

escolar, os jovens expressam com as figuras de autoridade os comportamentos moldados pelos 

pais e pelos irmãos, que quando disfuncionais se revelam disruptivos neste contexto. Neste 

sentido, a vivência em contexto institucional poderá, de alguma forma, ser interpretada de forma 

semelhante, sendo que se os jovens percepcionam as figuras adultas como negligentes e 

incapazes de impor regras e limites, podem utilizá-las como modelos de identificação e 

comportar-se de forma análoga. Como sublinham Siqueira, Tubino, Schwarz e Dell'Aglio (2009) 

uma relação hostil entre os jovens e os funcionários, atitudes que reprimem os jovens e a pouca 

disponibilidade emocional dos funcionários tendem a condicionar o desenvolvimento de 

comportamentos adaptativos. Neste contexto, torna-se fundamental considerar que quanto mais 

os alunos percepcionam a escola como insegura e quanto mais se revelam insatisfeitos com as 
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suas vidas, maior é o índice de comportamentos desviantes manifestado (Matos & Gonçalves, 

2009). Progressivamente, temos assistido a um aumento considerável dos comportamentos de 

indisciplina e de violência em contexto escolar e à dificuldade da escola em responder aos 

problemas dos alunos. Estas condições condicionam o desenvolvimento de um clima propício ao 

ensino e à aprendizagem (Veiga, 2007), na medida em que prejudicam o trabalho educativo 

relacionado com a aquisição e consolidação de competências académicas. De igual forma, a 

projecção psicológica e social do aluno poderá associar-se à deterioração do ambiente escolar e 

das relações interpessoais. Estes comportamentos desviantes parecem ser preditos de forma 

positiva com maior frequência pelo género masculino. Assim, tal como temos vindo a discutir, a 

literatura defende esta posição, no sentido em que revela que comportamentos disruptivos 

tendem a ser desenvolvidos com maior frequência pelos jovens do género masculino. Cruzeiro et 

al. (2008) corroboram estes dados, através de uma amostra de 1145 adolescentes com idades 

compreendidas entre os 11 e 15 anos, com a qual pretendiam estimar a prevalência de problemas 

de comportamento dos adolescentes e os factores associados. Constataram que o género 

masculino revela manifestar com mais frequência comportamentos desviantes. Este resultado 

poderá reflectir a necessidade dos jovens de reorganizar o caos interno característico nesta fase, 

que pode ser expresso através destas atitudes de rebeldia dirigidas sobretudo às figuras presentes 

em contexto escolar, com as quais passam grande parte do seu dia. Em continuidade, estes 

resultados sugerem que uma relação entre irmãos caracterizada pela companhia e intimidade 

parecem predizer positivamente os comportamentos disruptivos na escola. Desta forma, nas 

relações fraternas positivas em que os irmãos revelam sentimentos de pertença, maior 

proximidade e companheirismo tendem a sentir-se apoiados e protegidos, percepcionando os 

irmãos como um suporte. Esta forte ligação entre os irmãos contribuiu para a aprendizagem e a 

partilha de experiências em contextos comuns e o desenvolvimento de comportamentos 

disruptivos poderá ser realizado de forma semelhante e por vezes estimulado pelos próprios 

irmãos. Neste sentido, Fernandes (2005) sublinha que os irmãos mais novos revelam uma 

tendência significativa para usar os mais velhos como figuras de identificação, na medida em que 

adoptam alguns dos seus comportamentos. Este facto deve-se primordialmente aos longos 

períodos de tempo que passam na companhia um do outro, que favorece o desenvolvimento de 

um contexto propício para a realização de aprendizagens. Deste modo, a investigação realizada 

por Pacheco e Hutz (2009) com 311 jovens que foram divididos em dois grupos, sendo que 148 

adolescentes eram considerados autores de infracções, com uma média de idades de 17.2 anos e 

163 jovens que não cometeram qualquer infracção com uma média de idades de 16.6 anos. 

Como objectivo principal delinearam analisar variáveis individuais e familiares que favorecem o 

desenvolvimento de comportamentos disfuncionais. Assim, os resultados sugerem que os 
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familiares identificados como mais influentes face à manifestação de alguns delitos foram os 

irmãos, os primos e os tios. Nesta perspectiva, o envolvimento em comportamentos disruptivos 

na escola apresenta um efeito negativo em relação às relações fraternas caracterizadas pelo 

suporte e admiração. Ou seja, uma relação entre irmãos, determinada pelo respeito e apoio 

mútuo, parece funcionar como um factor protector face ao desenvolvimento deste tipo de 

comportamentos desviantes, através do desenvolvimento positivo da compreensão social e da 

modelação das experiências sobre o self e o mundo (Morais, 2010). De acordo com Veiga e 

Antunes (2005), a motivação dos jovens para o envolvimento escolar é influenciada pelo 

contexto familiar, particularmente pelo apoio, ou a sua ausência, dos pais e dos irmãos, que 

desempenham um papel relevante na sociabilidade e na competência académica.  

 

3.1.6. Predição dos Comportamentos Desviantes – Mentiras acerca da Idade 

Quanto às mentiras acerca da idade, constatou-se um efeito positivo significativo do 

género, da configuração familiar e da dominância nos irmãos, ao passo que a qualidade de 

ligação aos professores prediz negativamente as mentiras acerca da idade. Mais uma vez, os 

institucionalizados e o género masculino parecem revelar efeitos significativos, neste caso na 

predição das mentiras acerca da idade. Este resultado indica que os rapazes tendem a recorrer às 

mentiras acerca da sua idade com maior frequência comparativamente com as raparigas. Se 

considerarmos que o acto de mentir se encontra presente no quotidiano dos jovens, Martins e 

Carvalho (2009) descrevem-no como um instrumento enigmático e interessante. O recurso à 

mentira parece revelar-se através da influência da vivência em contexto social, nomeadamente 

das figuras mais significativas para os jovens (Martins & Carvalho, 2010). Com estas figuras 

partilham-se experiências e nesta fase tende a ser com o grupo de pares, o qual exerce 

significativa influência nas condutas dos jovens, ora apoiando ora reprovando. E, deste modo, o 

comportamento de mentir acerca da idade pode ser reproduzido pelos jovens como uma forma de 

se integrarem no meio no qual vivem. Relativamente à configuração familiar, denota-se que a 

vivência em contexto institucional prediz positivamente as mentiras acerca da idade. Assim, 

como temos sublinhado, a institucionalização pode propiciar o desenvolvimento ou a 

manutenção de diversos comportamentos desviantes e parece não ser excepção face às condutas 

dos jovens que mentem acerca da idade. Perante uma exposição anterior a práticas parentais 

pobres e à escassez de recursos económicos, associadas à carência de instrução e de protecção 

destas figuras pode assistir-se com maior frequência à manifestação de comportamentos 

desviantes (Balbernie, 2002; Bender & Losel, 1997; Lipsey e Derzon, 1998; Pulkkinen, 2001; 

Wasserman & Seracini, 2001). Estes factos foram corroborados por uma investigação realizada 

por Dell’Aglio, Santos e Borges (2004) com 50 jovens do género feminino, com idades 
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compreendidas entre os 13 e os 20 anos, a qual objectivava avaliar os percursos de vida das 

adolescentes que se encontram sob um processo de medidas socioeducativas. Os autores 

demonstraram que a quebra de vínculos com figuras significativas e a negligência dessas figuras 

parece relacionar-se com o desenvolvimento de comportamentos desviantes. Neste contexto, 

podemos considerar que o comportamento de mentir acerca da idade para entrar em locais 

públicos pode não apresentar um valor tão depreciativo e disfuncional comparativamente com 

outro tipo de comportamentos desviantes, nomeadamente os roubos ou os comportamentos 

violentos. Assim, apesar de a institucionalização predizer positivamente as mentiras acerca da 

idade, o ambiente institucional poderá não influenciar em grande medida estes comportamentos. 

Na instituição os jovens aprendem a desempenhar novos papéis sociais e a construírem novas 

relações interpessoais (Siqueira et al., 2006; Yunes et al., 2004) e estas devem contribuir para a 

diminuição dos efeitos negativos da transição do contexto familiar (Cansado, 2002). Todavia, 

estes jovens procuram compensar algumas falhas com outras figuras e em outros locais, sendo 

que, por vezes, em idades mais jovens, o tipo de locais que desejam frequentar não permite a 

entrada a menores de idades. Perante esta realidade, assiste-se a eventos em que o jovem recorre 

à mentira sobre a sua idade para poder usufruir de um espaço que o gratifique. Neste contexto, as 

relações estabelecidas com os irmãos, primordialmente as que são pautadas pela dominância, 

predizem positivamente o comportamento de mentir acerca da idade. Este resultado aponta para 

o facto de uma relação fraterna em que os jovens se sentem subjugados pelos irmãos, se 

apresentarem mais submissos e de alguma forma mais retraídos. O que poderá favorecer a 

reprodução das condutas do irmão dominante, na medida em que a proximidade entre os irmãos 

se revela como um factor de significativa importância relativamente à influência que exercem 

um sobre o outro. Neste sentido, o domínio de uma das partes poderá incutir no outro uma 

percepção de medo e de dependência, mas da qual não pretende abdicar, na medida em que se 

sente seguro com esta relação. De acordo com Fernandes (2005) as relações fraternas revelam-se 

fundamentais para as aprendizagens sociais e neste sentido a manifestação de comportamentos 

como as mentiras acerca da idade podem ser adoptadas pelas experiências sociais em comum. 

Desta forma, temos assistido ao facto de na adolescência os jovens atribuírem extrema 

importância à percepção de serem socialmente aceites e valorizados, como factor que favorece a 

estruturação da identidade. Neste sentido, o professor desempenha um importante papel na vida 

dos jovens, na medida em que a percepção que os jovens possuem das atitudes justas dos 

professores em função dos seus comportamentos, promove a inibição de comportamentos 

desviantes e em simultâneo influenciam a forma como estes se avaliam, condicionando a 

construção da sua identidade (Sanches & Gouveia-Pereira, 2010). Assim, percebe-se que a uma 

boa relação estabelecida entre alunos e professores tende a contribuir para a diminuição dos 
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comportamentos desviantes e da angústia subjacente a estas condutas. O estudo de Simsek et al. 

(2007), supracitado, com 461 crianças e adolescentes, com idades compreendidas entre os 6 e os 

18 anos sublinha estes dados. Concluíram que o contacto regular e o envolvimento afectivo com 

as figuras significativas como os professores permitiam aos jovens ter uma percepção de maior 

suporte social, estimulando o desenvolvimento de factores de protecção.  

 

3.2. Predição da Psicopatologia 

3.2.1. Predição da Psicopatologia – Somatização  

No que concerne à somatização, verificou-se que a companhia e intimidade nos irmãos, 

a dominância nos irmãos, o género, nomeadamente o feminino, e a configuração familiar, 

neste caso, os institucionalizados predizem positivamente esta dimensão. Estes resultados 

indicam que uma relação fraterna em que o jovem sinta necessidade de manter uma ligação de 

proximidade e de companheirismo, associada a um estatuto de dominância dos irmãos, pode 

denunciar nos jovens uma certa insegurança e subordinação e em consequência somatização. 

