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Introdução geral 

 

John Bowlby (1969, 1980) e Mary Ainsworth (1989) são considerados os 

autores primordiais da teoria da vinculação, enaltecendo que a qualidade dos vínculos 

que se estabelecem precocemente com os pais assume um papel preponderante no 

desenvolvimento saudável do individuo. As experiências vivenciadas pelo indivíduo no 

seio familiar interferem de forma direta para a sua formação enquanto adulto (Silva & 

Mattos, 2004), contribuindo para a constituição de uma parte significativa da sua 

personalidade (Fernandes, 2005). Predizendo também a resiliência e o bem-estar 

(Caron, Lafontaine, Bureau, Levesque & Johnson, 2012) nos jovens adultos. 

Arnett (2007) designa a adultez emergente como a fase que ronda os 18 e os 25 

anos, em que se processa a transição para a adultícia. Sob a perspetiva de Monteiro, 

Tavares e Pereira (2009) é neste período que se observa uma maior exploração dos 

jovens em relação a si e ao mundo exterior, refletindo-se na sua individuação em 

relação aos pais. Porém, embora os jovens nesta fase estejam mais individualizados face 

às figuras parentais, ainda não assumem todas as responsabilidades referentes à 

adultícia. 

A individuação que os jovens alcançam ocorre em paralelo com o processo de 

separação aos pais. Esta separação só se concretiza se o indivíduo estabelecer vínculos 

fortes (Machado, 2002). Os jovens se por um lado necessitam de estar próximos dos 

pais onde percecionam a sua proteção e segurança, por outro lado desejam consolidar a 

sua exploração no exterior, fora do controlo dos pais (Fleming, 2005). 

As relações estabelecidas com o par amoroso apresentam também um contributo 

crucial no desenvolvimento do processo de separação-individuação aos pais (Buhl, 

2008), uma vez que estes são considerados e percecionados como uma base segura que 

proporciona apoio e conforto (Bowlby, 1958). Todavia, nos relacionamentos 
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românticos quando ocorrem conflitos e desacordos, dependendo da perceção atribuída 

pelos jovens, podem manifestar-se condutas violentas. 

O presente estudo comporta duas investigações que permitem um melhor 

entendimento do tema “Processos de separação-individuação aos pais, personalidade e 

conflitos no namoro: bem-estar e resiliência em jovens adultos”. Desta forma, o 

presente estudo tem como objetivo analisar de que forma os processos de separação- 

individuação aos pais podem ter efeito no desenvolvimento da personalidade, conflitos 

no namoro, bem-estar e resiliência. 

Num primeiro estudo objetivou-se analisar o papel preditor da separação- 

individuação aos pais e da resiliência nos conflitos no namoro. Objetivou-se ainda testar 

o papel moderador da resiliência na associação entre a separação-individuação aos pais 

e os conflitos no namoro. No segundo estudo pretendeu-se analisar o papel preditor da 

separação-individuação aos pais e da personalidade no bem-estar, e objetivou-se ainda 

testar o efeito mediador da personalidade na associação entre a separação-individuação 

aos pais e o bem-estar psicológico. A presente investigação procura trazer uma maior 

compreensão da relação entre vinculação e o processo de separação-individuação aos 

pais no desenvolvimento da personalidade, conflitos no namoro, bem-estar e resiliência. 
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Estudo empírico I 

 

 

Processos de separação-individuação aos pais e conflitos no namoro: papel 

moderador da resiliência 

 
 

Processes of separation-indivituation to parents and dating conflicts: mediating 

role of resilience 
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Resumo 

 

De acordo com a literatura, a qualidade da vinculação com as figuras parentais tem 

um papel privilegiado no desenvolvimento da individuação dos jovens adultos, na forma 

como estes experienciam as suas relações amorosas e ainda na aptidão de lidarem com 

acontecimentos adversos. A presente investigação tem como objetivo analisar o papel 

preditor da separação-individuação aos pais e da resiliência nos conflitos no namoro, 

assim como testar o papel moderador da resiliência na associação entre a separação-

individuação aos pais e os conflitos no namoro. A amostra foi constituída por 948 sujeitos 

(327 do sexo masculino e 621 do sexo feminino) com idades compreendidas entre os 18 

e os 30 anos de idade (M= 21.76, DP = 3.31). A recolha de dados foi realizada através de 

um questionário sociodemográfico, do Individuation Test for Emerging Adults (ITEA), do 

Conflict in Adolescent Dating Relationships Inventory (CADRI) e da Resilience Scale. 

Os resultados apontam que os conflitos no namoro são preditos pela separação- 

individuação aos pais e pela resiliência. Os dados sugerem ainda o efeito moderador da 

resiliência na associação entre a intrusividade e autoconfiança na mãe e as estratégias de 

resolução de conflitos não abusivas e os comportamentos violentos. Os resultados foram 

interpretados e analisados à luz da teoria da vinculação e da teoria da separação- 

individuação, de forma a observar o seu contributo na prática das condutas abusivas nas 

relações íntimas e no desenvolvimento da resiliência. 

Palavras-chave: separação-individuação; conflitos no namoro; resiliência 
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Abstract 

 

According to the literature, the quality of attachment with parents has a privileged 

role on the development of individuation in the young adults, in the way they experience 

their romantic relationships and the way they face their personal problems. This research 

aim to analyze the predictor role of the parental separation-individuation and the 

resilience on dating conflicts, as well as testing the role of resilience in the association 

between the separation-individuation on parents and the dating conflicts. The sample was 

composed by 948 people (327 male and 621 female) with ages between 18 and 30 

(M=21.76, DP=3.31). The data was collected through a sociodemographic questionnaire, 

Individuation Test for Emerging Adults (ITEA), Conflict in Adolescent 

Dating Relationships Inventory (CADRI) and Resilience Scale. 

 

The results show that the conflicts in dating are predicted from separation- 

individuation to parents and resilience. The collected data suggest the moderating effect 

of the resilience in the association between intrusiveness and self-confidence on mother 

and the resolution strategies of non-abusive conflicts and violent behaviors. 

The results were interpreted and analyzed according to the attachment and the 

separation-individuation theories with the objective to understand the contribute to the 

practice of abusive conduct in intimate relationships, and to the development of resilience. 

Key words: separation-individuation; dating conflicts; resilience 
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Processo de Separação-individuação aos pais e conflitos no namoro: papel 

moderador da resiliência 

A vinculação é inata ao ser humano, possibilitando estabelecer laços afetivos 

intensos com as figuras significativas mais próximas, permitindo desta forma, o seu 

desenvolvimento, crescimento e a sua maturidade emocional (Bowlby, 1969). Os laços 

vinculativos acompanham todos os ciclos desenvolvimentais do indivíduo ao longo da 

sua vida (Bowlby, 1973). 

As figuras significativas de afeto percecionadas como base segura conferem à 

criança sentimentos de segurança e apoio na exploração de si e do mundo (Bowlby, 1969), 

prestando-lhe proteção perante circunstâncias adversas (Bowlby, 1976). A partir da base 

segura, a criança estabelece representações positivas de si e dos outros, contribuindo 

assim para a evolução da sua autonomia e identidade pessoal (Bowlby, 1988). 

Ao longo do desenvolvimento do indivíduo, as relações estabelecidas com as 

figuras mais próximas são internalizadas, recriando os modelos internos dinâmicos 

(Bowlby 1969, 1973) que são percebidos como mapas cognitivos que o indivíduo constrói 

acerca de si mesmo, dos outros e do mundo, condicionando assim a sua forma de 

interpretar o futuro (Bowlby, 1988). 

O sistema vinculativo saudável que liga os jovens às figuras significativas de 

afeto promove o processo de separação-individuação (Fleming, 2005). De acordo com 

Fleming (2005) a separação dos pais é primeiramente psicológica e por norma, traduz- 

se num sentimento de desilusão em relação às figuras parentais, pelo facto de os jovens 

não se sentirem compreendidos por estas, levando-os a procurar apoio e conforto no seu 

grupo de pares ou em outros adultos. A separação face às figuras parentais possibilita a 

consolidação da individuação e autonomia nos jovens (Blos, 1996). O processo de 
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separação-individuação pelo qual os jovens passam não implica a rutura dos laços 

vinculativos com as figuras parentais, uma vez que o apoio e o suporte destas ajuda a 

que este processo seja concretizado da melhor forma (Walper, Kruse, Noack, & 

Schwarz, 2009). A separação-individuação integra dois processos desenvolvimentais 

que se estendem ao longo da vida do indivíduo: vinculação versus separação, o que se 

traduz na procura de autonomia (Marcelli & Braconnier, 2005). 

A qualidade das primeiras relações de vinculação facilita o processo de 

separação-individuação aos pais (Buhl, 2008), uma vez que quando os pais são 

percecionados como carinhosos e disponíveis estimulam a concretização do processo de 

autonomia e de afirmação da identidade dos jovens adultos (Fleming, 2005). Scabini 

(2000), numa amostra composta por 259 famílias, em que os filhos tinham idades 

compreendidas entre os 17 e os 25 anos, com o intuito de estudar as relações entre as 

figuras parentais e os filhos na transição para a idade adulta, verificou-se que o aumento 

da ligação e apoio às figuras parentais se traduzia numa maior autonomia nos jovens 

adultos. Por outro lado, prática de estratégias manipuladoras pelos pais, com o intuito 

de terem os filhos mais perto tanto a nível físico, como emocional, reflete-se em jovens 

mais dependentes (Barber, 1996; Soenens & Vansteenkiste, 2010; Wood, 2006). Num 

estudo de Luyckx, Soenens, Vansteenkiste, Goossens e Berzonsky (2007) com uma 

amostra de 364 jovens com uma idade média de 18 anos, teve como objetivo avaliar o 

impacto que o controlo psicológico parental tem no desenvolvimento da individuação 

nos jovens. Os resultados mostraram que quanto mais elevadas as perceções dos pais 

como controladores, mais os jovens denotam dificuldades em tomar decisões, revelando 

insegurança e incerteza acerca das suas escolhas. Importa ressaltar ainda, que segundo 

Arnett (2006), as alterações sociais, económicas e demográficas ocorridas no último 
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século, o maior investimento académico e a dependência financeira dos pais 

prolongada, dificultam o processo de separação-individuação dos jovens. 

Assim, se por um lado, as figuras parentais devem garantir a vinculação, são 

também estas as responsáveis pelo incentivo à separação e à individuação (Fleming, 

2005). Deste modo, tanto a vinculação segura, como o processo de separação- 

individuação bem sucedido geram equilíbrio na autonomia do jovem, bem como na 

aptidão de estar e confiar nos outros (Blom & Bergman, 2013).  

Neste seguimento, os cuidados prestados pelos pais na infância relacionam-se 

com a maneira que o indivíduo experiencia e se envolve nas relações amorosas 

(Bowlby, 1973, 1980; Hazan & Shaver, 1987; Waters & Cummings, 2000). A qualidade 

das experiências com as figuras primordiais traduz-se no desenvolvimento de relações 

estáveis e satisfatórias durante os primeiros anos de adultos (Keller & Whiston, 2008). 

Porém, jovens com experiências inseguras com as figuras primordiais estão mais 

predispostos a manifestar dificuldades no estabelecimento de relações amorosas, 

tendendo a caraterizá-las como emocionalmente instáveis (Dutton & White, 2012). 