Uma maior proximidade entre os irmãos tende a desenvolver um sentimento mútuo de protecção, 

na medida em que o desenvolvimento emocional e intelectual de cada um é influenciado pela 

companhia e intimidade característicos de uma relação positiva (Goldsmid & Féres-Carneiro, 

2011). Assim, esta relação que envolve uma significativa vertente emocional pode implicar que, 

por vezes, ocorra a manifestação de sentimentos menos positivos e que os irmãos mais 

dependentes possam adoptá-los como uma forma de reagir perante eventos semelhantes. Deste 

modo, os irmãos que se sentem dominados podem interiorizar algumas das suas emoções e 

apresentá-las através da somatização. No entanto, este resultado, como temos vindo a sublinhar, 

parece não ser corroborado pela literatura. Um exemplo disso corresponde à investigação 

desenvolvida por Teixeira (2011) com 30 jovens, com idades que oscilavam entre os 10 e os 24 

anos. Os objectivos principais centraram-se, entre outros, na caracterização das redes sociais 

pessoais de cada criança ou jovem, no sentido de avaliar a amplitude, intensidade, significado e 

funções desempenhadas pelos diferentes elementos da rede de apoio social, destacando o papel 

desempenhado pelas fratrias. Neste sentido, foi possível constatar que os irmãos tendem a ser 

identificados como um suporte emocional face a acontecimentos adversos com os quais são 

estabelecidas interacções significativas e satisfatórias, que promovem os processos de resiliência. 

O género feminino parece predizer positivamente sintomatologia psicopatológica como a 

somatização. Assim, se considerarmos a somatização como a manifestação de conflitos e 

angústias psicológicos expressos através do corpo, percebe-se que as jovens tendem a apresentar-

se mais vulneráveis face às transformações bio-psico-sociais ocorridas neste período. Na fase da 

adolescência, a aquisição do pensamento formal torna os jovens mais introspectivos e tendem a 
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focalizar-se de forma significativa no corpo e nos sintomas que este manifesta (Fonseca, 2005). 

As transformações corporais desenvolvidas merecem considerável importância, que tende a 

intensificar-se quando os jovens não se identificam com o novo corpo (Fonseca, 2005). Silber e 

Pao (2003) sugerem que se denota uma maior prevalência de somatização no género feminino, 

comparativamente com o género masculino, bem como entre os adolescentes de grupos sócio-

económicos mais desfavorecidos. Estes autores sublinham ainda a existência de uma relação 

significativa entre a somatização e a ansiedade e depressão, que como supracitado, se manifesta 

com maior prevalência no género feminino. Neste sentido, os factores culturais condicionam a 

sensibilidade/resistência dos jovens e a consequente aceitação dos seus sintomas somáticos 

(Fonseca, 2005). Relativamente à configuração familiar, este resultado sugere que a 

institucionalização se apresenta como factor preditivo do desenvolvimento de somatização. 

Neste caso, podemos considerar que perante as vivências disfuncionais anteriores, os jovens que 

vivem em contexto institucional podem internalizar mais as suas angústias e revolta e 

posteriormente manifestá-las através de somatização. Sendo assim, em contexto institucional, 

factores como a pouca estimulação motora, sensorial e cognitiva tende a favorecer dificuldades 

no desenvolvimento dos jovens (Nelson et al., 2007). Estas condições associadas a uma potencial 

carência de prestação de cuidados e à dificuldade em estabelecer novas ligações afectivas 

condicionam o desenvolvimento da regulação emocional dos jovens (Johnson et al., 2006; 

Smyke et al., 2007). 

 
3.2.2. Predição da Psicopatologia – Obsessão-Compulsão 

Os resultados das regressões múltiplas demonstraram que quando utilizada a variável 

obsessão-compulsão como dependente, denota-se que esta é predita positivamente pela 

companhia e intimidade nos irmãos, pelo género, nomeadamente o feminino e pela 

configuração familiar, neste caso, os jovens institucionalizados. A sintomatologia obsessivo-

compulsiva remete para as cognições, impulsos e comportamentos que são vivenciados de modo 

persistente e muitas das vezes os quais o indivíduo não consegue controlar. Neste sentido, parece 

ser predita positivamente por uma relação entre irmãos na qual predomina a companhia e a 

intimidade. Isto traduz o facto de uma maior proximidade entre os irmãos poder potenciar uma 

relação de dependência e de necessidade de contacto permanente, que torna os jovens mais 

instáveis a nível emocional. De acordo com Souza e Resende (2012) a fase da adolescência é 

caracterizada por desequilíbrios e instabilidades, que tendem a afectar as relações afectivas 

construídas por estes jovens. Considerando o género feminino como preditor positivo de 

sintomatologia obsessivo-compulsiva, percebe-se que são as jovens que apresentam com maior 

regularidade este tipo de perturbação, particularmente pelo facto de apresentarem maior 

vulnerabilidade psicológica. Torres e Lima (2005) sugerem uma maior prevalência desta 
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sintomatologia no género feminino quando comparado com o género masculino e que por 

norma, esta emerge associada a sintomatologia depressiva e ansiosa. Assim, estes dados estão 

em concordância com os resultados obtidos nesta investigação, os quais apontam para índices 

mais elevados de perturbações depressiva e ansiosa nas adolescentes. Este resultado pode estar 

associado à percepção da possível insuficiência dos recursos internos, provocando mal-estar 

significativo e constante. Relativamente à configuração familiar, a sintomatologia de cariz 

obsessivo-compulsiva parece ser predita pela institucionalização. Se considerarmos que a 

interacção entre os jovens e os ambientes reflecte o resultado de comportamentos aprendidos, o 

padrão educacional e o contexto onde os adolescentes se desenvolvem orientam as suas condutas 

(Cordioli, 2004; Salkovskis et al., 2000). Neste sentido, um ambiente institucional pautado pela 

ausência de responsividade afectiva e apoio dos técnicos pode favorecer a manifestação deste 

tipo de sintomatologia. De acordo com Mota e Matos (2008) os jovens em contexto institucional 

podem criar novas relações afectivas se os funcionários se apresentarem disponíveis. Esta 

disponibilidade deve ser percepcionada pelos jovens no sentido de poderem depositar nestas 

figuras as suas angústias e os medos (Zegers, 2007), assim como devem estimular o 

desenvolvimento de processos de resiliência e de competências sociais dos jovens (Hawkins-

Rodgers, 2007) para lidarem com eventos adversos. Deste modo, se estas condições não se 

encontram presentes, o risco de desenvolvimento de psicopatologia, nomeadamente de obsessão-

compulsão, tende a aumentar de forma significativa. O estudo desenvolvido por Fernandes 

(2011), supracitado, com 72 adolescentes, com idades entre os 13 e 21 anos, identifica os jovens 

institucionalizados como os indivíduos que experienciam com maior frequência eventos de 

negligência e manifestam índices mais elevados de psicopatologia como resultado das 

adversidades vivenciadas na infância.  

 
3.2.3.  Predição da Psicopatologia – Sensibilidade Interpessoal 

 Relativamente à sensibilidade interpessoal, foi possível observar que existe um poder 

preditivo positivo da qualidade de ligação aos funcionários da escola, do género feminino, da 

configuração familiar, nomeadamente os jovens institucionalizados, e da dominância dos 

irmãos. Perante estes resultados, denota-se que uma relação positiva estabelecida com os 

funcionários da escola prediz a sensibilidade interpessoal nos jovens. Estas relações poderão 

causar alguma dependência, na medida em que, por vezes, os adolescentes procuram, nestas 

interacções, compensar as falhas apresentadas pelas figuras cuidadoras. A necessidade de se 

sentirem próximos, protegidos e amados pode torná-los mais vulneráveis ao desenvolvimento de 

rivalidades com os pares. Uma vez que os funcionários da escola devem relacionar-se com todos 

os alunos de forma semelhante, estas condições poderão causar nos jovens ciúmes e por vezes 

sentimentos de auto-depreciação, ao sentirem que não são privilegiados comparativamente com 
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os colegas. De acordo com Winnicott (2005) os pais, professores, bem como funcionários da 

escola podem ser percepcionados pelos jovens como cuidadores ou opositores, como figuras com 

as quais se identifica e depende ou como indivíduos dos quais precisa afastar-se e diferenciar-se. 

Neste sentido, esta ambivalência entre o desejo de proximidade e de afastamento parece 

favorecer a vulnerabilidade dos jovens face ao desenvolvimento de sintomatologia 

psicopatológica. Relativamente ao género, denota-se que o género feminino prediz a 

sensibilidade interpessoal. Neste sentido, na fase da adolescência, as jovens tendem a apresentar 

mais sentimentos de inadequação pessoal e de inferioridade, primordialmente na comparação 

com outras adolescentes. Assim, as interacções pessoais das jovens tendem a ser influenciadas 

por estas auto-depreciações, incertezas, associadas ao desconforto e à inibição. Estas percepções, 

algo desadaptativas, apresentadas pelas adolescentes prendem-se principalmente com a sua 

imagem corporal, tão valorizada neste período. Para corroborar estes dados expomos a 

investigação desenvolvida por Martins, Nunes e Noronha (2008), com uma amostra composta 

por 50 jovens, com idades compreendidas entre os 14 e 17 anos, através da qual pretendiam 

analisar as associações entre satisfação com a imagem corporal e o auto-conceito num grupo de 

adolescentes. Assim, concluíram que o género feminino revela índices mais elevados de 

insatisfação com a imagem corporal. De acordo com Conti, Frutuoso e Gambardella (2005), este 

resultado pode ser justificado pelo facto de as adolescentes assumirem uma postura mais crítica 

face à sua aparência. A configuração familiar, nomeadamente a institucionalização, parece 

predizer o desenvolvimento de sintomatologia psicopatológica como a sensibilidade interpessoal. 

As experiências de abandono ou de negligência, por norma presentes na vida destes jovens, 

podem desencadear sentimentos de inferioridade e auto-depreciativos. Estas condições podem 

contribuir para a construção de percepções negativas relativamente ao facto de se sentirem 

dignos de receber afecto. De acordo com Mintz (2004) os jovens que vivem num contexto 

negligente tendem a apresentar vulnerabilidades e problemas em diferentes áreas do 

funcionamento, nomeadamente a nível emocional. Assim, a vivência em contexto institucional 

associada à negligência de cuidados e de ligações afectivas significativas tende a favorecer o 

despoletar de sensibilidade interpessoal. Estes jovens parecem revelar-se mais sensíveis e 

vulneráveis, com dificuldades de controlo e de regulação emocional. De alguma forma podem 

apresentar-se como capazes de lidar com os eventos mais negativos, todavia isso pode ocorrer de 

forma algo disfuncional, exacerbando nos jovens esta sintomatologia. Em contrapartida, a 

investigação de Mota e Matos (2010), exposta anteriormente, aponta para o desenvolvimento de 

uma percepção positiva de si em função da qualidade de interacções com os adultos 

significativos. Neste sentido, os funcionários da instituição auxiliam os adolescentes no seu 

desenvolvimento interno, estimulando a definição de limites internos e externos, que retratam o 
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seu nível de maturidade. No que concerne ao efeito da dominância nas relações fraternas 

verifica-se que prediz a sensibilidade interpessoal nos adolescentes. Se atendermos ao facto de 

uma relação entre irmãos ser pautada pela dominância, podemos constatar que existe um dos 

elementos que apresenta um comportamento mais submisso e condicionado pelas atitudes do 

irmão. Assim, ao adoptarem o irmão, por norma mais velho, como um modelo de identificação, 

valorizando significativamente a sua postura e a forma como lida com os eventos, poderá 

desencadear sentimentos de inferioridade e de dependência. Neste contexto, este resultado pode 

ser justificado por Morais (2010) que considera que a qualidade das relações fraternas 

condiciona o funcionamento psíquico e molda as experiências dos irmãos, assim como possuem 

um papel de enorme influência na vida uns dos outros (Silveira, 2002). 