O estabelecimento de vínculos na relação amorosa no jovem tende a contribuir 

para o seu desenvolvimento psicoafectivo, pelo desejo de conhecer, explorar e investir 

em novos relacionamentos, contribuindo assim para o desenvolvimento da sua 

autonomia (Meeus, Iedema, Maassen, & Engels, 2005) e identidade pessoal (Collins, 

Welsh, & Furman, 2009). Desta forma, além da qualidade do relacionamento com pais, 

o relacionamento com o par amoroso também apresenta um contributo relevante no 

desenvolvimento do processo de separação-individuação (Mattanah, Hancock, & Brand, 

2004; Mota & Rocha, 2012; Saraiva & Matos, 2012). 
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À medida que aumenta a idade nos jovens, observa-se uma tendência para maior 

envolvimento em relações românticas estáveis que proporcionam sentimentos fortes 

face aos parceiros (Shulman e Seiffge-Krenke, 2001). Os parceiros amorosos na jovem 

adultícia são considerados portos seguros enquanto promotores de apoio e conforto 

(Bowlby, 1958). A segurança e o apoio conferidos por parte do parceiro na relação 

amorosa podem promover a qualidade do relacionamento e fornece mecanismos 

adaptativos para uma vida saudável (Collins & Feeney, 2000). 

Porém, as relações românticas nem sempre são percecionadas de forma 

saudável, sobretudo quando se observa a presença de violência (Caridade & Machado, 

2006), uma vez que o início da adultícia acarreta instabilidade emocional, sendo 

considerada uma fase de grande fragilidade para a presença de comportamentos 

abusivos (Caridade, Machado & Vaz, 2007). Considera-se violência no namoro sempre 

que, numa relação romântica, se exerça um poder e/ou controlo sobre parceiro de forma 

a fazê-lo sentir-se insignificante, incapacitado e humilhado (Wekerle & Tanaka, 2010). 

A violência psicológica define-se pela repulsa, desvalorização, discriminação, 

rebaixamento, isolamento, culpabilização, ameaças, gritos e ofensas (Leen, Sorbring, 

Mawer, Holdsworth, Helsing & Bowen, 2013). E a violência física denomina-se pela 

prática da força com o objetivo de magoar o outro, causando danos, muitas vezes 

irreversíveis (Leen et al., 2013; Saltzman, Fanslow, McMahon, & Shelley, 2002). 

Os conflitos nas relações de intimidade resultam em violência, apenas quando 

são encarados de forma negativa, pelo que sob a perspetiva de Buhl (2008) os conflitos 

não têm que ter uma conotação negativa, desde que sejam resolvidos de forma ajustada 

e construtiva. É a partir das interações pais-filhos que as crianças aprendem a lidar com 

o conflito (Alarcão, 2006). A resolução de conflitos de forma construtiva potencia o 

desenvolvimento de competências adaptativas nos jovens, incrementando a sua 
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tolerância à frustração, e a procura de estratégias de resolução em torno das dificuldades 

(Costa & Matos, 2007). 

A resolução dos conflitos de forma construtiva é caraterística dos indivíduos 

resilientes (Barreira & Nakamura, 2006), uma vez que estes têm uma maior disposição 

para encontrar forças a nível psicológico que os possibilita alcançar um processo de 

mudança. A resiliência viabiliza reelaborar a representação das situações de violência 

(Cyrulnik, 2004), moderando as consequências procedentes dos acontecimentos 

adversos (Pynoos, 1993). A resiliência é caraterizada como o produto de processos 

adaptativos que desenvolvem o encorajamento, a resistência e o fortalecimento perante 

situações adversas. Estes processos de adaptação dizem respeito a circunstâncias que 

proporcionam respostas singulares face a situações adversas (Rutter, 1985). 

O indivíduo necessita de se sentir seguro e protegido pelas figuras primordiais, 

de modo a que seja capaz de mobilizar recursos para enfrentar as adversidades com que 

se vai deparando (Bowlby, 1988; Ainsworth, 1989), desenvolvendo desta forma o 

processo resiliente. Uma relação entre as figuras parentais e filhos baseada em carinho, 

ajuda, compreensão, união e elogios (Barrera & Li, 1996; Manciaux, 2003), promove a 

resolução construtiva dos problemas (Belsky, 2002). Segundo Martini (2016) a 

individuação, tal como o desenvolvimento pessoal do indivíduo são processos dos quais 

a resiliência faz parte. 

 
 

Objetivo 

 

O presente estudo tem como objetivo analisar de que forma os processos de 

separação individuação aos pais e a resiliência predizem os conflitos no namoro. 

Inicialmente, pretende-se verificar as associações entre as variáveis em estudo 

(separação-individuação aos pais, conflitos no namoro e resiliência), assim como 
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averiguar as diferenças das variáveis em estudo em relação às variáveis 

sociodemográficas (idade e sexo). Pretende-se testar a predição da separação- 

individuação aos pais e da resiliência nos conflitos no namoro. E por fim, testar o efeito 

moderador da resiliência na associação entre a separação-individuação aos pais e os 

conflitos no namoro. 

 
 

Hipóteses 

 

Prevê-se que a separação-individuação (suporte de si, ligação, autoconfiança e 

medo de desapontar os pais) se correlacione positivamente com as estratégias de 

resolução de conflitos não abusivas pertencente à variável conflitos no namoro, assim 

como com a resiliência. E de forma negativa com os as estratégias de resolução de 

conflitos abusivas e os comportamentos violentos referentes à variável conflitos no 

namoro. Por outro lado, espera-se que a intrusividade (separação-individuação aos pais) 

se correlacione de forma positiva com os as estratégias de resolução de conflitos 

abusivas e com os comportamentos violentos e ainda de forma negativa com as 

estratégias de resolução de conflitos não abusivas. Espera-se que a resiliência se 

correlacione de forma positiva com as estratégias de resolução de conflitos não 

abusivas, e de forma negativa com as estratégias de resolução abusivas e com os 

comportamentos violentos. Estima-se que os processos de separação-individuação aos 

pais, os conflitos no namoro e a resiliência denotem diferenças significativas quanto às 

variáveis sociodemográficas (idade e sexo). Aguarda-se que os processos de separação- 

individuação aos pais e a resiliência predigam os conflitos no namoro em jovens 

adultos. E finalmente prevê-se que a resiliência assuma um papel moderador na 

associação entre a separação-individuação aos pais e nos conflitos no namoro. 
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Método 
 

Participantes 

 

A amostra deste estudo é constituída por 948 sujeitos (327 do sexo masculino – 

 

34.5 % e 621 do sexo feminino – 65.5 %) com idades compreendidas entre os 18 e os 

30 anos de idade (M= 21.76, DP = 3.31). Os jovens compreendem habilitações entre o 

8ºano (3º ciclo) e o ensino superior (mestrado) (M = 12.44, DP = 1.03). No que diz 

respeito à figura paterna, as idades compreendem os 38 e os 78 anos (M= 52.12, DP= 

6.28) e a sua escolaridade média é o 8º ano (M= 8.37, DP= 3.51). No que concerne ao 

estatuto profissional, a figura paterna possui em média um estatuto profissional entre o 

médio e o médio baixo (M= 3.68, DP= 1.34). Quanto à figura materna as idades das 

mães situam-se entre os 34 e os 72 anos (M=49.60, DP= 5.65) e a sua escolaridade 

média é o 9 º ano (M= 9.08, DP= 3.61). Relativamente ao estatuto profissional médio da 

figura materna varia entre o estatuto médio e médio baixo (M= 3.86, DP= 1.74). 

No que se refere à configuração familiar da amostra, constata-se que 861 jovens 

pertencem a famílias tradicionais, cujos pais estavam casados ou em união de facto 

(90.8%), 82 jovens pertencem a famílias divorciadas, cujos pais estavam divorciados ou 

separados (8.6%) e 5 jovens possuem um dos pais viúvo (.6%). Verifica-se quanto às 

relações, que dos 948 jovens adultos em estudo, 493 (52%) têm presentemente uma 

relação amorosa, com uma duração média de 30.95 meses, correspondendo 

aproximadamente a 2 anos e 7 meses (M = 30.95, DP = 33.30), 324 (34.2%) já tiveram 

uma relação amorosa, com uma duração média de 14.96 meses, correspondendo 

aproximadamente a 1 ano e 3 meses (M = 14.96, DP = 17.03 ), 129 (13.6%) nunca 

tiveram algum tipo de relacionamento e 27 (2.8%) sustentam ter um relacionamento 

amoroso mas sem compromisso. 
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Instrumentos 

 

No sentido de obter informações pessoais acerca dos participantes e das 

figuras parentais, foi utilizado um Questionário de Dados Sociodemográficos. 

Para avaliação da individuação aos pais utilizou-se o Individuation Test for Emerging 

Adults (ITEA- Komidar, Zupančič, Sočan, & Puklek Levpušček, 2013), adaptado por 

Correia & Mota (2016). O teste comporta 36 itens distribuídos em cinco fatores 

avaliados para o pai e mãe separadamente: suporte de si (6 itens; e.g., “Quando eu 

estou com problemas nas minhas relações pessoais eu peço-lhe conselhos”); ligação (6 

itens; e.g., “Ele (a) respeita as minhas vontades”); intrusividade (8 itens; e.g., “Eu acho 

que ele (a) quer saber demasiado sobre mim”); autoconfiança (8 itens; e.g., “Eu tomo 

decisões sobre a minha carreira, independentemente da opinião dele (a)”) e medo de 

desapontar os pais (8 itens; e.g.“Quando eu faço algo de errado, preocupo-me com a 

reação dele (a)”). Os itens apresentam-se numa escala de Likert através de uma 

gradação de 5 pontos (1-5) que varia entre “completamente falso” e “completamente 

verdadeiro”. 

A análise da consistência interna do instrumento total para mãe e para o pai, 

respetivamente, é de .81/ .85, e para as dimensões revelou valores de alfa de Cronbach: 

suporte de si= .82/.84; ligação = .85/.86; intrusividade = .85/.83; autoconfiança = 

.80/.79; medo de desapontar os pais = .77/.82. A análise fatorial confirmatória para a 

mãe e para o pai, respetivamente, apresenta índices de ajustamento adequados com os 

seguintes valores: χ2(53) = 256.29; χ2(52) = 314.82, p = .000/ .000, CFI =.96/.95, 

TLI=.94/.93, RMR =.05/.06, RMSEA = .06/.07 

Para avaliação dos diferentes tipos de abuso utilizou-se o Conflict in Adolescent 

Dating Relationships Inventory (CADRI) (Wolfe, Scott, Reitzel-Jaffe, Wekerle, 

Grasley & Straatman, 2001) adaptado para a população portuguesa por Saavedra, 
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Machado, Martins & Vieira (2008). É constituído por três dimensões: estratégias de 

não resolução abusivas, estratégias de resolução abusivas e comportamentos violentos. 

A análise de consistência interna para a totalidade do instrumento é de .82. E 

para as três dimensões apresenta os seguintes valores: estratégias de resolução não 

abusivas= .74, estratégias de resolução abusivas= .80 e para os comportamentos 

violentos=.69. A análise fatorial confirmatória apresenta índices de ajustamento 

adequados com os respetivos valores: χ2 (21)= 109.68, p=.000, CFI = .95, TLI= .92, 

RMR=.42, RMSEA = .07. 

Para a avaliação dos níveis de adaptação psicossocial positiva face a eventos de 

vida adversos utilizou-se a Resilience Scale (Wagnild &Young, 1993), adaptada para a 

população portuguesa por Araújo & Mota (2011). É composta por 26 itens, agrupados 

em 5 dimensões: perseverança (6 itens; eg. “Quando faço planos, levo-os até ao fim.”), 

autoconfiança (8 itens; eg. “Eu interesso-me pelas coisas”.), serenidade (4 itens; eg. 

“Frequentemente encontro motivos para rir”), sentido de vida (5 itens; eg. “Sou 

determinado (a)”), e auto-suficiência (2 itens; eg. “Normalmente aceito as coisas como 

elas são”). Os itens apresentam-se numa escala de Likert através de uma gradação de 7 

pontos (1-7) que varia entre “Discordo Totalmente” e “Concordo Totalmente”. 

Na escala de Resiliência realizou-se uma análise fatorial exploratória em 

componentes principais, uma vez que se consideraram preenchidos os requisitos básicos 

para a realização desta, sendo os valores respetivamente para o Teste de Kaiser-Meyer- 

Olkin (KMO) .909 e para o Teste de Barlett de 6389.825 com uma significância de p 

=.000, que se encontram dentro do esperado. Os resultados revelam que na sua maioria 

os itens saturam em dimensões diferentes dos originalmente propostos pelos autores. Na 

presente amostra, os resultados apontam então para uma proposta de uma estrutura 

unidimensional na escala de Resiliência, oferecendo desta forma maior garantias 
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de consistência interna. Importa ainda ressaltar, que os itens 11, 12 e 22 foram retirados 

do estudo, uma vez que estes não se ajustam ao modelo e baixam a consistência interna 

do instrumento. 

O instrumento apresenta um valor de alpha de Cronbach na totalidade de .88. A 

análise factorial confirmatória apresenta valores ajustados χ2(204) =1232.11, p=.000, 

CFI =.83, TLI=.81, RMR = .06, RMSEA =.07. 

 
 

Procedimento 

 

Primeiramente foi efetuada uma pesquisa bibliográfica em várias bases de dados 

científicas – b-on, EBSCO, com a finalidade de obter conhecimento acerca da temática a 

ser investigada. Após a escolha dos instrumentos a utilizar no presente estudo, foi 

solicitada autorização aos autores dos instrumentos propostos a usar no estudo. Em 

seguida, procedeu-se à realização do protocolo, sendo submetido ao conselho de Ética 

da UTAD. Posteriormente à aprovação do conselho de ética, foram pedidas as 

autorizações necessárias às respetivas escolas da Universidade de Trás-os-Montes e 

Alto Douro para proceder à realização da recolha de dados. Antes de se proceder à 

recolha dos dados, realizou-se uma reflexão falada com indivíduos que compreendiam 

idades entre o 18 e 30 anos, de modo a verificar a organização semântica e formal do 

protocolo, para assim calcular o tempo médio da aplicação do mesmo. A recolha da 

amostra foi realizada no período de outubro de 2016 e dezembro de 2016 na 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, assim como, de forma aleatória na 

população em geral da região norte do país. Foi necessária a realização de um 

consentimento informado onde foram apresentados os objetivos gerais do estudo e todos 

os pressupostos referentes à participação voluntária e à confidencialidade dos dados 

prestados, sendo este a primeira página do protocolo. É de ressaltar, que foi necessária a 
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criação de duas versões do protocolo com ordem inversa dos instrumentos, para assim 

evitar o enviesamento das respostas dos sujeitos devido, sobretudo ao fator cansaço. No 

decorrer da aplicação dos questionários, a investigadora esteve presente, de forma a 

explicar os objetivos do estudo e responder a dúvidas que pudessem surgir com o 

preenchimento do protocolo. O presente estudo teve como base os princípios éticos e 

deontológicos. 

 
 

Estratégias de análise de dados 

 

O presente estudo é quantitativo e de natureza transversal, uma vez que a recolha 

da amostra foi realizada em apenas um momento. O tratamento dos resultados foi 

realizado no programa estatístico SPSS – Statistical Package for the Social Sciencies 

(SPSS) versão 23.0 para o sistema Windows. Numa primeira fase procedeu-se à 

limpeza da base de dados, através da retirada de missings e outliers. Relativamente à 

estatística descritiva foi testada a distribuição normal dos dados, através das medidas de 

assimetria (skewness) e achatamento (kurtosis), verificando-se a normalidade quando os 

valores absolutos destas medidas se encontram compreendidos no intervalo -1 e 1. 

Efetuou-se o Teste de Kolmogorov-Smirnov para testar a normalidade da amostra, bem 

como os gráficos de Histogramas, Q-Q Plots, Scatterplots e Boxplots reportando 

informação acerca da distribuição normal. Foram calculados os valores de Alpha de 

Cronbach para assim estimar a confiabilidade dos questionários. Seguidamente 

realizaram-se análises confirmatórias de 1ª ordem dos instrumentos através do programa 

estatístico AMOS, na versão 23.0 para a confirmação da adequação dos modelos dos 

instrumentos utilizados na presente investigação. Nestas análises foi necessária a 

realização de parcellings que consiste na agregação dos itens de uma dimensão em 

parcelas. Seguiu-se a análise estatística dos dados que se iniciou pela realização de uma 
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análise descritiva, e que envolveu o cálculo de frequências, médias e desvio-padrão. 

Posteriormente realizaram-se as análises correlacionais interescalares através do r de 

Person de forma a determinar o grau de associação entre as variáveis. Realizaram-se as 

análises de comparações de médias (testes-t) e as análises diferenciais univariada e 

multivariada (ANOVA E MANOVA), recorrendo ao teste do qui-quadrado, com o 

intuito de avaliar as diferenças significativas entre as variáveis dos instrumentos e as 

sociodemográficas. Realizaram-se ainda regressões múltiplas hierárquicas de modo a 

verificar a predição das variáveis independentes sobre a dependente, sendo pertinente a 

criação de variáveis dummy para as variáveis sociodemográficas idade e sexo. A partir 

do programa MACRO PROCESS de Andrew F. Hayes (Hayes, 2013; Hayes & 

Preacher, 2014), verificou-se o papel moderador da resiliência na associação entre 

separação- individuação pais e conflitos no namoro. Cabe ressaltar, que todos os 

resultados foram analisados e interpretados a partir do valor de significância de p<.05. 

 
 

Resultados 

 

 

Correlações entre a separação-individuação aos pais, os conflitos no namoro e a 

resiliência 

Partindo do objetivo de analisar as associações entre a separação-individuação 

aos pais, conflitos no namoro e resiliência foram realizadas análises correlacionais entre 

as diferentes variáveis. 

No que concerne às associações entre as dimensões da separação-individuação 

nas figuras parentais e conflitos no namoro, a dimensão suporte de si correlaciona-se 

significativamente de forma positiva na mãe com as estratégias de resolução não 
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abusivas, apresentando uma magnitude fraca (r=.11) e de forma negativa no pai com as 

estratégias de resolução abusivas (r=-.11). Para ambas as figuras parentais 

correlacionam-se de forma negativa com os comportamentos violentos, apresentando 

uma magnitude fraca (r=-.10 até r=-.12). A dimensão ligação na figura materna 

correlaciona-se significativamente de forma positiva com as estratégias de resolução 

não abusivas, evidenciando-se uma magnitude fraca (r=.08) e de forma negativa com 

os comportamentos violentos, verificando-se uma magnitude fraca (r=-.20). Ambas as 

figuras parentais correlacionam-se de forma negativa com as estratégias de resolução 

abusivas (r=-.10 até r=-.03) (Tabela 1). 

É possível verificar na dimensão intrusividade que para ambas as figuras 

parentais se correlaciona de forma significativa positiva com as estratégias de 

resolução abusivas, constatando-se uma magnitude fraca (r=.09 até r=.17) e também 

com os comportamentos violentos, apresentando também uma magnitude fraca (r=.12 

até r=.14). A dimensão autoconfiança na mãe correlaciona-se significativamente de 

forma positiva com as estratégias de resolução abusivas, apresentando uma magnitude 

fraca (r=.09) e no pai com as estratégias de resolução não abusivas (r=.09), 

apresentando uma magnitude fraca. Por fim, a dimensão medo de desapontar em 

ambas as figuras parentais correlaciona-se significativamente de forma positiva com as 

estratégias de resolução não abusivas, evidenciando-se uma magnitude fraca (r=.07 

até r=.10) e somente no pai com as estratégias de resolução abusivas, verificando-se 

também uma magnitude fraca (r=.07) (Tabela 1). 

Quando analisadas as associações entre as dimensões da separação- 

individuação nas figuras parentais e a resiliência, a resiliência correlaciona-se 

significativamente de forma positiva e com uma magnitude fraca com a dimensão 

suporte de si (r=.14, até r=.16), com a dimensão ligação (r=.25, até r=.28) e com a 
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dimensão autoconfiança(r=.14). A figura paterna apresenta ainda uma correlação de 

forma negativa e com uma magnitude fraca com a dimensão intrusividade (r=-0.1). 

Quanto às associações entre a resiliência e os conflitos no namoro, a 

resiliência correlaciona-se significativamente de forma positiva e com uma magnitude 

fraca com as estratégias de resolução não abusivas (r=.13), e de forma negativa e com 

uma magnitude fraca com as estratégias de resolução abusivas e os comportamentos 

violentos (r=-.13, até r=-.17) (tabela 1). 

Tabela 1. Correlação entre variáveis, separação-individuação aos pais, conflitos no namoro e 

resiliência (N=978) 

 

 

Variáveis 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 
  

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

 

16 

 

17 

Separação- 
indivuação mãe 

                  

1.Suporte de si 1 .65** -.04 -.26** .45** - -  - - - - - - - - - - 

2.Ligação .65** 1 -.26** -0.1** .31** - -  - - - - - - - - - - 

3.Intrusividade -.04 -.26** 1 .20** .24** - -  - - - - - - - - - - 

4.Autoconfiança -.26** -0.1** .20** 1 -.07* - -  - - - - - - - - - - 

5.Medo de 

desapontar 

 
.45** 

 
.31** 

 
.24** 

 
-.07* 

 
1 - - 

 
- - - - - - - - - - 

Separação- 

individuação 

pai 

                  

6.Suporte de si .56** .38** -.09** -.16** .23** 1 .71**  .17** -.24** .55** - - - - - - - 

7.Ligação .33* .56** -.23** .01* .14** .71** 1  -.05 -.05 .41** - - - - - - - 

8.Intrusividade -.03 -.20** .73** .15** .17** .17** -.05  1 .08* .31** - - - - - - - 

9.Autoconfiança -.21** -.06* .17** .91** -.05 -.24** -.05  .08* 1 -.13** - - - - - - - 

10.Medo de 

desapontar 

 
.29** 

 
.19** 

 
.16** 

 
-.03 

 
73** 

 
.55** 

 
.41** 

  
.31** 

 
-.13** 

 
1 - - - - - - - 

Cadri                   

11.Estratégias de 

resolução não 

abusivas 

 

 

.11** 

 

 

.08* 

 

 

-.04 

 

 

.06 

 

 

.10** 

 

 

.05 

 

 

.04 

  

 

-.05 

 

 

.09* 

 

 

.07* 

 

 

1 

 

 

.30** 

 

 

.08** 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

12.Estratégias de 

resolução 

abusivas 

 
 

-.03 

 
 

-.10** 

 
 

.17** 

 
 

.09* 

 
 

.07* 

 
 

-.11** 

 
 

-.18** 

  
 

.09* 

 
 

.07 

 
 

.04 

 
 

.30** 

 
 

1 

 
 

.48** 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

13.Comportamen 

tos violentos 

 
-.12** 

 
-.20** 

 
.12** 

 
.01 

 
-.03 

 
-.10** 

 
-.15** 

  
.14** 

 
-.03 

 
-.02 

 
.08** 

 
.48** 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Resiliência                   

17.Resiliência 

composito geral 

 
.14** 

 
.28** 

 
-.06 

 
.14** 

 
-.01 

 
16** 

 
.25** 

  
-0.1** 

 
.14** 

 
.01 

 
.13** 

 
-.13** 

 
-.17** 

 
.14** 

 
-.19** 

 
-18** 

 
1 

Média 3.92 4.26 2.78 3.41 3.77 3.49 4.01  2.47 3.43 3.63 1.72 .53 .10 1.55 .56 .13 - 

Desvio padrão .77 .66 .90 .75 .70 .88 .78  .80 .75 .80 .50 .42 .19 .53 .47 .24 - 

 
* p< .05; ** p< .01 
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Variância da separação-individuação aos pais, dos conflitos no namoro e da 

resiliência em função da idade e sexo dos jovens adultos 

Partindo do objetivo de analisar as diferenças da separação-individuação aos 

pais, conflitos no namoro e resiliência em função das variáveis sociodemográficas 

foram realizadas análises de comparação de medias (Teste-t para amostras 

independentes), análises de variância univariada (ANOVA) e análises de variância 

multivariada (MANOVA). 