 
3.2.4. Predição da Psicopatologia – Depressão 

Considerando as análises da depressão, constatou-se um efeito significativo positivo da 

configuração familiar, no que diz respeito aos institucionalizados, do género feminino e da 

dominância nos irmãos. Este resultado sugere que a institucionalização dos jovens parece não 

inibir o desenvolvimento de sintomatologia depressiva. Podemos considerar que muitos dos 

adolescentes que iniciam um processo de institucionalização apresentam algum tipo de 

sintomatologia psicopatológica como resultado das experiências adversas vivenciadas 

anteriormente e não necessariamente como consequência da inserção em contexto institucional. 

Este processo revela-se extremamente significativo para os jovens e poderá reforçar a 

sintomatologia pré-existente. Um estudo desenvolvido por Dell´Aglio e Hutz (2004) com 215 

adolescentes com idades compreendidas entre os 7 e os 15 anos apresentou como objectivo 

primordial a avaliação do impacto dos contextos no desenvolvimento, nomeadamente no 

desenvolvimento de perturbações depressivas e no desempenho escolar de crianças e jovens 

institucionalizados. A amostra foi dividida em dois grupos: 105 jovens encontravam-se 

institucionalizados e 110 pertenciam a famílias intactas. Os resultados revelaram uma maior 

prevalência de sintomatologia depressiva nas raparigas institucionalizadas e ainda um 

desempenho escolar mais fraco dos adolescentes institucionalizados. Nesta linha de análise, a 

dificuldade apresentada pelos jovens em criar novas relações tem sido sublinhada de forma 

significativa e a vivência numa instituição de acolhimento pode agravar esta condição. Assim, 

progressivamente temos assistido ao conflito interno entre a necessidade de criar ou de manter 

laços afectivos e a diversidade de eventos de separação e de ruptura. Neste contexto, os jovens 

encontram-se subjugados às exigências impostas pela sociedade e à valorização da 

independência e da autonomia. Estas condições, por si só, contribuem significativamente para a 

evolução de sintomatologia depressiva neste período, na medida em que provocam sofrimento 

cada vez que os jovens desenvolvem acções para recuperar a homeostasia (Melo & Moreira, 
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2008). Os resultados apontam ainda para a predição do género feminino em relação à 

sintomatologia depressiva. Na adolescência, assiste-se a um processo de redefinição do corpo 

nos jovens, da sua identidade psíquica e dos contextos nos quais participa (Brito, 2012). Assim, 

como tem sido sublinhado, o género feminino apresenta índices mais elevados de 

vulnerabilidade face a estas mudanças, o que parece potenciar com maior frequência o 

desenvolvimento de sintomatologia depressiva. Cardoso et al. (2004) corroboram este resultado, 

através do estudo com 570 jovens portugueses, ao concluírem que o género feminino apresenta 

uma maior prevalência de sintomatologia depressiva comparativamente com o género masculino. 

Outras investigações, como a de Aerts, Madeira e Zarte (2010) realizada com uma amostra 

constituída por 9500 jovens, a frequentar entre o 5º e o 8º ano de escolaridade, com o propósito 

de descrever a imagem corporal, considerando algumas variáveis, entre as quais as diferenças 

entre géneros, apresentam resultados semelhantes. Neste sentido, estes autores sugerem que a 

insatisfação com a imagem corporal é apresentada de forma significativa pelos adolescentes, 

sendo que o género feminino se destaca com médias mais elevadas. Perante esta realidade, não 

deve ser descurado o papel importante desempenhado pela sociedade vigente, que valoriza um 

padrão de beleza que parece aumentar a tendência das jovens para se sentirem insatisfeitas. 

Todavia, denota-se ainda que uma melhor aceitação do corpo pelo género masculino reflecte, de 

alguma forma, a baixa pressão exercida pela sociedade a que se encontram sujeitos (Aerts et al., 

2010). De acordo com o resultado da regressão linear para a dominância nas relações fraternas, 

denota-se que esta prediz a sintomatologia depressiva nos adolescentes. Portanto, uma relação 

entre irmãos, regulada pela supremacia de um dos elementos, poderá provocar no outro 

sentimentos de subjugação e por vezes de desvalorização, no sentido em que se se sente 

dependente desta relação e tem dificuldade em contextualizar-se fora dela. Esta percepção tende 

a influenciar os afectos e o humor dos jovens, que se associam a uma significativa perda de 

energia vital, falta de motivação e de interesse pela vida. Deste modo, estas relações de 

dominância podem condicionar o desenvolvimento dos irmãos. Se atendermos à perspectiva 

apresentada por Milevsky (2005), esta sugere que o apoio nas relações entre irmãos se encontra 

associado a índices mais baixos de sintomatologia depressiva e de sentimentos de solidão e 

estimula o desenvolvimento positivo da auto-estima e da satisfação com a vida. O autor sublinha 

ainda que este apoio recebido dos irmãos parece compensar o pouco apoio recebido dos pais e 

dos pares. Assim, podemos considerar que de, acordo com os jovens da nossa amostra, uma 

relação pautada pela dominância entre os irmãos parece favorecer o despoletar de sintomatologia 

depressiva, ao invés do que se constata nas relações marcadas pelo apoio mútuo. Esta questão 

poderá prender-se com o sentimento de menor liberdade de escolha pessoal sentida pelos jovens 

que os conduz a uma sensação de menor autonomia. 
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3.2.5. Predição da Psicopatologia – Ansiedade 

Os resultados da regressão múltipla realizada para a ansiedade revelam um efeito 

significativo da companhia e intimidade nos irmãos, do género feminino, da dominância nos 

irmãos e da configuração familiar, neste caso, os jovens institucionalizados.  Neste sentido, 

se considerarmos a ansiedade como uma emoção frequente, como sinal de alarme face a um 

evento que implica uma ameaça, os jovens apresentam este tipo de sintomatologia com 

regularidade. Os adolescentes sentem-se atemorizados com todas as transformações que ocorrem 

nesta fase, nomeadamente como o seu corpo, na relação com as figuras parentais e com os pares, 

que dão origem a conflitos entre a percepção de dependência/autonomia e a incerteza quanto às 

suas competências sociais e escolares (Brito, 2012). Neste contexto, as relações fraternas 

pautadas pela companhia e intimidade e pela dominância, predizem positivamente a ansiedade. 

Este resultado aponta para uma significativa influência das interacções entre os irmãos no 

desenvolvimento de sintomatologia ansiosa. Uma relação de extrema proximidade entre os 

irmãos pode ser o reflexo da manifestação de carência afectiva das figuras parentais. De acordo 

com Goldsmid e Féres-Carneiro (2011), o laço criado entre os irmãos tende a funcionar como 

suporte perante eventos de risco ocorridos no contexto familiar. Os irmãos podem operar como 

contentor nos casos em que estas vicissitudes familiares apresentarem algum risco para o 

desenvolvimento de patologia. Todavia, uma relação que implique significativa proximidade e 

dominância de uma das partes, pode criar nos jovens dependência emocional que quando não 

correspondida poderá desencadear sintomatologia ansiosa. Esta sintomatologia pode tornar-se 

disfuncional e condicionar o ajustamento psicossocial dos jovens, influenciando o seu 

desenvolvimento individual, familiar, escolar e social (Wilson et al., 2005). Quanto ao género, os 

resultados apontam para uma predição do género feminino face ao desenvolvimento de 

ansiedade. Tal como temos vindo a ressaltar, o género feminino revela-se como mais susceptível 

face ao despoletar de sintomatologia psicopatológica, nomeadamente ansiosa (Cardoso et al., 

2004; Lemos, 2007). Uma investigação desenvolvida por Borges et al. (2008), com o propósito 

de avaliar as diferenças e as relações entre a ansiedade e o coping, de acordo com o género, as 

retenções escolares e o tipo de agregado familiar, recorrendo a uma amostra de 916 jovens com 

idades compreendidas entre os 10 e os 22 anos, corrobora estes dados. Assim, as diferenças de 

género em função da ansiedade apresentam-se como significativas para o género feminino 

comparativamente com o género masculino. Este facto encontra-se relacionado com todo o 

processo de mudanças característico da adolescência que parece afectar com maior severidade as 

adolescentes, que tendem a apresentar-se mais críticas e angustiadas, face à percepção de 

inferioridade comparativamente com os outros e da desvalorização das suas competências 

pessoais. Batista e Oliveira (2005) justificam este resultado com o facto de a sociedade se 
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apresentar mais crítica perante as manifestações de sintomatologia psicopatológica por parte do 

género masculino. A variável configuração familiar apresenta um efeito preditivo em relação à 

ansiedade, o que sugere, neste caso, que a institucionalização prediz a evolução de 

sintomatologia ansiosa. Neste sentido, os jovens institucionalizados parecem revelar-se de certa 

forma mais angustiados e deprimidos, o que por si só favorece o despoletar de sintomatologia 

ansiosa. O facto de se sentirem inseguros face aos outros e à criação de novas relações, 

nomeadamente face às experiências vivenciadas anteriormente que se revelam pouco funcionais 

torna estes adolescentes mais vulneráveis e provocam significativa instabilidade emocional. 

Desta forma, a vivência numa instituição pautada por um contexto desorganizado, com ausência 

de responsividade e de afecto das figuras significativas e dos pares, poderá favorecer o 

desenvolvimento de percepções negativas em que os jovens não se sentem integrados e aceites. 

Estes sentimentos parecem favorecer o despoletar de sintomatologia ansiosa e tendem a 

aumentar as dificuldades dos jovens para estabelecer novos relacionamentos. Assim, o estudo de 

Benetti, Pizetta, Schwartz, Hass e Melo (2010) é apresentado como exemplo para corroborar 

estes dados. A investigação foi realizada com 245 adolescentes com uma média de idades de 16 

anos com o objectivo de identificar características dos eventos desfavoráveis e as redes de apoio 

dos adolescentes e o seu impacto na saúde mental. Deste modo, concluíram que os eventos 

desfavoráveis associados a separações ou eventos violentos, o envolvimento em comportamentos 

desviantes ou o estabelecimento de relações sociais pouco satisfatórias favorecem o 

desenvolvimento de perturbações emocionais.  

 
3.2.6. Predição da Psicopatologia – Ansiedade Fóbica 

Por fim, a análise da regressão múltipla para a ansiedade fóbica demonstrou que esta é 

predita pela dominância nos irmãos, a qualidade de ligação aos funcionários da escola, a 

configuração familiar, nomeadamente os institucionalizados, e pelo género feminino. Perante 

estes resultados, denota-se que a ansiedade fóbica é predita de forma positiva por uma relação 

entre irmãos, na qual prevalece um estatuto de dominância de uma das partes. Como expõe a 

literatura, as relações fraternas positivas revelam-se como factores protectores face à evolução de 

psicopatologia, bem como se revelam extremamente gratificantes e enriquecedoras (Carvalho, 

2011). No entanto, se estas interacções reflectirem um domínio considerável de um dos irmãos 

sobre outro podemos assistir à adopção de uma postura mais retraída e inibida do elemento que 

se sente de alguma forma controlado. Esta forma de se relacionarem pode desencadear alguma 

tensão e receio face às atitudes que poderão ser desenvolvidas, todavia, a necessidade de se 

sentirem próximos dos irmãos parece dar continuidade à manutenção do vínculo fraterno. Neste 

contexto, estes sentimentos podem tornar os jovens mais vulneráveis e dependentes, psicológica 

e emocionalmente, de forma a condicionar a sua socialização. Os jovens que apresentam um 
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temperamento mais inibido e tímido revelam índices mais elevados de desenvolvimento de 

perturbações de ansiedade (Goodman & Scott, 2005; Turk, Graham, & Verhulst, 2007). 