Quanto à idade foram criados três grupos: grupo 1 (dos 18 aos 23 anos); grupo 2 

(dos 24 aos 27 anos) e grupo 3 (dos 28 aos 30 anos) de forma a realizarem-se as análises 

diferenciais. 

Os resultados obtidos apontam a presença de diferenças estatisticamente 

significativas das figuras parentais face à idade, nomeadamente na dimensão auto- 

confiança na figura materna F(2, 1882) = 4.89, p =.008, ƞ2=.81, destacando-se os 

jovens com idades entre os 28 e os 30 anos ( M=3.60, DP=.74) comparativamente com 

os jovens com idades entre os 18 e os 23 anos (M=3.37, DP=.77), com maiores níveis 

de autoconfiança, e na figura paterna F(2, 1882) = 3.52, p =.030, ƞ2=.66, 

apresentando os jovens com idades entre os 28 e os 30 anos (M=3.59, DP=.73) níveis 

mais elevados de autoconfiança em relação aos jovens com idades entre os 18 e 23 

anos (M=3.39, DP=.77). Também na dimensão medo de desapontar, na mãe F(2, 

1882) = 4.05, p =.018, ƞ2=.72, evidenciando-se maiores níveis de medo de desapontar 

nos jovens com idades entre os 18 e 23 anos (M=3.81, DP=.69) em relação aos jovens 

com idades entre os 24 e 27 anos (M=3.64, DP=.67) e no pai F(2, 1882) = 6.78 p 

=.001, ƞ2=.92, apresentando os jovens com idades entre os 18 e 23 anos (M=3.67, 

DP=.81) níveis superiores de medo de desapontar quando comparados com os jovens 

que compreendem idades entre os 24 e 27 anos (M=3.44, DP=.74). A dimensão suporte 
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de si F(2, 1882) = 4.15, p =.016 , ƞ2=.73 apresenta diferenças significativas apenas na 

figura materna sendo que os jovens com idades entre os 18 e 23 anos (M=3.96, 

DP=.76) apresentam maiores níveis de suporte de si quando comparados com os jovens 

que compreendem idades entre os 28 e 30 anos (M=3.73, DP=.89) (tabela 2). 

No que concerne à variável conflitos no namoro não se observam diferenças 

estatisticamente significativas F(6,1614) =1.37, p =.222, ƞ2=.54, assim como na variável 

resiliência F(2,945) =2.26, p =.105, ƞ2=.46 (tabela 2). 

Tabela 2. Análise diferencial da separação-individuação aos pais, conflitos no namoro 

e resiliência em relação à idade 

 

 
Idade M± DP IC 95% 

Direção das 

diferenças 

Separação - 

individuação Mãe 

    

Suporte de si 1-18 aos 23 
2- 24 aos 27 

3- 28 aos 30 

3.96±.76 

3.88±.76 

3.73±.89 

[-.26, .10] 
[-.10, .26] 

[.03, .43] 

 

 1>3 

Autoconfiança 1-18 aos 23 

2- 24 aos 27 

3- 28 aos 30 

3.37±.77 

3.48±.63 

3.60 ±.74 

[-.07, .28] 

[-.28, .07] 

[-.43, -.04] 

 

 1>2 

Medo de desapontar 1-18 aos 23 

2- 24 aos 27 

3- 28 aos 30 

3.81±.69 

3.64±.67 
3.77±.70 

[-.33, -.01] 

[.01, .33] 

[-.07, .30] 

 

 1<3 

Separação- 

individuação Pai 

    

Autoconfiança 1-18 aos 23 

2- 24 aos 27 

3- 28 aos 30 

3.39±.77 

3.49±.64 

3.59±.73 

[-.08, .27] 

[-.27, .08] 

[-.39, .00] 

 

 1>2 

Medo de desapontar 1-18 aos 23 

2- 24 aos 27 
3- 28 aos 30 

3.69±.80 

3.44±.74 
3.51±.81 

[-.43, -.06] 

[.06, .43] 
[-.03, .39] 

 

 1<3 

 
Analisando as variáveis da separação-individuação na mãe face ao sexo, 

observam-se diferenças significativas nas dimensões suporte de si t (946) = - 6.46, 

p = .000, ligação t (946) = - 2.69, p = .007, autoconfiança t (775.55) = 3.25, p =. 001 e 

medo de desapontar t (946) = -4.36, p = .000. Verifica-se que o sexo feminino 

apresenta maiores níveis de suporte de si (M=4.04, DP= .75), ligação (M=4.30, DP= 

.65) e medo de desapontar (M=3.85, DP= .67) quando comparado com o sexo 
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masculino (suporte de si (M=3.71, DP=.77), ligação (M=4.18, DP=.66) e medo de 

desapontar (M=3.64, DP=.73). Por sua vez, o sexo masculino apresenta maiores níveis 

de autoconfiança (M=3.51, DP= .66) em relação ao sexo feminino (M=3.36, DP=.79) 

(tabela 3). 

Considerando as variáveis da separação-individuação no pai face ao sexo, 

 

constatam-se diferenças significativas nas dimensões intrusividade t (946) = 2.16, 

 

p = .031, autoconfiança t (756.31) = 2.41, p = .016 e medo de desapontar t (946) = - 

3.94, p = .000, pelo que observando a análise das médias averigua-se que os rapazes 

apresentam maiores níveis de intrusividade (M=2.55, DP= .81) e autoconfiança 

(M=3.50, DP= .67) em relação às raparigas intrusividade (M=2.43, DP=.79) e auto- 

confiança (M=3.39, DP=.78). Por sua vez, as raparigas (M=3.71, DP= .78) apresentam 

maiores níveis de medo desapontar em relação aos rapazes (M=3.49, DP=.83) (Tabela 

3). 

No que concerne à variável dos conflitos no namoro face ao sexo, denotam-se 

diferenças significativas na dimensão estratégias de resolução abusivas t (810) = - 

2.23, p = .026, onde se constata que o sexo feminino (M=.56, DP= .43) detém maiores 

níveis de estratégias de resolução de conflitos abusivas do que o sexo masculino 

(M=.49, DP=.42) Analisando a variável da resiliência face ao sexo, não se verificam 

diferenças significativas na dimensão resiliência t (946) = .525, p = .600 (Tabela 3). 
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Tabela 3. Análise diferencial da separação-individuação aos pais, conflitos no namoro 

e resiliência em relação a sexo 

 

 
Sexo M± DP IC 95% 

Direção das 

diferenças 

Separação - 

individuação Mãe 

    

Suporte de si 
1- Masculino 

2-Feminino 

3.71±.77 

4.04±.75 

[-.436, .233] 

[-.436, .233] 

 

 1<2 

Ligação 1- Masculino 

2-Feminino 

4.18±.66 
4.30±.65 

[-.208, -.033] 
[-.208, -.033] 

1<2 

Autoconfiança 1- Masculino 

2-Feminino 

3.51±.66 
3.36±7.9 

[.062, .251] 
[.062, .251] 

1>2 

Medo de desapontar 1- Masculino 
2-Feminino 

3.64±.73 
3.85±.67 

[-.299, -.113] 
[-.299, -.113] 

1<2 

Separação- 

individuação Pai 
    

Intrusividade 1- Masculino 

2-Feminino 

2.55±.81 
2.43±.79 

[.011, .224] 
[.011, .224] 

1>2 

Autoconfiança 1- Masculino 

2-Feminino 

3.50±.67 
3.39±.78 

[.022, .212] 
[.022, .212] 

1>2 

Medo de desapontar 1- Masculino 

2-Feminino 

3.49±.83 
3.71±.76 

[-.320, -.107] 
[-.320, -.107] 

1<2 

Cadri     

Estratégias de resolução 

Abusivas 

1- Masculino 

2-Feminino 

.49±.42 

.56±.43 

[-.131, -.008] 

[-.131, -.008] 
1<2 

 
Papel preditor da separação-individuação aos pais e da resiliência nos conflitos no 

namoro 

No sentido de testar o efeito preditor da separação-individuação aos pais e da 

resiliência nos conflitos no namoro, foi necessário realizar regressões lineares múltiplas, 

utilizando como variável dependente os conflitos no namoro. Nas análises de regressão 

múltipla hierárquica foi necessário a inclusão de 5 blocos, especificamente, sexo, idade, 

resiliência, separação-individuação na figura materna e separação-individuação na 

figura paterna. As variáveis sexo e idade foram recodificadas em dummy, de modo a 

analisar qual dos sexos (0 - masculino; 1 - feminino) e idades (0- 18 aos 24 anos; 1- 25 

aos 30 anos) predizem as variáveis em estudo. 

Relativamente às estratégias de resolução não abusivas para o próprio, 

observa-se que no bloco 1, a idade (dummy) não contribui de forma significativa para a 

variância do modelo F(1, 810) = 2.89, p = .089, assim como o sexo (dummy) F(2, 829) = 

1.79, p = .168. Quanto ao bloco 3, a resiliência contribui de forma significativa para a 
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variância do modelo F (3, 808) = 6.33, p = .000, contribuindo com 2.3% da variância 

total (R2 = .023) e com 1.9% de forma individual para a variância do modelo (R2change = 

.019). No bloco 4 confere-se que a separação-individuação na figura materna 

contribui de forma significativa para a variância do modelo F(8, 803) = 4.68, p = .000, 

fornecendo 4.5% da variância total (R2 = .045) e 2.2% de forma individual para a 

variância do modelo (R2change = .022), todavia analisando cada uma das dimensões não 

se verifica significância na predição das estratégias de resolução de conflitos não 

abusivas. Por fim, no bloco 5 a separação-individuação na figura paterna coopera de 

forma significativa para a variância do modelo F(13, 798) = 3.35, p = .000, contribuindo 

com 5.2% da variância total (R2 = .052) e com .07% de forma individual para a variância 

do modelo (R2change = .007) (Tabela 4). A partir da análise individual do papel de cada 

uma das variáveis independentes em relação à predição das estratégias de resolução não 

abusivas para o próprio verifica-se significância nas seguintes variáveis: autoconfiança 

na figura paterna (β=.193) e resiliência (β=.122) (tabela 4). 

Tabela 4. Regressão múltipla hierárquica para as estratégias de resolução não 

abusivas para o próprio 

ESTRATÉGIAS DE RESOLUÇÃO NÃO 

ABUSIVAS – CADRI EU 

R2 
R2Change B SE β t p 

Bloco 1 – Idade (dummy) .00 .00 -.07 .05 -.05 -1.51 .13 

Bloco 2 – Sexo (dummy) .00 .00 -.00 .04 -.00 -.04 .1 

Bloco 3 – Resiliência .02 .19 .1 .03 .12 3.28 .00 

Bloco 4 – Separação-individuação mãe .05 .02      

Suporte de si   .08 .05 .12 1.69 .09 

Ligação   -.04 .05 -.05 -.73 .46 

Intrusividade   -.03 .03 -.06 -.95 .34 

Autoconfiança   -.06 .06 -.08 -.93 .35 

Medo de desapontar   .03 .05 .04 .56 .56 

Bloco 5 - Separação-individuação pai .05 .01      

Suporte de si   -.00 .05 -.01 -.08 .94 

Ligação   -.03 .04 -.04 -.64 .52 

Intrusividade   -.02 .04 -.03 -.57 .57 

Autoconfiança   .13 .06 .19 2.18 .03 

Medo de desapontar   .04 .05 .07 .92 .36 

Nota. B, SE e β para um nível de significância de p <.05  

Bloco1- Sexo; Bloco 2- Idade; Bloco 3-Resiliência; Bloco 4- Dimensões da separação-individuação Mãe; Bloco 5 – 

Dimensões da separação-individuação Pai 
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No que diz respeito às estratégias de resolução abusivas para o próprio, 

verifica-se que no bloco 1, a idade (dummy) contribui de forma significativa para a 

variância do modelo F(1, 810) = 4.38, p = .037, explicando .05% da variância total (R2 = 

.005) e .05% de forma individual para a variância do modelo (R2change = .005). 

Relativamente ao bloco 2, o sexo (dummy) contribui de forma significativa para a 

variância do modelo F(2, 809) = 5.61, p = .004, e explica 1.4% da variância total (R2 = 

.014) e .08% de forma individual para a variância do modelo (R2change = .008). Ainda 

no bloco 3, a resiliência contribui de forma significativa para a variância do modelo F (3, 

808) = 8.44, p = .000, contribuindo com 3% da variância total (R2 = .030) e com 1.7% de 

forma individual para a variância do modelo (R2change = .017). No que concerne ao 

bloco 4, a separação-individuação na figura materna contribui de forma significativa 

para a variância do modelo F (8, 803) = 7. 07, p = .000, explica 6.6% da variância total 

(R2 = .066) e contribuiu com 3.5% de forma individual para a variância do modelo 

(R2change = .035). Por último, no bloco 5, a separação-individuação da figura paterna 

contribui de forma significativa para a variância do modelo F(13, 798) = 5.91, p = .000, 

explica 8.8% da variância total (R2 = .088) e contribuiu com 2.2% de forma individual 

para a variância do modelo (R2change = .022). A partir da análise individual do papel de 

cada uma das variáveis independentes em relação à predição das estratégias de resolução 

abusivas verifica-se significância nas seguintes variáveis: ligação na figura paterna (β=- 

.184), intrusividade na figura materna (β=.142), idade - 18 aos 24 anos (β=.084), 

sexo masculino (β=.083), resiliência (β=-.10) (tabela 5). 



27 
 

Tabela 5. Regressão múltipla hierárquica para as estratégias de resolução abusivas 

para o próprio 

 

ESTRATÉGIAS DE RESOLUÇÃO 

ABUSIVAS – CADRI EU 

R2 R2Change B SE β t p 

Bloco 1 – Idade (dummy) .01 .01 .09 .04 .08 2.40 .02 

Bloco 2 – Sexo (dummy) .01 .01 .07 .03 .08 2.34 .02 

Bloco 3 – Resiliência .03 .02 -.07 .02 -.10 -2.82 .01 

Bloco 4 – Separação-individuação mãe .07 .04      

Suporte de si   .03 .04 .06 .85 .40 

Ligação   .01 .04 .02 .33 .75 

Intrusividade   .07 .03 .14 2.48 .01 

Autoconfiança   .1 .05 .17 1.97 .05 

Medo de desapontar   -.03 .04 -.05 -.66 .51 

Bloco 5 - Separação-individuação pai .09 .02      

Suporte de si   -.02 .04 -.04 -.47 .64 

Ligação   -.10 .04 -.18 -2.81 .01 

Intrusividade   -.04 .03 -.07 -1.25 .21 

Autoconfiança   -.05 .05 -.09 -.97 .33 

Medo de desapontar   .08 .04 .14 1.89 .06 

Nota. B, SE e β para um nível de significância de p <.05 

Bloco1- Sexo; Bloco 2- Idade; Bloco 3-Resiliência; Bloco 4- Dimensões da separação-individuação Mãe; Bloco 5 – 

Dimensões da separação-individuação Pai 

 

 
 

Quanto aos comportamentos violentos para o próprio, verifica-se que no 

bloco 1, a idade (dummy) não apresenta um contributo significativo para o modelo F(1, 

810) = .00, p = .965, assim como o sexo (dummy) não contribui de forma significativa para 

a variância do modelo F(2, 809) = .17, p = .844. No que diz respeito ao bloco 3 a 

 

resiliência contribui de forma significativa para a variância do modelo F (3, 808) = 7.72, p 

 

= .000, explica 2.8% da variância total (R2 = .028) e contribuiu com 2.7% de forma 

individual para a variância do modelo (R2change = .027). Quanto ao bloco 4 a separação- 

individuação na figura materna contribui de forma significativa para a variância do 

modelo F (8, 803) = 6. 12, p = .000, explica 5.7% da variância total (R2 = .057) e 

contribuiu com 3% de forma individual para a variância do modelo (R2change = .030). 

Finalmente no bloco 5, verifica-se que a separação-individuação na figura paterna 

contribui de forma significativa para a variância do modelo F(13, 798) = 4.86, p = .000, 

explica 7.3% da variância total (R2 = .073) e contribuiu com 1.6% de forma individual para 

a variância do modelo (R2change = .016). A partir da análise individual do papel de cada 
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uma das variáveis independentes em relação à predição dos comportamentos violentos para 

o próprio verifica-se significância nas seguintes variáveis: autoconfiança na figura 

paterna (β=-.23), autoconfiança na figura materna (β=.21), ligação na figura materna 

(β=-.16), intrusividade na figura paterna (β=.14), resiliência (β=-.10)(tabela 6). 

Tabela 6. Regressão múltipla hierárquica para os comportamentos violentos para o 

próprio 

COMPORTAMENTOS VIOLENTOS – 

CADRI EU 

R2 
R2Change B SE β t p 

Bloco 1 – Idade (dummy) .00 .00 -.00 .02 -.00 -.03 .97 

Bloco 2 – Sexo (dummy) .00 .00 -.00 .01 -.00 -.07 .94 

Bloco 3 – Resiliência .03 .03 -.03 .01 -.10 -2.80 .01 

Bloco 4 – Separação-individuação mãe .06 .03      

Suporte de si   .01 .02 .05 .73 .47 

Ligação   -.05 .02 -.16 -2.63 .01 

Intrusividade   -.01 .01 -.05 -.83 .41 

Autoconfiança   .05 .02 .21 2.35 .02 

Medo de desapontar   .02 .02 .06 .88 .38 

Bloco 5 - Separação-individuação pai .07 .02      

Suporte de si   -.02 .02 -.11 -1.35 .18 

Ligação   .01 .02 .02 .36 .72 

Intrusividade   .03 .01 .14 2.51 .01 

Autoconfiança   -.06 .02 -.23 -2.63 .01 

Medo de desapontar   -.01 .02 -.06 -.73 .47 

Nota. B, SE e β para um nível de significância de p <.05 

Bloco1- Sexo; Bloco 2- Idade; Bloco 3-Resiliência; Bloco 4- Dimensões da separação-individuação Mãe; Bloco 5 – Dimensões da 
separação-individuação Pai 

 

 

 

 

Papel moderador da resiliência na associação entre a separação-individuação aos 

pais e os conflitos no namoro 

No sentido de testar o papel moderador da resiliência procedeu-se à análise 

através do programa MACRO PROCESS de Andrew F. Hayes (Hayes, 2013). 

Os resultados apontam que a resiliência exerce um papel moderador na 
 

associação entre a intrusividade na mãe e as estratégias de resolução de conflitos não 

abusivas (ΔR2 = .006, ΔF(3, 808) =7.12, p.=.022, β =.082 , t(3, 808)=2.30, p = .000, 

[.01; .15]). Assim, na presença de uma elevada intrusividade na relação com a mãe e na 

presença de uma alta resiliência, observa-se um aumento das estratégias de resolução de 
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conflitos não abusivas no próprio. Porém na presença de uma elevada intrusividade na 

mãe e uma baixa resiliência, verifica- se uma diminuição das estratégias de resolução de 

conflitos não abusivas no próprio (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Efeito moderador da resiliência na associação entre a intrusividade na 

mãe e as estratégias de resolução de conflitos não abusivas no próprio. 

 

 
A partir da análise percebe-se que a resiliência ainda exerce um papel moderador 

na associação entre a autoconfiança na mãe e os comportamentos violentos no próprio 

(ΔR2 = .038, ΔF(3, 808) =10.51, p=.006, β =-.084 , t(3, 808)=-2.74, p =.000 [-.14; - 

.01]). A presença de uma elevada autoconfiança na mãe e uma resiliência alta, traduz 

uma diminuição dos comportamentos violentos no próprio. Todavia, quando está 

presente uma elevada autoconfiança na mãe e uma baixa resiliência, verifica-se um 

aumento dos comportamentos violentos no próprio (Figura 2). 
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Moderado pela resiliência 
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                                  Figura 2. Efeito moderador da resiliência na associação entre a autoconfiança 

                                  na mãe e os comportamentos violentos no prório 

 

 

Discussão 

 

O presente estudo teve como principal objetivo testar a predição da separação- 

individuação aos pais e da resiliência nos conflitos no namoro, assim como analisar o 

papel moderador da resiliência na associação entre a separação-individuação aos pais e 

os conflitos no namoro.  

A análise dos dados sugere que o suporte de si na figura materna, a auto- 

confiança na figura paterna e o medo de desapontar em ambas as figuras parentais 

se associam positivamente com as estratégias de resolução de conflitos não abusivas. 

O suporte de si, a autoconfiança e o medo de desapontar dizem respeito à separação- 

individuação ajustada, e desta forma é possível constatar que esta se encontra 

relacionada com a adoção de estratégias construtivas nas relações amorosas por parte 

dos jovens adultos. Assim os jovens que estabelecem vínculos de qualidade com os 

pais, e por sua vez apresentam uma separação-individuação aos pais ajustada, parecem 

adotar condutas não abusivas com os seus parceiros. Em consonância com a literatura, 

as experiências vivenciadas com as figuras parentais, norteiam as ações dos jovens em 

futuros relacionamentos de proximidade emocional (Bowlby 1973, 1980; Saraiva & 
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Matos, 2012), o que pode traduzir-se no estabelecimento de relações românticas seguras 

e satisfatórias (Keller & Whiston, 2008; Saraiva & Matos, 2012). 