Considerando o efeito da qualidade de ligação aos funcionários da escola, verifica-se que esta 

prediz positivamente o desenvolvimento de ansiedade fóbica nos adolescentes. Perante este 

resultado, percebe-se que interacções estabelecidas pelos jovens da presente amostra com os 

funcionários da escola poderão basear-se em relações pouco seguras, potenciando o 

desenvolvimento deste tipo de sintomatologia psicopatológica. Estas figuras tendem a 

condicionar ou favorecer o desenvolvimento e as condutas dos adolescentes e a proximidade 

entre ambos pode tornar-se para o jovem como algo dependente. A percepção dos funcionários 

como disponíveis e acessíveis poderá desencadear nos jovens a necessidade de serem acolhidos e 

estimados. Todavia, a percepção de que estas expectativas não são correspondidas poderá levar a 

um certo afastamento ou evitamento dos jovens, devido à ansiedade gerada por estas interacções. 

Nesta fase assiste-se com maior frequência ao desenvolvimento de instabilidade e desequilíbrios 

emocionais, caracterizados por períodos ora de introversão ora de timidez, desinteresse ou apatia, 

que traduzem conflitos afectivos que se manifestam nas interacções com outras figuras (Souza & 

Resende, 2012). Estas manifestações ambivalentes podem ser extensíveis aos funcionários da 

escola se atendermos ao facto de que os adolescentes despendem longos períodos de tempo em 

contexto escolar. No entanto, é pertinente sublinhar que de acordo com Mota (2008) deve ser 

destacado o papel relevante que os funcionários da escola desempenham na vida dos jovens, na 

medida em que podem representar um porto seguro e a interacção com adolescentes inseguros e 

com baixa auto-estima pode favorecer o desenvolvimento de um sentimento de segurança. 

Relativamente ao género, constata-se que o género feminino prediz de forma positiva a 

manifestação de ansiedade fóbica. Assim, as adolescentes apresentam-se mais vulneráveis 

perante o desenvolvimento de sintomatologia ansiosa, quando comparadas com o género 

masculino. Este resultado aponta para as complexidades vivenciadas pelo género feminino no 

período da adolescência, caracterizado por inúmeras transformações que revelam impacto, por 

vezes negativo, no seu desenvolvimento. O facto destas jovens se sentirem menos capazes de 

lidar com as mudanças pode desencadear percepções negativas e pouco realistas sobre o 

significado dos eventos ou das relações construídas. Assim, estas percepções condicionam a 

forma como as jovens se relacionam, tornando-as inseguras e cada vez mais ansiosas e receosas 

face à ruptura das relações interpessoais estabelecidas. A literatura parece corroborar este 

resultado que evidencia uma maior prevalência de sintomatologia ansiosa no género feminino 

(Krain et al., 2007; Lemos, 2007; Turk et al., 2007). Neste contexto, Coelho (2002) sublinha que 

na adolescência se assiste a uma pressão considerável para a resolução de alguns problemas por 

parte dos jovens, para os quais revelam dificuldades associadas à carência de experiências que os 
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auxiliem. Estas condições geram conflitos de cariz emocional para os adolescentes, que se 

associam à entrada em novos contextos e à construção de novas relações em contexto extra-

familiar. Portanto, considerando o que tem sido exposto, o género feminino parece encontrar-se 

mais sensível a todas estas conjunturas. Neste contexto, a investigação de Lemos (2007) propôs-

se a identificar indicadores de psicopatologia e factores psicológicos e psicossociais de 

protecção, explorar a sua relação com a percepção das atitudes educativas parentais, assim como 

os recursos de resiliência utilizados pelos adolescentes. A amostra recolhida perfez um total de 

628 jovens, com idades compreendidas entre os 12 e os 19 anos. Os resultados revelaram, entre 

outras questões, que as raparigas apresentam índices mais elevados de sintomatologia, assim 

como os jovens mais velhos. Sendo que as raparigas se encontram mais vulneráveis face a 

perturbações de internalização, nomeadamente perturbação de ansiedade generalizada, 

perturbação de stress pós-traumático e depressão, enquanto os rapazes manifestam mais 

perturbações de exteriorização, referentes a perturbações de comportamentos, consumo de 

substâncias e insucesso escolar. Por fim, os resultados apontam para a predição da 

institucionalização em função do desenvolvimento de ansiedade fóbica. Neste sentido, a 

institucionalização não representa um factor de inibição para o desenvolvimento deste tipo de 

sintomatologia. Deste modo, a qualidade de prestação de cuidados numa instituição de 

acolhimento desempenha um papel determinante na formação dos jovens, assim como no seu 

desenvolvimento emocional, afectivo e social. Todavia, os jovens institucionalizados, carentes e 

com significativas dificuldades de socialização, revelam algumas defesas face à criação de novos 

laços afectivos, particularmente pela quebra ou ruptura dos vínculos com a família. Assim, estas 

condições quando associadas a relações insatisfatórias com as figuras da instituição, pautadas 

pela ausência de regras através de uma educação mais permissiva e pela imposição de castigos 

(Guirado, 2004; Rizzini & Rizzini, 2004), tornam os jovens mais irresponsáveis e vulneráveis a 

nível pessoal e social. O objectivo das instituições deveria passar particularmente por acolher os 

jovens e desenvolver neles um sentimento de pertença, de forma a colmatar os resultados de uma 

vivência anterior sobretudo disfuncional (Oliveira, 2006). Lemos (2007) sublinha ainda que os 

jovens que vivenciaram um evento de separação apresentam índices mais elevados de 

sintomatologia psicopatológica, assim como os jovens provenientes de famílias intactas revelam 

índices de psicopatologia mais baixos comparativamente com jovens com qualquer outro tipo de 

configuração familiar. 

 
4. Papel moderador da configuração familiar na associação entre a qualidade de  

ligação aos irmãos e os comportamentos desviantes e psicopatologia 

 A presente investigação, baseada primordialmente na compreensão da qualidade de 

ligação aos irmãos, atribui um papel crucial ao estabelecimento e continuidade dos vínculos 
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criados com outras figuras significativas, considerando as diferentes configurações familiares. 

Assim, perante a qualidade de ligação aos irmãos, tornou-se pertinente enfatizar a criação de 

duas categorias: qualidade de ligação aos irmãos alta e qualidade de ligação aos irmãos baixa. 

 
4.1.Papel moderador da configuração familiar na associação entre qualidade da  

ligação aos irmãos e os comportamentos desviantes 

Considerando as hipóteses definidas para a presente investigação foram realizadas análises 

no sentido de se testar o papel moderador da configuração familiar entre a qualidade de 

ligação aos irmãos e os comportamentos desviantes. A MANOVA realizada permitiu 

constatar que a interacção da qualidade de ligação aos irmãos e a configuração familiar não 

apresenta qualquer efeito sobre o desenvolvimento de comportamentos desviantes. Assim, 

perante estes resultados, pode constatar-se que a configuração familiar parece não influenciar o 

desenvolvimento de comportamentos desviantes, sendo que a qualidade da ligação aos irmãos é 

melhor preditora de comportamentos desviantes do que propriamente a configuração familiar. A 

literatura parece corroborar este resultado, revelando que independentemente da configuração 

familiar, os ambientes positivos proporcionados aos jovens favorecem o desenvolvimento de 

comportamentos adaptativos. Neste sentido, Poletto e Koller (2008) defendem que tanto o 

contexto familiar como o institucional pode funcionar como factor de risco ou protector, na 

medida em que são as ligações que se estabelecem nestes contextos que se apresentam 

extremamente significativas. Portanto, as relações estabelecidas com figuras cuidadoras que 

ofereçam aos jovens apoio, protecção e afecto, que se apresentem disponíveis e acessíveis, 

tendem a desenvolver nos jovens um sentimento de pertença. Esta percepção de figuras 

compreensivas e estáveis parece diminuir a desorientação, a angústia e a revolta dos jovens, 

características da fase da adolescência. Neste contexto, face à manifestação de comportamentos 

desviantes dos jovens, Maia e Williams (2005) definem primordialmente três tipos de factores 

protectores, nomeadamente as características individuais, as variáveis familiares e fontes de 

apoio individual ou institucional. Deste modo, a qualidade de ligação aos irmãos prediz melhor o 

desenvolvimento de comportamentos desviantes do que a configuração familiar. Uma relação 

positiva entre os irmãos parece favorecer o envolvimento dos jovens da nossa amostra em 

comportamentos algo desadaptativos. Este resultado poderá ser indicativo de que na 

adolescência as relações entre irmãos tornam-se menos assimétricas e estes passam a comportar-

se de forma semelhante, não descurando a influência que o grupo de pares exerce nesta etapa da 

vida. Assim, o envolvimento em comportamentos desviantes revela-se como uma forma de 

sentirem aceites e integrados. Wagner, Falcke, Silveira e Mosmann (2002) realizaram uma 

investigação com 295 jovens com idades entre os 11 e os 16 anos, com o objectivo de analisar as 

avaliações dos adolescentes face à comunicação em contexto familiar, nomeadamente com os 
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pais e os irmãos. Assim, concluíram que os jovens tendem a recorrer com alguma frequência aos 

irmãos mais velhos para partilharem as suas dúvidas e experiências, bem como identificam a 

relação fraterna como significativa para o seu bem-estar. Nesta linha de análise, são criadas 

oportunidades de partilha entre os irmãos. Desta forma, percebe-se que, como tem sido 

sublinhado, as relações fraternas revelam-se determinantes para o desenvolvimento pessoal e 

social de cada um. Assim sendo, estas relações podem operar como um factor protector ou 

potenciar a manifestação de comportamentos desviantes. Influenciam a adaptação dos jovens aos 

diversos contextos nos quais se encontram inseridos e o seu desenvolvimento emocional e social, 

nomeadamente nas relações interpessoais (Barroso, 2008; Fernandes et al., 2007; Morais, 2010; 

Ripoll et al., 2009; Silveira, 2002).  

 
4.2.Papel moderador da configuração familiar na associação entre qualidade da  

ligação aos irmãos e a psicopatologia 

As análises realizadas com as dimensões da psicopatologia em função da configuração 

familiar dos adolescentes revelaram a ausência de interacção entre a qualidade de ligação aos 

irmãos e a configuração familiar no desenvolvimento de sintomatologia psicopatológica. Deste 

modo, verifica-se que a configuração familiar parece não influenciar o despoletar de 

sintomatologia psicopatológica nos adolescentes da amostra. Este resultado sugere que a 

qualidade de ligação aos irmãos parece predizer melhor o desenvolvimento de sintomatologia 

psicopatológica do que a configuração familiar, apontando para a ausência de um efeito moderar 

da configuração familiar. Um ambiente protector e acolhedor, pautado por relações positivas e 

que favoreçam o desenvolvimento adaptativo e satisfaçam as necessidades dos jovens parece 

inibir o despoletar de sintomatologia psicopatológica, independentemente da vivência em 

contexto institucional ou familiar. Deste modo, deve ser sublinhada a qualidade das interacções 

que são estabelecidas entre os jovens e as figuras que participam nos seus contextos de 

desenvolvimento. Figuras como os pais, os irmãos, os pares, os professores ou os funcionários da 

escola e da instituição revelam uma influência crucial no desenvolvimento global dos 

adolescentes. Assim, relações positivas construídas com estas figuras parecem prevenir a 

manifestação de sintomatologia psicopatológica e fomentar o desenvolvimento de processos 

resilientes (Abaid et al., 2010; Goldsmid & Féres-Carneiro, 2011; Howard & Johnson, 2004; 

Matos, 2003; Simsek et al., 2007). Assim, de acordo com esta perspectiva, Yunes et al. (2004) 

consideram que a vivência em contexto institucional representa um papel fulcral no crescimento 

dos jovens, na medida em que pode favorecer ou condicionar o desenvolvimento da saúde 

mental. Deste modo, as relações construídas com os funcionários da instituição parecem 

contribuir para a redução do risco de vulnerabilidade (Howard  & Johnson, 2004), provocado por 

experiências vivenciadas anteriormente (Wekerle et al., 2007). Se considerarmos uma 
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perspectiva de reorganização dos laços de vinculação e de adaptação resiliente, denota-se a 

capacidade dos jovens institucionalizados estabelecerem relações afectivas estáveis com outras 

figuras (Mota & Matos, 2010). Neste contexto, uma investigação realizada por Irons e Gilbert 

(2005), com 140 adolescentes, com uma média de idades de 15 anos apresentou como objectivo 

primordial avaliar a associação entre estilos de vinculação e as competências sociais mais 

defensivas e o funcionamento competitivo. Os resultados apontam para diferenças nos padrões 

de vinculação segura e insegura face ao desenvolvimento de perturbações depressivas e ansiosas. 