A autoconfiança na figura materna associa-se positivamente com as 

estratégias de resolução de conflitos abusivas. O presente achado revela que os jovens 

que apresentam níveis significativos de autoconfiança em relação à mãe estão mais 

predispostos a adotar comportamentos abusivos nas relações românticas. A auto-

confiança que se traduz na autonomia dos jovens em relação à figura materna, no 

presente estudo associa-se à dominância na relação amorosa por parte dos jovens com o 

parceiro, conduzindo a condutas disfuncionais. Segundo Offenhouer (2011) o domínio 

nas relações intimas passa por humilhar e manipular o parceiro, subornando as suas 

tomadas de decisão. Pelo que é observável limitar a sua independência, interferindo de 

forma negativa na sua auto-estima. 

O suporte de si em ambas as figuras parentais, a ligação na figura materna e 

o medo de desapontar na figura paterna associam-se negativamente com as 

estratégias de resolução abusivas. O suporte de si, a ligação e o medo de desapontar 

traduzem a qualidade da relação estabelecida com as figuras parentais, incidindo no tipo 

de estratégias que os jovens tendem a adotar na resolução dos conflitos com os seus 

parceiros românticos. Segundo a literatura, a qualidade dos vínculos estabelecidos com 

as figuras parentais assume um papel relevante na forma que o sujeito se envolve com o 

par amoroso, facilitando desta forma a qualidade destas ligações. A Teoria da 

Vinculação preconiza que as experiências precoces com as figuras parentais contribuem 

de forma significativa para a saúde mental e ajustamento psicológico do individuo ao 

longo da vida e intervêm na sua capacidade para estabelecer relacionamentos na idade 

adulta (Bowlby, 1973). Para além disso, a evidência empírica tem destacado o papel da 

vinculação precoce como preditora dos comportamentos e da qualidade das relações de 

grande proximidade que se estabelecem numa fase posterior (e.g., Matos & Costa, 
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2006). Assim, indivíduos que percecionaram confiança e apoio nas figuras significativas 

de vinculação tendem a desenvolver personalidades mais estáveis e confiantes para 

enfrentar o futuro e estabelecer novas relações.  

O suporte de si e a ligação em ambas as figuras parentais associam-se ainda 

negativamente aos comportamentos violentos. A qualidade das experiências com os 

pais, nomeadamente o processo de separação-individuação aos pais bem conseguido 

associa-se com comportamentos mais adaptativos na relação de namoro. Deste modo, 

evidências empíricas revelam que a qualidade dos vínculos com as figuras significativas 

prediz o desenvolvimento de relações intimas saudáveis nos jovens adultos (Altin & 

Terzi, 2010). 

O suporte de si, a ligação e a autoconfiança em ambas as figuras parentais 

associam-se positivamente com a resiliência. Porém, a intrusividade em ambas as 

figuras parentais associa-se negativamente com a resiliência na figura paterna. A 

perceção das figuras parentais como bases de suporte e apoio leva os jovens a sentirem- 

se mais seguros, apresentando uma maior facilidade em autonomizar-se em relação aos 

pais, de modo a que o seu grau de dependência diminua, refletindo-se desta forma no 

desenvolvimento da sua resiliência. A resiliência contribui então de forma positiva para 

a adaptação dos indivíduos face às adversidades. Por outro lado, a prática de um estilo 

intrusivo por parte dos pais, dificulta o desenvolvimento da resiliência. Segundo 

Fleming (2005) os vínculos saudáveis que ligam os pais aos filhos, facilitam o 

desenvolvimento da individuação. A perceção dos pais como disponíveis, presentes e 

amáveis promovem o desenvolvimento do processo resiliente nos jovens (Barrera & Li, 

1996; Manciaux, 2003). Porém, a perceção de práticas intrusivas nas figuras parentais 

manifesta níveis de dependência e falta de confiança em encarar de forma adaptativa os 

momentos adversos. De acordo com a literatura, a intrusividade exercida pelos pais 

torna os jovens dependentes das pessoas ao seu redor (Barber, 1996; Wood, 2006; 
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Soenens & Vansteenkiste, 2010), inibindo assim a sua aptidão em enfrentar as 

dificuldades que surgem ao longo da vida de forma confiante e autónoma. Segundo 

Waters e Cummings (2000) os jovens que se sentem mais confiantes estão mais aptos a 

enfrentar e superar as vicissitudes da vida. 

A resiliência associa-se positivamente com as estratégias de resolução de 

conflitos não abusivas. Perante a associação descrita, é possível observar que a 

resiliência facilita a adoção de condutas ajustadas na resolução de conflitos com o par 

amoroso, uma vez que os jovens resilientes tendem a manifestar perceções mais 

ajustadas face às situações adversas, levando desta forma ao desenvolvimento de 

relações românticas mais saudáveis. Segundo Pynoos (1993) os traços resilientes nos 

jovens adultos permitem-lhes encarar as consequências advindas de situações adversas a 

que são expostos. 

Observou-se ainda que a resiliência se associa de forma negativa com as 

estratégias de resolução abusivas e os comportamentos violentos. Os jovens 

resilientes tendem a apresentar uma menor prática de condutas ajustadas, pelo facto de 

terem uma visão mais resiliente e adaptada em situações de maior adversidade, como o 

caso dos conflitos nas relações românticas, tendendo assim a soluciona-los de forma não 

abusiva. Segundo Barreira e Nakamura (2006) jovens resilientes manifestam uma maior 

tolerância em momentos adversos, tendendo a conseguir resolver os conflitos de uma 

forma adaptativa. 

Os dados obtidos apontam diferenças significativas na separação-individuação 

em ambas as figuras parentais face à idade, observando-se que os jovens com idades 

compreendidas entre os 28 e os 30 anos apresentam maiores níveis de autoconfiança 

em relação aos jovens com idades compreendidas entre os 18 e os 23 anos. Tal resultado 

revela que os jovens adultos se mostram mais confiantes e independentes em relação 

aos jovens adultos mais novos, podendo este facto ser explicado pela maior maturidade 
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emocional que os jovens mais velhos apresentam. Alguns autores revelam que o 

aumento da idade bem como a maturidade psicológica reiteram o incremento da 

autonomia e individuação (Koepke & Denissen, 2012; Meeus at al., 2005; Scabini, 

2000). 

Por sua vez, os jovens com idades compreendidas entre os 18 e os 23 anos 

apresentam maiores níveis de medo de desapontar em ambas as figuras parentais e 

de suporte de si para a figura materna, em relação aos jovens com idades 

compreendidas entre os 28 e os 30 anos. Os resultados são indicativos de que os jovens 

mais novos revelam um maior receio em não corresponder aos ideais das figuras 

parentais, podendo ser justificados pelo maior grau de dependência emocional que estes 

apresentam em relação aos pais, nomeadamente à mãe. Zupančič e Kavčič (2014) 

corroboram que os jovens mais novos tendem a encontrarem-se mais dependentes 

emocionalmente das figuras parentais, apresentado por sua vez mais sinais de 

preocupação em não corresponder às suas expetativas, sendo explicada pela sua menor 

maturidade afetiva e gestão das emoções. 

No que concerne à variável idade, não se observam diferenças significativas nos 

conflitos no namoro e na resiliência entre os jovens mais velhos e os mais novos. Este 

resultado poderá ser justificado pelo facto de os grupos etários da presente investigação 

serem próximos, assim como pela homogeneidade das experiências vivenciadas pelos 

jovens adultos. 

Os resultados apontam ainda diferenças significativas na separação- 

individuação na figura materna face ao sexo, em que as raparigas denotam maiores 

níveis de suporte de si, ligação e medo de desapontar e os rapazes manifestam 

maiores níveis de autoconfiança. No que concerne à figura paterna, as raparigas 

apresentam maiores níveis de medo de desapontar e os rapazes maiores níveis de 

intrusividade e autoconfiança. De acordo com o presente o resultado, observa-se que 
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as raparigas apresentam níveis mais elevados de suporte e ligação na figura materna, 

encontrando-se por sua vez associados ao medo de não corresponder às expetativas 

desta. Este resultado pode ser justificado devido ao facto de as raparigas serem mais 

voltadas para os afetos, necessitando de um maior suporte emocional, o que as leva a 

sentir receio em desiludir a figura que lhe responde a esta necessidade. Gerlsman, 

Arridell, Van Der Veen & Emmerlkamp (1991), assumem que o suporte e proximidade 

emocional aos pais é percecionado de forma diferente por ambos os sexos, enfatizando 

que o sexo feminino tem uma perceção mais elevada e consistente do suporte das 

figuras parentais. Zupančič e Kavčič (2014) enfatizam que a apreensão em não 

responder aos desejos dos pais encontra-se associada a dependência a nível emocional 

em relação a estes. Por outro lado, os rapazes revelam maiores níveis de individuação e 

autonomia em relação a ambas as figuras parentais, podendo ser explicado pelo facto de 

os rapazes serem mais voltados para o exterior e por isso denotam menos proximidade 

afetiva em relação aos pais. Segundo Fleeming (1993) o sexo masculino revela maior 

independência e autonomia em comparação com o sexo feminino. Por fim, é importante 

assinalar ainda que os rapazes, percecionam em maior grau a intrusividade por parte da 

figura paterna, podendo ser justificada pela perceção do pai como uma figura mais 

rigorosa devido à sua posição no seio familiar. Segundo a literatura, os rapazes 

manifestam maiores níveis de perceção parental intrusiva na figura paterna, devido à 

sua postura ser associada a regras e punição (Claes, 1990; Manfroi, Macarini, & Vieira, 

2011). 

Relativamente aos conflitos no namoro, verifica-se a existência de diferenças 

significativas nas estratégias de resolução de conflitos abusivas, em que o sexo 

feminino relata maior utilização de condutas abusivas com os seus parceiros amorosos. 

Podendo este resultado ser explicado pelo facto de as raparigas com maior frequência 

exercerem violência psicológica, que se encontra associada a faltas de respeito pelo par 
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amoroso, uma vez que são as raparigas quem apresentam maior instabilidade 

emocional, podendo estar na origem deste tipo de violência. A chantagem emocional, 

ameaças de rutura da relação amorosa, destruição da auto-estima do parceiro são 

condutas caraterísticas da violência psicológica, sendo praticadas com maior 

regularidade pelas raparigas (Archer, 2000; MuñozRivas, Graña, O’Leary & 

González, 2007). 

Na resiliência não se constatam diferenças significativas em relação ao sexo. 

 

Este resultado poderá ser um indicador positivo, uma vez que na presente amostra 

ambos os sexos denotaram caraterísticas resilientes, repercutindo-se desta forma em 

relações amorosas mais saudáveis. 

Mediante os objetivos delineados, foi ainda possível observar que a idade, o 

sexo, a separação-individuação aos pais e a resiliência têm um papel preditor nos 

conflitos no namoro nos jovens adultos. De acordo com o esperado a separação- 

individuação aos pais assume um papel preponderante na predição dos conflitos no 

namoro. A perceção das figuras parentais percecionadas como uma base segura, 

possibilita que o processo de separação-individuação seja concretizado da melhor 

forma, refletindo-se por sua vez, na forma como os jovens adultos resolvem os conflitos 

nas suas relações amorosas. De acordo com Mota e Rocha (2012) é no contexto de 

vínculos seguros com as figuras parentais que se desenvolve o processo de separação- 

individuação dos jovens, traduzindo-se em relacionamentos amorosos saudáveis. 

É relevante mencionar o contributo que a separação-individuação aos pais tem nos 

conflitos no namoro, uma vez que as suas dimensões positivas respetivamente, auto- 

confiança na figura paterna prediz positivamente as estratégias de resolução de conflitos 

não abusivas e negativamente aos comportamentos violentos, bem como a ligação a 

ambas as figuras parentais prediz de forma negativa as estratégias de resolução de 

conflitos abusivas e os comportamentos violentos. A qualidade da relação com os pais 
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reflete-se no estabelecimento de relações seguras e ajustadas na jovem adultícia (Keller 

& Whiston, 2008). Porém, torna-se importante evidenciar que a autoconfiança na figura 

materna apresentou uma predição positiva dos comportamentos violentos, pelo que a 

autoconfiança que os jovens apresentam em relação à figura materna pode refletir a sua 

dominância na relação, traduzindo-se em condutas violentas. Uma vez que na perspetiva 

de Offenhouer (2011) a dominação nos relacionamentos com o parceiro leva à 

humilhação e manipulação, refletindo-se de forma desajustada na independência e auto-

estima deste. Por outro lado, a intrusividade prediz positivamente as estratégias de 

resolução de conflitos abusivas, assim como os comportamentos violentos. De acordo 

com Rubin, Coplan e Bowker (2009) a intrusividade, superproteção e controlo inibem a 

independência do indivíduo, limitando o desenvolvimento de ferramentas para 

solucionar os problemas. 

Observou-se ainda que, a resiliência prediz positivamente as estratégias de 

resolução de conflitos não abusivas e prediz negativamente as estratégias de resolução 

de conflitos abusivas, tal como os comportamentos violentos. A capacidade de enfrentar 

de forma ajustada os acontecimentos adversos conduz a uma perceção mais adaptada 

dos atritos que surgem nas relações amorosas, tendendo adotar condutas não abusivas 

nas relações amorosas, estando a resiliência desta forma corelacionada negativamente 

com as práticas violentas. Este resultado é corroborado pela literatura, uma vez que os 

jovens mais resilientes tendem a adotar estratégias ajustadas na resolução dos conflitos 

(Barreira & Nakamura, 2006). 

No que concerne à idade, denota-se que os jovens mais novos são quem revelam 

mais estratégias abusivas nas suas relações amorosas, podendo este resultado ser 

justificado pela menor maturidade emocional que estes apresentam, dificultando desta 

forma a sua perceção ajustada em momentos de maior tensão nas suas relações de 

intimidade. Posto isto, observa-se a consonância na literatura, uma vez que Caridade e 
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Machado (2006) defendem que as condutas abusivas são observáveis com maior 

frequência nos jovens mais novos. 

O sexo masculino apresentou uma maior predição nas estratégias abusivas, 

podendo ser justificado pelo facto de os rapazes tenderem a adotar uma atitude de 

menor envolvimento e mais evitamento. Este evitamento poderá facilitar uma maior 

prática de condutas abusivas, uma vez que esta caraterística parece limitar a perceção 

do que é uma relação saúdavel e construtiva.  Segundo Matos (2002) as raparigas 

denotam maior envolvimento nas relações intímas e os rapazes mostram-se mais 

evitantes na vivência das suas relações intímas.   

 Por último, observa-se que a resiliência assume um papel moderador na 

associação entre a separação-individuação aos pais e os conflitos no namoro. Nesta 

medida, quando existe uma alta perceção de intrusividade na relação com a mãe, mas é 

moderada por uma alta resiliência, observa-se um aumento das estratégias de resolução 

de conflitos não abusivas pelos jovens nas suas relações amorosas comparativamente 

com a variável moderadora com uma baixa resiliência. Este resultado poderá associar-se 

ao facto de que a resiliência elevada modera as consequências negativas advindas da 

perceção da intrusividade na mãe. Segundo a literatura, a presença de níveis de 

resiliência possibilita ao indivíduo enfrentar de forma adaptada situações traumáticas 

e/ou stressantes (Rutter, 1985). Posto isto, os jovens que apresentam uma maior 

resiliência manifestam mais maturidade, responsabilidade e auto-estima (Amato, 1993; 

Kelly & Emery, 2003). 

Deste modo, é expectável que os jovens que apresentem caraterísticas resilientes 

elevadas estejam mais predispostos e aptos a lidarem com as práticas coercivas e 

intrusivas por parte da figura materna, refletindo-se de forma positiva nas suas relações 

amorosas. 

Por sua vez, observa-se que uma elevada autoconfiança na mãe, na presença de 
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elevados níveis de resiliência, diminui os comportamentos violentos, comparativamente 

com a existência de baixos níveis de resiliência. Desta forma, é possível observar que a 

presença de elevadas caraterísticas resilientes nos jovens atenua a predição positiva da 

autoconfiança na mãe nos comportamentos violentos nos jovens adultos. A auto- 

confiança embora seja considerada positiva, no presente estudo é reveladora de 

dominância na relação amorosa, traduzindo-se em práticas violentas. De acordo com as 

evidências empíricas, a resiliência permite ao indivíduo enfrentar de forma adaptativa as 

vicissitudes, contribuindo desta forma para o seu crescimento pessoal (Poletto & Koller, 

2006; Trombetta & Guzzo, 2002). Uma vez mais, observa-se que a resiliência leva à 

aquisição de condutas ajustadas nas relações amorosas 

Implicações práticas, limitações e pistas futuras 

 

A presente investigação comporta diversas contribuições, implicações e 

limitações que importam ressaltar. Esta investigação possibilitou compreender melhor a 

predição da separação-individuação aos pais e da resiliência no desenvolvimento dos 

conflitos no namoro e testar o papel moderador da resiliência na associação entre a 

separação-individuação aos pais e os conflitos no namoro. A presente investigação 

demonstrou que o processo de separação-individuação aos pais alcançado com sucesso, 

reflete-se de forma positiva no desenvolvimento do processo resiliente. Observou-se 

ainda que este processo levado a cabo de forma ajustada reflete-se de forma positiva na 

prática de estratégias ajustadas e de forma negativa na aquisição de condutas abusivas e 

violentas nas relações românticas. 

Ao longo do processo de investigação verificaram-se algumas limitações 

inerentes ao estudo. Inicialmente cabe que ressaltar o facto de a presente investigação 

ser de caráter transversal, impossibilita estabelecer relações de causa e efeito entre as 

variáveis. O facto de o método de recolha ser através de questionários de autorrelato é 

outra limitação, uma vez que se verifica com mais facilidade a desejabilidade social que 
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pode estar patente. Importa salientar ainda, a extensão do protocolo de investigação, que 

parece ser o principal factor responsável pela exclusão de outliers. A presente 

investigação alerta o impacto que a violência no namoro tem nos jovens adultos. Desta 

forma, seria interessante a utilização dos dados para a promoção de programas de 

prevenção nas escolas e nas universidades. Assinalar também a relevância da realização 

de futuros estudos qualitativos de forma a entender melhor a propagação da violência 

nas relações intimas dos jovens, objetivando assim perceber se os jovens que praticaram 

condutas abusivas em relações românticas anteriores, são os que tendem a praticar mais 

comportamentos violentos nas relações atuais. Seria também pertinente introduzir a 

                        variável vinculação amorosa para uma melhor compreensão do desenvolvimento    

                        dos conflitos no namoro nas relações amorosas nos jovens adultos. Por último, 

                        em futuras investigações seria pertinente alargar a faixa etária da amostra com o  

                        intuito de obter resultados mais significativo  
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Resumo 

 

A qualidade das ligações estabelecidas precocemente com as figuras parentais 

assume um papel importante no desenvolvimento da individuação dos jovens adultos, na 

construção da sua personalidade e na manifestação do bem-estar psicológico. O presente 

estudo tem como objetivo estudar o papel preditor da separação-individuação aos pais e 

da personalidade no bem-estar psicológico. E ainda testar o papel mediador da 

personalidade na associação anterior. A amostra é composta por 948 sujeitos (327 do sexo 

masculino e 621 do sexo feminino) com idades compreendidas entre os 18 e os 30 anos 

de idade (M= 21.76, DP = 3.31). A recolha de dados foi realizada através de um 

questionário sociodemográfico, do Individuation Test for Emerging Adults (ITEA), do 

NEO Five Factor Inventory e do EMMBEP- Escala de Medida de Manifestação de Bem-

Estar Psicológico. 

Os resultados indicam que a separação-individuação aos pais positiva prediz 

positivamente o bem-estar psicológico e a personalidade emocionalmente ajustada. Por 

outro lado, o neuroticismo prediz negativamente o bem-estar psicológico. A 

personalidade emocionalmente ajustada assume um papel de mediação total na 

associação entre a separação-individuação na mãe positiva e no bem-estar psicológico. 

Por sua vez, a personalidade emocionalmente ajustada assume uma mediação parcial na 

associação entre a separação-individuação no pai positiva e o bem-estar psicológico. Os 

resultados foram analisados à luz da teoria da vinculação e da teoria da separação- 

individuação, de forma a observar a sua importância no desenvolvimento da 

personalidade e do bem-estar psicológico. 

 

Palavras-chave: separação-individuação; personalidade; bem-estar 
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Abstract 

 

The quality of the early relationships with parents have an important role in the 

development of the individuation of young adults in the construction of their personality 

and in the psychological well-being. This study aim to study the predictor role of 

separation-individuation to parents and the personality in the psychological well-being. It 

also tests the mediator role of personality in the previous association. The sample is 

composed by 948 people (327 male and 621 female) with ages between 18 and 30 

(M=21.76; DP=3.31). The data were collected through a sociodemographic questionnaire 

from Individuation Test for Emerging Adults (ITEA), NEO Five Factor Inventory and 

EMMBEP – Échelle de Mesure des Manifestations du Bien-Être Psychologique. 

The results show that the separation-individuation to parents predicts positively  the 

psychological well-being and the adjusted emotional personality. The neuroticism 

predicts negatively the psychological well-being. The adjusted emotional personality 

assumes a total mediator role in association between the positive separation- individuation 

mother and the psychological well-being. The adjusted personality assumes a partial 

mediation in association between the positive separation-individuation father and the 

psychological well-being. The results were analyzed according to attachment and 

separation-individuation theory and the importance on the development of personality 

and psychological well-being. 

Key words: separation-individuation; personality; well-being 
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Processos de separação-individuação aos pais, bem-estar e personalidade 

 

A teoria da Vinculação reconiza que a qualidade das experiências precoces 

estabelecidas com as figuras parentais tem um papel relevante no desenvolvimento 

afetivo da criança (Bowlby, 1973). O vínculo é definido como um laço que o indivíduo 

estabelece com as figuras significativas ao longo da sua vida. Este é fortalecido através 

da proximidade entre o indivíduo e as figuras significativas, que em momentos adversos 

tende a procurá-las como fonte de segurança e apoio (Bowlby, 1969). Desta forma, as 

figuras que proporcionam segurança e apoio, são consideradas bases seguras para o 

indivíduo, sendo através do reconhecimento das figuras de vinculação como bases 

seguras que o indivíduo explora o mundo exterior com maior segurança (Ainsworth 

1967, 1989). A experiência da relação estabelecida com as figuras primordiais 

possibilita a elaboração de modelos internos dinâmicos que se traduzem na perceção 

que o indivíduo tem acerca de si próprio, assim como dos outros (Bowlby 1973, 1980). 