Assim, os resultados do estudo revelaram índices mais elevados de sintomatologia depressiva e 

ansiosa nos adolescentes que manifestam um estilo de vinculação inseguro. Posto isto, 

sublinhamos novamente a importância da qualidade das ligações estabelecidas pelos jovens, 

independentemente do contexto em que vivem. Considerando as relações fraternas, denota-se 

que quando pautadas por um padrão de significativa proximidade e dependência podem 

condicionar o desenvolvimento saudável dos jovens, que tendem a apresentar-se mais inseguros, 

ansiosos e depressivos. Este tipo de sintomatologia favorece a adopção de posições marcadas 

pelo silêncio, a indiferença e o afastamento como forma de lidar com as dificuldades (Mota & 

Matos, 2008), as quais influenciam de forma considerável a adaptação dos jovens ao meio e 

dificultam o estabelecimento de relações interpessoais satisfatórias. A partilha mútua de 

experiências permite uma identificação horizontal, na medida em que as interacções e as 

influências são realizadas entre figuras semelhantes (Kehl, 2000). O companheirismo nas 

relações fraternas favorece a aprendizagem e a exploração do mundo (Goldsmid & Féres-

Carneiro, 2011) de uma forma mais segura, mas nem sempre a mais adaptativa. Uma relação de 

proximidade e intimidade entre os irmãos permite a criação de códigos de comunicação próprios 

e singulares. Os vínculos de cumplicidade desenvolvem um conhecimento recíproco, 

particularmente pela partilha constante de experiências e de sentimentos (Goldsmid & Féres-

Carneiro, 2011). Desta forma, a convivência, por norma, diária entre os irmãos e estes eventos de 

partilha determinam a qualidade da saúde mental de cada elemento da fratria. 
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Considerações Finais 

Chegado ao final deste trabalho, cabe sublinhar que o caminho a percorrer foi longo, 

todavia extremamente gratificante e enriquecedor a nível pessoal. Com a sua realização o 

objectivo primordial consistiu em estabelecer um contacto mais directo com uma realidade, que 

como foi possível constatar, ainda se encontra algo desvalorizada, nomeadamente a 

institucionalização e toda a dinâmica vivencial inerente pela qual os jovens passam. A literatura, 

progressivamente, tem apresentado alguns resultados face a esta realidade, no entanto, 

permanecem escassos os estudos que impliquem uma vertente emocional e afectiva destes 

jovens, segundo uma perspectiva de vinculação. Portanto, tornou-se pertinente considerar as 

duas configurações familiares que foram utilizadas, na medida em que qualquer uma delas pode 

favorecer ou condicionar o desenvolvimento dos jovens institucionalizados ou os jovens 

provenientes de famílias intactas. Como foi possível verificar, o que se torna relevante em 

qualquer um dos contextos são as relações estabelecidas com as figuras que os compõem, 

apresentando-se como protectoras ou potenciando um desenvolvimento desadaptativo.  

  Segundo esta perspectiva, a literatura tem sugerido que as relações positivas estabelecidas 

em contexto familiar, com os irmãos, ou extra-familiar, nomeadamente com os professores ou os 

funcionários da escola e/ou da instituição, contribuem significativamente para um 

desenvolvimento afectivo, emocional e social positivo. Apresentam-se como factores que 

inibem, contêm e promovem a elaboração do sofrimento perante experiências de adversidade 

vivenciadas pelos jovens. Todavia, os resultados da presente investigação revelam que uma 

relação satisfatória com estas figuras parece não funcionar como factor protector no que 

concerne ao desenvolvimento de alguma sintomatologia psicopatológica e à manifestação de 

determinados comportamentos desviantes, quer para os jovens institucionalizados, quer para os 

jovens que vivem em contexto familiar. Estes resultados apontam para uma realidade em que os 

jovens, vivendo o período da adolescência, característico de inúmeras transformações, 

apresentam vulnerabilidades que tendem a ocultar, associadas à necessidade de estabelecerem 

relações interpessoais significativas que os gratifique. Esta ambivalência acarreta algumas 

implicações, uma dualidade que por vezes se pode tornar difícil de experienciar e para as quais o 

jovem percepciona que a única forma de agir consiste na satisfação das necessidades 

momentâneas, mesmo que este comportamento se revele desviante. Este sentimento de 

insegurança e simultaneamente de desejo de ser acolhido e amado poderá provocar nos jovens 

um aumento da sensibilidade interpessoal, sintomatologia ansiosa ou até depressiva, perante a 

percepção da complexidade deste conflito interno. 

A adolescência é caracterizada, como sublinhado anteriormente, por um processo de 

significativas mudanças bio-psico-sociais, que tornam os jovens mais vulneráveis na sua relação 
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com os outros e com o mundo. Neste contexto, considerando uma transição dos jovens de um 

contexto familiar disfuncional para a inserção numa instituição de acolhimento, de acordo com a 

literatura, pode revelar-se um processo de risco e de vulnerabilidades. No entanto, a qualidade da 

rede de apoio social opera no sentido de favorecer esta condição, ou seja, as relações com 

adultos que se revelam significativas parecem atenuar os efeitos negativos deste processo, como 

comprovado pelos resultados apresentados. Estes sublinham que os jovens institucionalizados 

apresentam relações mais satisfatórias com os irmãos, assim como com e os professores e 

funcionários.  

Posto isto, de acordo com as hipóteses formuladas anteriormente, verifica-se que algumas 

delas foram confirmadas pelos resultados obtidos. As primeiras análises realizadas permitiram 

avaliar as diferenças entre as duas configurações familiares. Assim, os resultados apontam para 

diferenças significativas entre as configurações familiares em função da escolaridade, sendo que 

os jovens provenientes de famílias intactas apresentam um nível de escolaridade superior. 

Relativamente à idade do pai constata-se que esta é mais elevada nos pais dos jovens 

institucionalizados, enquanto a idade da mãe se apresenta superior no grupo de jovens que vivem 

em contexto familiar. Em função da escolaridade das figuras parentais esta apresenta-se superior 

para o grupo de jovens provenientes de famílias intactas, ao passo que o nível sócio-económico 

do pai se revela mais baixo no grupo de adolescentes institucionalizados. Quanto ao número de 

irmãos, são os jovens institucionalizados que referem uma média mais elevada. 

Por conseguinte, considerando o papel da qualidade da ligação aos irmãos e a outras 

figuras significativas, como os professores e funcionários da escola e da instituição, face ao 

desenvolvimento de psicopatologia e de comportamentos desviantes, denota-se que algumas das 

características das relações positivas com estas figuras associam-se a índices mais elevados de 

psicopatologia e de envolvimento em comportamentos menos adaptativos. Deste modo, as 

relações interpessoais significativas e de extrema proximidade construídas pelos jovens podem 

torná-los de alguma forma inseguros e dependentes, contribuindo para o incrementar de um 

desenvolvimento algo disfuncional. Este resultado implica a rejeição parcial da primeira hipótese 

formulada (H1), que expectava uma correlação negativa entre estas variáveis. 

Relativamente ao papel da configuração familiar no despoletar de sintomatologia 

psicopatológica e de comportamentos desviantes, constataram-se diferenças que revelam que os 

jovens institucionalizados se apresentam mais vulneráveis face ao desenvolvimento destas duas 

condições. Como verificamos anteriormente, os jovens institucionalizados encontram-se mais 

expostos e apresentam mais experiências de adversidade, o que por si só condiciona 

negativamente o desenvolvimento da sua saúde mental e consequentemente dos seus 

comportamentos que tendem a tornar-se mais desadaptativos. Neste contexto, torna-se pertinente 
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sublinhar que não é o processo de colocação numa instituição de acolhimento, como evento 

isolado, que favorece este desenvolvimento desfavorável, mas sim todas as experiências de 

negligência vivenciadas anteriormente por estes jovens. Isto leva-nos a rejeitar a segunda 

hipótese (H2) uma vez que foram encontradas diferenças com significância estatística face ao 

desenvolvimento de sintomatologia psicopatológica e de comportamentos desviantes em função 

da configuração familiar.  

Os resultados apresentados indicam ainda que a qualidade de ligação aos irmãos e a outras 

figuras significativas varia de acordo com algumas das variáveis sócio-demográficas em estudo. 

Na qualidade de ligação aos irmãos intervêm variáveis como a configuração familiar, o género e 

a idade. Através destes resultados, constata-se que os jovens institucionalizados, assim como os 

jovens do género masculino e os jovens mais velhos, com idades compreendidas entre os 16 e 18 

anos, revelam índices mais elevados de satisfação com as relações fraternas. Quanto às relações 

com outras figuras significativas como os professores e funcionários da escola e da instituição, 

denota-se a influência de variáveis como a configuração familiar e o género. Desta forma, os 

jovens institucionalizados apresentam maior envolvimento com os professores e os funcionários 

da escola, bem como os jovens do género masculino revelam maior proximidade face aos 

funcionários da instituição. Perante esta realidade, verifica-se que os jovens institucionalizados, 

apesar de apresentarem um historial de vida pautado por abandono e maus-tratos parentais, 

associados à ausência de protecção e de afecto, parecem desenvolver estratégias que promovem 

a ligação a outras figuras significativas. Assim, segundo uma perspectiva de vinculação, estes 

jovens encontram-se capacitados para reorganizarem a construção dos seus vínculos afectivos 

em direcção a figuras, sempre que estes estejam disponíveis, que os sustentem e protejam. De 

igual forma se constata que os jovens do género masculino e mais velhos parecem revelar maior 

satisfação com estas relações, se considerarmos que, apesar das transformações ocorridas nesta 

fase, estes revelam maior tranquilidade e estabilidade face às relações construídas. Posto isto, 

podemos confirmar parcialmente a terceira hipótese (H3), na medida em que algumas das 

variáveis sócio-demográficas parecem regular a qualidade das relações dos jovens da amostra.  

Em continuidade, a quarta hipótese (H4) prevê que existam diferenças de género no 

desenvolvimento de psicopatologia e na manifestação de comportamentos desviantes. A qual 

pode ser confirmada, considerando que o género feminino se revela mais vulnerável perante o 

despoletar de psicopatologia, enquanto o género masculino apresenta índices mais elevados de 

envolvimento em comportamentos desviantes. Neste sentido, índices mais elevados de 

sintomatologia psicopatológica nas adolescentes parece associar-se à maior vulnerabilidade 

psicológica que apresentam nesta fase, como resultado de todas as mudanças às quais se 

encontram sujeitas e devido à complexidade apresentada para lidar de forma positiva. Ao invés, 
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os rapazes revelam maior envolvimento em comportamentos de cariz desviante, o que traduz que 

perante algumas adversidades estes tendem a agir de forma mais disfuncional. A necessidade de 

se expressarem passa por acções de experimentação ou de transpor algumas regras, muitas vezes, 

como forma de se afirmarem no grupo de pares. 

Ao contrário do que seria expectável, verifica-se que a qualidade de ligação a figuras 

significativas, como os professores e funcionários da escola e da instituição, prediz 

positivamente o despoletar de psicopatologia. De igual forma, algumas das características de 

uma ligação positiva entre irmãos parecem predizer o despoletar de sintomatologia 

psicopatológica e o envolvimento em comportamentos desviantes. Foi possível constatar que 

perante o desenvolvimento de sintomatologia psicopatológica uma relação fraterna pautada pela 

dominância parece exercer um papel preponderante para a sua prevalência. Neste contexto, 

torna-se pertinente sublinhar que a subordinação de um irmão em relação ao outro pode provocar 

nos jovens alguma insegurança, medo e ansiedade, tornando-os mais susceptíveis a influências 

no desenvolvimento da sua saúde mental. Relativamente à manifestação de comportamentos 

desviantes, denota-se que as relações entre os irmãos marcadas sobretudo pela admiração 

tornam-se inibidoras na prevalência deste tipo de comportamentos. Como supracitado, os irmãos 

tendem a identificar-se mutuamente como modelos, por motivo da sua proximidade e intimidade 

e por se consideraram mais semelhantes. Estas condições permitem uma constante partilha de 

conhecimentos e de experiências comuns, que revelam um impacto considerável nas suas 

condutas, ainda que estas se revelam desviantes. Perante estes resultados rejeitamos de forma 

parcial a quinta hipótese (H5) que preconizava que a qualidade das relações dos jovens predizia 

negativamente o desenvolvimento de psicopatologia e de comportamentos desviantes. 

Por fim, quando testado o papel moderador da configuração familiar na associação entre a 

qualidade de ligação aos irmãos e o desenvolvimento de sintomatologia psicopatológica e de 

comportamentos desviantes foi possível verificar que a configuração familiar não exerce 

qualquer efeito nesta associação. Deste modo, a qualidade de ligação aos irmãos parece predizer 

melhor o despoletar de psicopatologia e o envolvimento em comportamentos desviantes 

comparativamente com a configuração familiar. Assim, as relações estabelecidas nos diferentes 

contextos parecem exercer um papel mais importante na predição destas condições, no sentido 

em que se verifica que mesmo os jovens institucionalizados apresentam competências para lidar 

com adversidades e para orientarem as suas vidas de forma adaptativa. Isto torna-se possível se 

atendermos à qualidade de cuidados prestados em contexto institucional, que progressivamente 

tem sofrido transformações significativas ao nível dos cuidados dos jovens. No que concerne às 

relações fraternas, como tem sido sublinhado ao longo do trabalho, revelam-se cruciais para o 

desenvolvimento dos jovens e neste sentido, os comportamentos de um irmão revelam um 
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impacto significativo na vivência do outro. Estas influências traduzem-se por vezes em relações 

que ao implicarem uma maior proximidade e companheirismo se associam à manifestação de 

condutas semelhantes, nomeadamente de comportamentos desviantes. Estes resultados permitem 

confirmar as hipóteses seis e sete (H6 e H7) que previam que a configuração familiar não exercia 

um papel moderador na associação entre a qualidade de ligação aos irmãos e o desenvolvimento 

de sintomatologia psicopatológica e de comportamentos desviantes.  

Posto isto, percebe-se que a adolescência, fase de inúmeras transformações e de maiores 

vulnerabilidades face aos eventos vivenciados e às relações interpessoais estabelecidas, assim 

como às novas interacções que se proporcionam neste período, podem desencadear nos jovens 

alguma insegurança e instabilidade. Neste contexto, as relações significativas que promovam 

apoio e protecção, que satisfaçam as necessidades dos jovens e que apresentem uma componente 

afectiva parecem favorecer um desenvolvimento adaptativo. Apesar das relações com figuras 

significativas não operarem como factores de protecção perante o despoletar de psicopatologia e 

de comportamentos desviantes, denota-se que estas interacções se revelam importantes na vida 

dos jovens, nomeadamente dos institucionalizados. Neste sentido, torna-se pertinente sublinhar o 

papel que estas figuras podem desempenhar no desenvolvimento dos jovens, na medida em que 

promovem um sentimento de maior segurança e estabilidade, proporcionam apoio e protecção, 

assim como contêm os sentimentos menos positivos dos jovens. Estas conjunturas favorecem a 

construção e o envolvimento em novas relações afectivas e o desenvolvimento de processos 

resilientes para enfrentar os eventos mais desfavoráveis. Em continuidade, não poderá ser 

descurada a importância da influência destas figuras na modelação dos modelos internos 

dinâmicos dos jovens, que parecem tornar-se mais positivos em relação a si e aos outros. O facto 

de estes adolescentes, ainda que revelem satisfação com as relações construídas com estas 

figuras, se envolverem em comportamentos desviantes e manifestarem maior prevalência de 

sintomatologia psicopatológica, pode dever-se em grande medida à proliferação de uma onda de 

violência e de necessidade de afirmação a que temos assistido na nossa sociedade. Os jovens 

parecem adoptar este tipo de comportamento como manifestação das suas angústias e da sua 

revolta, associados muitas vezes, à ausência de apoio e de disponibilidade das figuras 

cuidadoras. Todavia, estas posições podem provocar uma significativa insegurança e percepção 

de incapacidade para responder às exigências impostas pelos outros.  

Assim, considerando o resultado da investigação apresentada, cabe-nos identificar algumas 

limitações encontradas ao longo deste processo. Neste sentido, deparamo-nos com alguns 

entraves relativamente ao acesso às instituições de acolhimento, nomeadamente à aceitação para 

a participação dos jovens neste projecto de investigação. Denotou-se alguma reticência face ao 

contacto que poderia ser estabelecido com os jovens. Outro factor que poderá ter condicionado 
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estes resultados parece estar associado ao tamanho do protocolo que se revelou demasiado 

extenso. Durante a aplicação dos instrumentos assistiu-se à fadiga e inquietação dos jovens, que 

manifestaram a sua insatisfação e desmotivação perante este facto. Devemos ainda sublinhar que 

os instrumentos aplicados são de auto-relato, o que implica uma maior subjectividade das 

informações recolhidas. De igual forma, deve ser destaco o cariz transversal do estudo, que não 

possibilita a conclusão de resultados de causalidade. Para futuras investigações propõe-se a 

aplicação de um protocolo menos extenso que permita aos jovens despenderem menos tempo no 

seu preenchimento e simultaneamente que os motive para a participação. Considera-se ainda 

pertinente que, perante a realidade da institucionalização, sejam abordadas para além das 

perspectivas dos jovens, as dos funcionários que lidam com os adolescentes diariamente. Torna-

se relevante avaliar os cuidados prestados a estes jovens e o seu impacto na vida de ambos, pois 

investigações com este cariz apenas abrangem a percepção dos jovens face às suas vivências. 

Posteriormente poderá ser realizado um estudo com uma vertente longitudinal, que permita de 

alguma forma avaliar as implicações de um processo de institucionalização. Ou seja, seria 

pertinente acompanhar, se possível, algumas das vivências das crianças ou jovens sinalizados em 

contexto pré-institucional, a transição para a instituição e na sua continuidade a vivência em 

meio institucional. Assim, uma avaliação interna do ambiente institucional, nomeadamente das 

condições que podem favorecer ou condicionar o desenvolvimento adaptativo das crianças ou 

jovens, torna-se fundamental para compreender alguns dos comportamentos desenvolvidos por 

estes indivíduos. Esta avaliação torna-se importante se considerarmos que a identificação destas 

conjunturas poderá facilitar o desenvolvimento de novos projectos que poderão ser 

implementados nas instituições de acolhimento. Outra questão que poderá ser abordada 

encontra-se associada ao contacto com a família, na medida em que poderá ser benéfico ou não a 

manutenção do contacto com algumas figuras significativas para estas crianças ou jovens. Posto 

isto, esperamos que esta investigação, a par de outras realizadas neste âmbito, possam, de 

alguma forma, desmistificar determinadas concepções negativas que persistem na sociedade face 

à institucionalização e às condutas apresentadas por estes jovens. Pretendemos ainda transmitir 

uma ideia mais positiva do contexto institucional, sublinhando a qualidade de cuidados e de 

afecto que podem ser proporcionados aos jovens e que favorecem um desenvolvimento e uma 

adaptação mais funcional, nomeadamente através do estabelecimento de novas relações 

interpessoais. 
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Código ‐ ____________ 

 

Identificação Pessoal  
Idade:  ____ Anos   

Zona de residência: � Norte � Centro � Sul �  

 

 

Identificação e Hábitos na Instituição 
Instituição em que vivo:____________________________________  Há quanto tempo? ___________ 

Já vivi em outra instituição? _______   Qual? ____________________________________________ 

Senti que me integrei bem nesta instituição?    Não ____      Sim ____ 

 Porquê?___________________________________________________________________________ 

Participo em actividades Dentro da Instituição? Não _____ 

                                                                              Sim _____  Quais?   

                                                                                                  Arrumar o  próprio quarto _____ 

                                                                                                  Ajudar no cuidado dos mais novos _____ 

                                                                                                  Cuidar dos espaços exteriores ______ 

Outras ? ____________________________ 

Costumo ter momentos de lazer na instituição? Não ____  Sim ____ 

Quais?                    Ver TV _____ 

                                                                                               Ler _____ 

                                                                                               Jogar computador / Play Station  _____ 

                                                                                               Praticar desporto? _____ 

                                                                                                Outros? ______________________________ 

Participo em actividades Fora da instituição?  Não _____       

                                                                           Sim _____ Quais? Desportivas ______ 

                                                                                                            Culturais ______ 

                                                                                                            Artísticas ______ 

                                                                                                           Religiosas ______ 

                                                                                                           Recreativas ______ 

Durmo bem?   Não ____    Sim ____ 

Divido o meu quarto com colegas?  Não _____  Sim _____  Quantas pessoas? ______ 

Consigo chegar a um acordo com os colegas de quarto quanto aos hábitos de dormir limpeza, etc? (Assinalar com 

uma X de 1 a 6):           1 (Não Concordo)  2   3   4   5   6 (Concordo Muito) 

A que horas costumo deitar-me? _______________________ 

A que horas costumo acordar ? ________________________ 

Costumo dormir fora da instituição aos fins de semana e/ou períodos de férias? 

Não  

Sim         Onde? __________________ 

Sou responsável pelos meus cuidados de higiene?  Não ____ Sim _____ 

Cuido do meus utensílios de higiene (escova de dentes, cabelo, toalhas, sabonetes, ...)? Não ___ Sim ___ 

Faço as principais refeições na instituição? Não ___ Sim ___ Quais?__________________________ 
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Código ‐ ____________ 

A hora da refeição na instituição é agradável, descontraída e calma? (Assinalar com uma X de 1 a 6):         

   1 (Não Concordo)  2   3   4   5   6 (Concordo Muito) 

Considero que tenho muitos amigos na instituição?   Sim            Não 

Sinto que  respeitam  as minhas ideias nesta instituição?   Não ____  Sim____ 

Porquê?____________________________________________________________________________ 

 

 

Identificação Familiar 
Costuma ter contacto com pessoas da família?   Não  

        Sim          

Com quem? __________________________ 

 

Tem ou já teve contactos anteriores com o seu pai?  Não           

                                                                                     Sim           

Com que frequência? _______________ 

Gostaria de ter mais contacto com o pai?   Sim          Não 

 

Tem ou já teve contactos anteriores com a sua mãe? Não           

                                                                                     Sim          

 Com que frequência? _______________ 

Gostaria de ter mais contacto com a mãe?   Sim        Não 

 

Pai Idade:________   Profissão:____________ Escolaridade:___________  Não sei  

Mãe Idade:________   Profissão:___________ Escolaridade:___________   Não sei    

 

Nº de irmãos:                  Idades:____________________  

Costuma ter contacto com os seus irmãos?   Não       Sim          Com que frequência?  __________ 

 

Identificação Escolar 
Escola que frequenta:_________________________________________Ano de escolaridade: _______ 

Já alguma vez mudou de escola?  Não           Sim                Quando  (Idade)? ______ 

Já alguma vez reprovou?     Não             Sim        Quantas vezes? _____  Quando (Idade)?_______ 

Como vem para a escola?  ___________  Com quem costuma vir para a escola? ___________________ 

Aproximadamente quanto tempo demora a chegar à escola? ____________ 

 

Projectos Futuros 
Quer continuar a estudar?   Sim            Não 

Qual a profissão que gostaria de ter no futuro? ________________________ 

O que se imagina a fazer profissionalmente no futuro? ______________________________ 

Quais as qualidades que identifica em si que lhe poderão facilitar o seu desenvolvimento profissional? 
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Idade: _____anos  

Sexo: Masculino _____ Feminino _____ 

Zona de residência:  Norte     Centro    Sul 

 

 

 

Identificação Pessoal  
 

 

  

 

Identificação Familiar 
Com quem vives?____________________ 

Estado civil dos Pais?  Casados          União de Facto        Divorciados          Separados         Viúvo  

Se Divorciados ou Separados há quanto tempo?_____________                                                        

Que idade tinhas quando os teus pais se separaram/divorciaram? _________ 

 

Pai Idade:________   Profissão:____________ Escolaridade:___________  Não sei  

Mãe Idade:________   Profissão:___________ Escolaridade:___________   Não sei    

 

Nº de irmãos:                  Idades:____________________  

Costuma ter contacto com os seus irmãos?   Não       Sim          Com que frequência?  __________ 

 

 

Identificação Escolar 
Escola que frequenta:_________________________________________Ano de escolaridade: _______ 

Já alguma vez mudou de escola?  Não           Sim                Quando  (Idade)? ______ 

Já alguma vez reprovou?     Não             Sim        Quantas vezes? _____  Quando (Idade)?_______ 

Como vem para a escola?  ___________  Com quem costuma vir para a escola? ___________________ 

Aproximadamente quanto tempo demora a chegar à escola? ____________ 

 

Projectos Futuros 
Quer continuar a estudar?   Sim            Não 

Qual a profissão que gostaria de ter no futuro? ________________________ 

O que se imagina a fazer profissionalmente no futuro? ______________________________ 

Quais as qualidades que identifica em si que lhe poderão facilitar o seu desenvolvimento profissional? 

__________________________________________________________________________________ 
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Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

Sibling Relationship Questionnaire 

(Furman & Buhrmester, 1985; adaptação de Mota, Fernandes & Serra, 2011) 

Este questionário destina-se a perceber a relação entre irmãos. Se tens mais do que um irmão pensa apenas em um 

deles assinalando a idade e o género, e responde com uma X na alternativa que para ti mais se adequa a cada 

afirmação: 

Idade: _____   Feminino____    Masculino 

____ 

 1 2 3 4 5 
1. Alguns irmãos fazem muitas coisas boas uns pelos outros, enquanto outros irmãos fazem 
poucas coisas boas uns pelos outros. Quanto é que tu e este teu irmão/a fazem coisas boas um 
ao outro? 

     

2. Quanto mostras ao teu irmão/ã como deve fazer as coisas que ele não sabe fazer?      
3. Quanto é que o teu irmão/ã te mostra como deves fazer as coisas que não sabes fazer?      
4. Quanto dizes ao teu irmão/ã o que deve fazer?      
5. Quanto é que o teu irmão/ã te diz o que deves fazer?      
6. Alguns irmãos preocupam-se muito uns com os outros, enquanto outros irmãos não se 
importam tanto com o outro. Quanto é que tu e o teu irmão/ã se preocupam um com o outro? 

     

7. Tu e o teu irmão/ã costumam ir a lugares e fazer coisas juntos?      
8. Tu e o teu irmão/ã costumam insultar-se e chamar nomes um ao outro?      
9. Tu e o teu irmão/ã gostam das mesmas coisas?      
10. Tu e o teu irmão/ã costumam dizer tudo um ao outro?      
11. Alguns irmãos tentam superar-se um ao outro em muitas coisas, enquanto outros irmãos 
tentam superar-se um ao outro em poucas coisas. Quanto é que tu e o teu irmão/ã tentam 
superar-se um ao outro? 

     

12. Quanto admiras e respeitas o teu irmão/ã?      
13. Quanto é que o teu irmão/ã te admira e respeita?      
14. Quanto é que tu e o teu irmão/ã discordam e se zangam um com o outro?      
15. Alguns irmãos cooperam muito, enquanto outros irmãos cooperam pouco. Quanto tu e o 
teu irmão/ã cooperam um com o outro? 

     

16. Quanto ajudas o teu irmão/ã nas coisas que ele não pode fazer sozinho(a)?      
17. Quanto é que o teu irmão/ã te ajuda nas coisas que não podes fazer sozinho(a)?      
18. Quanto é que tu obrigas o teu irmão/ã fazer coisas?      
19. Quanto é que o teu irmão/ã te obriga a fazer coisas?      
20. Quanto tu e o teu irmão/ã gostam um do outro?      
21. Alguns irmãos brincam e divertem-se muito um com o outro, enquanto outros irmãos 
brincam e divertem-se pouco um com o outro. Quanto é que tu e o teu irmão/ã brincam e se 
divertem um com o outro? 

     

22. Quanto é que tu e o teu irmão/ã significam um para o outro?      
23. Quanto é que tu e o teu irmão/ã têm em comum?      
24. Quanto é que tu e o teu irmão/ã partilham segredos e sentimentos privados?      
25. Quanto é que tu e o teu irmão/ã competem um com o outro?      
26. Quanto é que te sentes orgulhoso do teu irmão/ã?      
27. Quanto é que o teu irmão/ã se sente orgulhoso de ti?      
28. Quanto é que tu e o teu irmão/ã costumam ficar zangados e entrar em discussões um com 
o outro? 

     

29. Quanto é que tu e o teu irmão/ã compartilham um com o outro?      
30. Quanto é que ensinas ao teu irmão/ã coisas que ele não sabe?      

[1] quase nada   [2] não muito   [3] um pouco   [4] muito    [5] extremamente  
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31. Quanto é que é que o teu irmão/ã te ensina coisas que tu não sabes?      
32. Quanto é que tu mandas no teu irmão/ã quando ele está por perto?      
33. Quanto é que o teu irmão/ã manda em ti quando estás por perto?      
34. Há um forte sentimento de afeto (amor) entre ti e o teu irmão/ã?      
35. Alguns jovens passam muito tempo com os seus irmãos, enquanto outros não passam 
tanto. Quanto tempo livre tu e o teu irmão/ã passam juntos? 

     

36. Quanto é que tu e o teu irmão/ã se provocame irritam um ao outro?      
37. Quanto é que tu e o teu irmão/ã são parecidos?      
38. Quanto é que tu e o teu irmão/ã dizem coisas um ao outro que não queres que outras 
pessoas saibam? 

     

39. Quanto é que tu e o teu irmão/ã tentam fazer as coisasum melhor do que o outro?      
40. Até que ponto é que tu tens consideração pelo teu irmão/ã?      
41.  Até que ponto é que o teu irmão/ã tem consideração por ti?      
42. Quanto é que tu e o teu irmão/ã discutem um com o outro?      

 
43. Geralmente quem é tratado melhor pela tua mãe, tu 

ou o teu irmão/ã? 

[    ] o meu irmão/ã é quase sempre tratado melhor 
[    ] o meu irmão/ã é muitas vezes tratado melhor 
[    ] somos tratados da mesma forma 
[    ] eu sou muitas vezes tratado melhor 
[    ] eu sou quase sempre tratado melhor 

 
44. Geralmente quem é tratado melhor pelo teu 
pai, tu ou o teu irmão/ã? 

[    ] o meu irmão/ã é quase sempre tratado melhor 
[    ] o meu irmão/ã é muitas vezes tratado melhor 
[    ] somos tratados da mesma forma 
[    ] eu sou muitas vezes tratado melhor 
[    ] eu sou quase sempre tratado melhor 

 
 
45. Quem recebe mais atenção da tua mãe, tu ou o teu 

irmão/ã? 

[    ] o meu irmão/ã recebe quase sempre mais atenção 
[    ] o meu irmão/ã recebe muitas vezes mais atenção 
[    ] recebemos a mesma atenção 
[    ] eu recebo muitas vezes mais atenção 
[    ] eu recebo quase sempre mais atenção 

 
46. Quem recebe mais atenção do teu pai, tu ou o teu 

irmão/ã? 

[    ] o meu irmão/ã recebe quase sempre mais atenção 
[    ] o meu irmão/ã recebe muitas vezes mais atenção 
[    ] recebemos a mesma atenção 
[    ] eu recebo muitas vezes mais atenção 
[    ] eu recebo quase sempre mais atenção 

 
47. A quem é que a tua mãe normalmente favorece, a 

ti ou ao teu irmão/ã? 

[    ] meu irmão/ã é quase sempre favorecido 
[    ] meu irmão/ã é muitas vezes favorecido 
[    ] nenhum de nós é favorecido  
[    ] eu sou muitas vezes favorecido 
[    ] eu sou quase sempre favorecido 

 
48. A quem é que o teu pai normalmente favorece, a 

ti ou ao teu irmão/ã? 

[    ] o meu irmão/ã é quase sempre favorecido 
[    ] o meu irmão/ã é muitas vezes favorecido 
[    ] nenhum de nós é favorecido  
[    ] eu sou muitas vezes favorecido 
[    ] eu sou quase sempre favorecido 

 

 
 
 
 
 
 

[1] quase nada   [2] não muito   [3] um pouco   [4] muito    [5] extremamente  
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Neste questionário vai encontrar afirmações referentes a pessoas que se encontram presentes no seu dia a dia, 
nomeadamente os professores, funcionários da escola e funcionários da instituição onde vive. Leia atentamente cada 
uma das frases e assinale com uma cruz (X), a resposta que melhor exprime as suas relações com essas pessoas.  
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1. Existem alguns professores que são especiais para mim.  1 2 3 4 5 6

2. Costumo conversar com alguns dos funcionários da escola.  1 2 3 4 5 6

3. Alguns funcionários da instituição onde vivo ficam preocupados comigo.  1 2 3 4 5 6

4. Sinto que alguns dos funcionários da instituição estão disponíveis para me ajudar.  1 2 3 4 5 6

5. Alguns professores ficam preocupados comigo.  1 2 3 4 5 6

6. Na escola, sinto-me próximo(a) a alguns dos funcionários.  1 2 3 4 5 6

7. Sinto que alguns professores me valorizam.  1 2 3 4 5 6

8. Costumo conversar com  algunsfuncionários da instituição onde vivo.  1 2 3 4 5 6

9. Sinto que os funcionários da escola procuram proteger-me.  1 2 3 4 5 6

10. Fico triste quando algum funcionário da instituição se zanga comigo.  1 2 3 4 5 6

11. Na escola, sinto que alguns dos funcionários são compreensivos comigo.  1 2 3 4 5 6

12.  Na instituição, alguns funcionários evitam zangar-se quando me porto mal.  1 2 3 4 5 6

13. Sinto que na escola que frequento os professores confiam em mim.  1 2 3 4 5 6

14. Sinto-me bem perto de alguns funcionários da escola.  1 2 3 4 5 6

15. Sinto-me compreendido por alguns funcionários da instituição onde vivo.  1 2 3 4 5 6

16. Sinto que os funcionários da instituição onde vivo me valorizam.  1 2 3 4 5 6

17. Alguns professores evitam zangar-se quando me porto mal.  1 2 3 4 5 6

18. Na instituiçãoonde vivo, os funcionários confiam em mim.  1 2 3 4 5 6

19. Posso contar a alguns dos professores o que me aborrece.  1 2 3 4 5 6

20. Sinto-me bem perto de alguns funcionários da instituição onde vivo.  1 2 3 4 5 6

21. Fico aborrecido(a) se os funcionários da escola não me dão atenção.  1 2 3 4 5 6

22. Posso contar a alguns dos funcionários da instituição  o que me aborrece.  1 2 3 4 5 6

23. Sinto que alguns dos funcionários da escola estão disponíveis para me ajudar.  1 2 3 4 5 6

24. Existem funcionários da instituição onde vivo que são especiais para mim.  1 2 3 4 5 6

25. Sinto que os funcionários da instituição onde vivo procuram proteger-me.  1 2 3 4 5 6

26. Fico triste quando algum professor se zanga comigo.  1 2 3 4 5 6

27. Fico aborrecido(a) se os funcionários da instituição não me dão atenção.  1 2 3 4 5 6

28. Sinto-me próximo(a) a alguns funcionários da instituição onde vivo.  1 2 3 4 5 6

Discordo 

completamente 

Discordo 

 

Discordo 

ligeiramente  

Concordo 

ligeiramente 

Concordo Concordo 

completamente 

1 2 3 4 5 6 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

Qualidade de Ligação aos Professores e Funcionários  

(Mota, C. P., & Matos, P.M., 2005) 



15 
 

 

 

 

Sujeito:_________ 

                  Data:___/___/____ 

 

Neste questionário vai encontrar afirmações referentes a pessoas que se encontram presentes 

no seu dia a dia, nomeadamente os professores e funcionários da escola. Leia atentamente cada uma 

das  frases  e  assinale  com  uma  cruz  (X),  a  resposta  que melhor  exprime  as  suas  relações  com  essas 

pessoas.  

 

 

Discordo 
completamente 

Discordo 
 

Discordo 
ligeiramente 

Concordo 
ligeiramente 

Concordo Concordo 
completamente 

1 2 3 4 5 6 
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1. Existem alguns professores que são especiais para mim.  1 2 3 4 5 6 
2. Costumo conversar com alguns dos funcionários da escola.  1 2 3 4 5 6 
3. Posso contar a alguns dos professores o que me aborrece.   1 2 3 4 5 6 
4. Sinto que alguns dos funcionários da escola estão disponíveis para me ajudar.   1 2 3 4 5 6 
5. Alguns professores ficam preocupados comigo.  1 2 3 4 5 6 
6. Na escola, sinto-me próximo(a) a alguns dos funcionários.  1 2 3 4 5 6 
7. Sinto que alguns professores me valorizam.  1 2 3 4 5 6 
8. Alguns professores evitam zangar-se quando me porto mal.  1 2 3 4 5 6 
9. Sinto que os funcionários da escola procuram proteger-me.  1 2 3 4 5 6 
10. Fico triste quando algum professor se zanga comigo.  1 2 3 4 5 6 
11. Na escola, sinto que alguns dos funcionários são compreensivos comigo.  1 2 3 4 5 6 
12. Fico aborrecido(a) se os funcionários da escola não me dão atenção.  1 2 3 4 5 6 
13. Sinto que na escola que frequento os professores confiam em mim.  1 2 3 4 5 6 
14. Sinto-me bem perto de alguns funcionários da escola.   1 2 3 4 5 6 
15. Gosto da escola e de muitas das pessoas que trabalham lá.  1 2 3 4 5 6 

 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 
Qualidade de Ligação aos Professores e Funcionários  

(Mota, C. P., & Matos, P. M., 2005) 
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Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro  

The Brief Symptom Inventory (BSI) 

(L.R. Derogatis, 1993; Versão: M.C. Canavarro, 1995) 
 

A seguir encontra-se uma lista de problemas ou sintomas que por vezes as pessoas apresentam. Assinale, num dos 

espaços à direita de cada sintoma, aquele que melhor descreve o GRAU EM QUE CADA PROBLEMA O INCOMODOU 

DURANTE A ÚLTIMA SEMANA. Para cada problema ou sintoma marque apenas um espaço com uma cruz. Não deixe 

nenhuma pergunta por responder. 
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Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 
Escala Comportamentos Desviantes 

(Gouveia-Pereira, M., Carita, A., & Sanches, C., 2007) 
 
Para terminar, segue-se uma lista de comportamentos que podem ser realizados pelos(as) jovens da tua idade. 
 
VOLTAMOS A LEMBRAR QUE OS QUESTIONÁRIOS SÃO ANÓNIMOS E CONFIDENCIAIS! 
 
Lê as frases com atenção e pensa se, nos últimos dois anos, tiveste os comportamentos que se seguem. Atenção 
que só podes colocar uma X em cada linha! 
 

Nos últimos dois anos…. Muitas 
Vezes 

Bastantes 
Vezes 

Algumas 
Vezes 

Poucas 
Vezes 

Quase 
Nunca 

Nunca 

1. Perturbei o andamento das aulas (ex: conversar com 
colegas, fazer brincadeiras dentro da sala, etc.). 

 
 

     

2.Copiei nos testes ou nos exames.       

3.Gozei com um professor à frente dele e dos meus 
colegas. 

      

4.Menti acerca da minha idade para poder entrar em 
determinados sítios (ex: num bar, numa discoteca, no 
cinema, num salão de jogos, etc.). 

      

5.Bebi bebidas alcoólicas.       

6.Fumei cigarros.       

7.Envolvi-me em lutas, estraguei/atirei objectos quando 
fui ao futebol, a um concerto, ou quando saí com os 
meus amigos. 

      

8.Fiz graffittis (ex: nas paredes da escola, em bancos de 
autocarro, em muros ou em prédios, etc.). 

      

9.Envolvi-me em problemas/conflitos, sendo necessária 
a intervenção de outras pessoas (ex: professores, 
colegas, polícia, etc.). 

      

10.Andei à luta com colegas na escola.       

11.Roubei, tirei ou tentei tirar alguma coisa a um colega 
na escola (ex: dinheiro, telemóvel, casaco, etc.) 

      

12.Roubei, tirei ou tentei tirar alguma coisa de um 
armário, do bar ou de outro sítio na escola. 

      

13.Roubei, tirei ou tentei tirar alguma coisa (ex: dinheiro, 
telemóvel, etc.) a algum professor ou a outro adulto na 
escola. 

      

14.Roubei, tirei ou tentei tirar alguma coisa a alguém da 
minha família ou a alguém próximo (ex: dinheiro, 
objectos pessoais, etc.). 

      

15.Saí à noite sem autorização dos meus pais.       

16.Fui sair com os meus amigos e passei a noite fora de 
casa, sem que os meus pais soubessem onde eu 
estava. 

      

17.Usei palavrões dirigidos aos meus pais, ou a outros 
adultos da família, numa altura em que estava 
zangado/chateado. 

      

       
18.Fumei “charros” (haxixe, erva).       

19.Consumi heroína, cocaína ou “pastilhas”.       
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Nos últimos dois anos…. Muitas 
Vezes 

Bastantes 
Vezes 

Algumas 
vezes 

Poucas 
vezes 

Quase 
Nunca 

Nunca 

20. Andei envolvido em lutas entre grupos ou “gangs”.       

21. Usei algum tipo de arma (ex: navalha, “naifa”, etc.) 
quando andei à luta com alguém. 

      

22. Estraguei ou destruí bens públicos ou privados (ex: 
cabines telefónicas, parquímetros, sinais de trânsito, 
máquinas de cigarros, furar pneus de carros ou motas, 
partir espelhos ou janelas, etc.). 

      

23. Assaltei ou tentei assaltar um carro para roubar 
alguma coisa (ex: colunas, rádio, antena, tampões, 
mala, casaco, etc.). 

      

24. Roubei ou participei no roubo de um carro ou de 
uma mota. 

      

25. Andei de carro com um amigo que não tinha carta 
de condução. 

      

26. Conduzi uma mota ou um carro sem ter carta de 
condução. 

      

27.Participei em corridas de carros.       

28. Fui para a escola ou para a sala de aula depois de 
ter bebido bebidas alcoólicas. 

      

29. Fui para a escola ou para a sala de aula depois de 
ter consumido drogas. 

      

30. Vendi droga.       

31. Faltei às aulas porque não me apetecia ir, para ficar 
com colegas meus, ou para ir dar uma volta. 

      

32. Fiquei vários dias sem ir à escola, sem os meus pais 
saberem. 

      

33. Estraguei ou destruí alguma coisa na escola (ex: 
mesas, cadeiras, portas, paredes, extintores, etc.). 

      

34. Usei palavrões dirigidos a professores ou a outros 
adultos na escola, numa altura em que estava 
zangado/chateado. 

      

35. Ameacei bater a um professor ou a outro adulto na 
escola, numa altura em que estava zangado/chateado. 

      

36. Bati ou atirei objectos a um professor ou a outro 
adulto na escola, numa altura em que estava 
zangado/chateado. 

      

37. Estraguei ou risquei o carro de professores.       

38. Roubei ou tentei roubar dinheiro ou objectos (ex: 
telemóvel, relógio, etc.) a um desconhecido. 

      

39. Roubei ou tentei roubar alguma coisa barata numa 
loja (ex: revistas, doces, meias, canetas, etc.). 

      

40. Roubei ou tentei roubar alguma coisa cara numa loja 
(ex: cd’s, telemóvel, jogo para a Play-Station, ténis, 
roupa, etc.). 

      

41. Menti acerca da minha idade para poder beneficiar 
de algumas vantagens monetárias (ex: bilhetes de 
cinema, museus, ou outros espectáculos). 
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ANEXO 3 
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Análise Confirmatória do Sibling Relationship Questionnaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUP – Suporte; DOM – Dominância; CPS – Comportamentos Pró-sociais e Afecto; CI – Companhia e Intimidade; 
ADM - Admiração  

χ2 (77) =252, p=.000  

GFI = .917; AGFI = .870; CFI = .952; RMR = .050; RMSEA = .078 

 

 

 

 

 



22 
 

Análise Confirmatória do Questionário de Ligação a Professores e Funcionários 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QLPF – Qualidade de Ligação aos Professores e Funcionários; PROF – Professores; FE – Funcionários da Escola; 
FI – Funcionários da Instituição 

χ2 (21) = 45.63, p=.001 

GFI = .95; AGFI = .900; CFI = .975;RMR = .055; RMSEA = .077   
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Análise Confirmatória do BriefSymptomInventory 

 

 

 

 

SOM – Somatização; OBC – Obsessão-Compulsão; SI – Sensibilidade Interpessoal; DEP – Depressão; ANS – 
Ansiedade; ANSF – Ansiedade Fóbica 

χ2 (83) = 304, p = .000 

AGFI = .871; GFI = .921; CFI = .964; RMR = .030;  RMSEA = .077  

 

 

 

 



24 
 

Análise Confirmatória da Escala de Comportamentos Desviantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAA – Comportamentos Aditivos e Autodestrutivos; ROUB – Roubos; CVV – Comportamentos Violentos; CAP – 
Comportamentos Agressivos dirigidos a Professores; CDE – Comportamentos Disruptivos na Escola; MENT – 
Mentiras acerca da Idade  

χ2 (45) = 196, p = .000 

AGFI = .874; GFI = .938; CFI = .966; RMR = .034; RMSEA = .087 
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ANEXO 4 
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