A vinculação às figuras parentais assume ainda um papel significante no 

desenvolvimento da construção da identidade dos jovens (Wilkinson, 2004). A 

individuação possibilita a consolidação da singularidade do indivíduo, envolvendo o 

desejo de o jovem ser autónomo, e por outro lado a apreensão em enfrentar o 

desconhecido (Fleming, 2005; Mahler, Pine & Bergman, 1975). A individuação levada 

a cabo com sucesso implica a separação emocional às figuras parentais sob forma de 

adquirir a autonomia (Fleming, 2005) e desta forma a separação e a individuação 

ocorrem em paralelo (Meeus, Iedema, Maassen, & Engel, 2005). 

A perceção das figuras parentais como afetuosas e disponíveis auxilia o 

desenvolvimento do processo de individuação (Boles, 1999). Por outro lado, as figuras 

parentais intrusivas, desencorajam os jovens de ter as suas próprias ideias, dificultando 

o desenvolvimento da individuação (Barber, 2002). As alterações sociais, económicas e 
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demográficas que os “adultos emergentes” são expostos (Arnett, 2006), o crescente 

investimento na vida profissional e a saída tardia da casa dos pais parecem dificultar 

também a consolidação da individuação (Arnett 2006, 2007). A vinculação e a 

individuação são dois processos interligados (Machado, Branco & Sousa, 2008), uma 

vez que os laços vinculativos conduzem ao desenvolvimento da individuação com 

sucesso. 

O desenvolvimento de uma personalidade ajustada encontra-se de forma 

significativa relacionada com os vínculos estabelecidos com as figuras significativas 

(Bowlby, 1969) e por sua vez, com o processo de separação-individuação (Kins, 

Soenens & Beyers, 2011), em que se verificam mudanças na estrutura psíquica (Blos, 

1996). 

A personalidade é definida pelos padrões intemporais (atitudes e 

comportamentos), que caraterizam a forma individual que os indivíduos tendem a agir 

em diferentes situações (Roberts, 2009). A personalidade divide-se em duas esferas, 

uma que se associa com a adaptação e o ajustamento da pessoa, e outra associada com 

vulnerabilidade emocional (Eisenberg, Fabes, Guthrie, & Reiser, 2000). 

O modelo fatorial da personalidade sustentado em cinco fatores traduz a 

compreensão e análise dos traços de personalidade que estão agrupados por dimensões, 

nomeadamente a extroversão, amabilidade, conscienciosidade, neuroticismo e abertura 

à experiência (Nunes, Hutz, & Giacomoni, 2009). A extroversão remete para a 

assertividade, sociabilidade, comunicação, expressividade, estando associada a emoções 

positivas. A amabilidade carateriza-se pela filantropia, honestidade, segurança, 

cooperação, altruísmo, flexibilidade e bondade (Nunes & Hutz, 2007). A 

conscienciosidade associa-se à sensatez, responsabilidade, competência, determinação, 

perseverança e organização (Nunes & Hutz, 2007; Shanahan, Hill, Roberts, Eccles, & 
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Friedman, 2014). A abertura à experiência prende-se com a curiosidade por coisas 

novas, criatividade, aventura e experiências novas. O neuroticismo diz respeito aos 

afetos negativos, como a ansiedade, vulnerabilidade, tensão, tristeza, depressão e raiva 

(Nunes & Hutz, 2007; Vasconcellos & Hutz, 2008). 

A personalidade associa-se de forma significativa como o bem-estar psicológico 

(Novo, 2005; Ryff, 1989; Ryff & Keyes, 1995). O bem-estar psicológico observa-se 

através da maneira que o sujeito se relaciona consigo, com os outros e com as 

ocorrências do dia-a-dia (Pinto, 2009). Um estudo de Kokko, Tolvanen e Pulkkinen 

(2013) em que a amostra foi composta por adultos com idades compreendidas entre os 

33 e os 50 anos de idade objetivou examinar a associação entre a personalidade e o 

bem-estar psicológico, verificando-se que um baixo neuroticismo aliado a uma alta 

extroversão, traduz a presença de níveis elevados de bem-estar psicológico. 

O bem-estar psicológico define-se ainda como um indicador de qualidade de 

vida, através da perceção positiva da auto-estima, estabilidade emocional, profissional e 

familiar, traduzindo-se na satisfação do indivíduo com a sua vida no geral (Massé 

et.,1998). A auto-estima implica a confiança, estima e amor que os indivíduos têm por 

si próprios, o equilíbrio prende-se com a presença de estabilidade em diversas esferas 

(pessoal, familiar e profissional), o envolvimento social encontra-se associado às 

ambições, assim como à curiosidade em variadas atividades em geral, nomeadamente de 

lazer, a sociabilidade diz respeito ao relacionamento com a comunidade de forma 

empática, o controlo de si e dos acontecimentos associa-se à aptidão de encarar 

situações adversas de forma ajustada, por fim, a felicidade relaciona-se com sentimentos 

positivos em relação à vida em geral) (Massé et al,.1998). 

As relações saudáveis manifestam um papel pertinente na satisfação interna 

do indivíduo refletindo-se no seu bem-estar psicológico (Massé et al,.1998). 



52 
 

Os vínculos assumem um papel imprescindível no bem-estar psicológico 

(Collins & Feeney, 2000), uma vez que o apoio conferido pelos pais conduz à satisfação 

global do indivíduo (Claes, 2004).  Ainda o processo de separação-individuação, em 

que os pais são percecionados como base segura, possibilita aos jovens o 

desenvolvimento da sua autonomia (Fleming, 1996), em que a variabilidade desta 

determina a satisfação global com a vida e o bem-estar psicológico (Sheldon, Ryan, 

Deci & Kasser, 2004). Num estudo de Guilman e Huebner (2006) com uma amostra de 

490 adolescentes, com idades à volta dos 14 anos, teve como objetivo estudar os níveis 

de satisfação global, em que mediante os resultados observou-se que a qualidade das 

relações estabelecidas com os pais se associa a níveis mais elevados de bem-estar. 

Objetivo 

 

A presente investigação tem como objetivo geral analisar de que forma os 

processos de separação individuação aos pais e a personalidade, predizem o bem-estar 

em jovens adultos. 

Primeiramente, objetiva-se examinar as correlações entre as variáveis em estudo 

(separação-individuação aos pais, bem-estar e personalidade), pretende-se verificar as 

diferenças entre as variáveis em estudo quanto às variáveis sociodemográficas (idade, 

sexo e estado relacional dos jovens). E por fim, pretende-se testar o efeito mediador da 

personalidade na associação separação-individuação aos pais e o bem-estar. 

Hipóteses 

 
Prevê-se que a separação-individuação (suporte de si, ligação, autoconfiança e 

medo de desapontar os pais) se correlacione positivamente com a personalidade 

ajustada (conscienciosidade, extroversão, abertura à experiência e amabilidade), assim 

como com o bem-estar psicológico (felicidade, equilíbrio, sociabilidade, envolvimento 

social, controlo de si e dos acontecimentos e auto-estima). Por outro lado, prevê-se que 
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a intrusividade referente à separação-individuação aos pais se correlacione de forma 

negativa com a personalidade ajustada e o bem-estar psicológico, e ainda de forma 

positiva com o neuroticismo pertencente à variável personalidade. 

Espera-se que os processos de separação-individuação, personalidade e bem-estar 

apresentem diferenças significativas quanto às variáveis sociodemográficas (idade, sexo 

e estado relacional do inquirido). Aguarda-se que a personalidade emocionalmente 

ajustada (amabilidade, conscienciosidade, extroversão e abertura à experiencia) se 

correlacione de forma positiva com o bem-estar psicológico (felicidade, equilíbrio, 

sociabilidade, envolvimento social, controlo de si e dos acontecimentos, e auto-estima). 

Por outro lado, prevê-se que o neuroticismo pertencente à variável personalidade se 

correlacione de forma negativa com o bem-estar psicológico. Espera-se que os 

processos de separação-individuação aos pais e a personalidade emocionalmente 

ajustada predigam positivamente o bem-estar em jovens adultos, e por outro lado a 

intrusividade na separação-individuação aos pais e o neuroticismo na personalidade 

predigam de forma negativa o bem-estar psicológico. E por fim, prevê-se que a 

personalidade emocionalmente ajustada exerça um efeito mediador positivo na 

associação entre a separação-individuação aos pais e o bem-estar, assim como o 

neuroticismo apresente um efeito mediador negativo na associação anterior. 

 

Método 

 

Participantes 

 

A amostra deste estudo é composta por 948 sujeitos (327 do sexo masculino – 

 

34.5 % e 621 do sexo feminino – 65.5 %) com idades compreendidas entre os 18 e os 

30 anos de idade (M= 21.76, DP = 3.31). Os jovens compreendem habilitações entre o 

8ºano (3º ciclo) e o ensino superior (mestrado) (M = 12.44, DP = 1.03).  Relativamente 

à figura paterna, as idades compreendem os 38 e os 78 anos (M= 52.12, DP= 6.28), a 
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sua escolaridade média é o 8º ano (M= 8.37, DP= 3.51). Quanto ao estatuto profissional 

a figura paterna possui em média um estatuto profissional entre o médio e o médio 

baixo (M= 3-68, DP= 1.34). Quanto à figura materna as idades das mães compreendem- 

se entre os 34 e os 72 anos (M=49.60, DP= 5.65), a sua escolaridade média é o 9 º ano 

(M= 9.08, DP= 3.61). No que respeita ao estatuto profissional médio da figura materna 

este varia entre o estatuto médio e médio baixo (M= 3.86, DP= 1.74). No que concerne 

à configuração familiar da amostra, verifica-se que 861 jovens pertencem a famílias 

tradicionais, cujos pais estavam casados ou em união de facto (90.8%), 82 jovens 

pertencem a famílias divorciadas, cujos pais estavam divorciados ou separados (8.6%) e 

5 jovens possuem um dos pais viúvo (.5%). Dos 948 jovens adultos em estudo, no que 

diz respeito às relações, 493 (52%) têm atualmente um relacionamento amoroso, com 

uma duração média de 30,95 meses, correspondendo aproximadamente a 2 anos e 7 

meses (M = 30.95 , DP = 33.30), 324 (34.2%) já tiveram uma relação amorosa, com 

uma duração média de 14.96 meses, correspondendo a aproximadamente 1 ano e 3 

meses) (M = 14.96 , DP = 17.03 ), 129 (13,6%) nunca tiveram algum tipo de 

relacionamento e 27 (2.8%) mantêm um relacionamento amoroso mas sem 

compromisso. Por último, no que diz respeito à importância de uma relação amorosa 

para a amostra em estudo, verifica-se que ter uma relação para estes jovens e 

adolescentes é “bastante importante” (M= 2.04, DP= .948). 

 
 

Instrumentos 

 

Foi utilizado um Questionário de Dados Sociodemográficos, no sentido de 

obter informações pessoais acerca dos participantes e das figuras parentais. 

Para avaliação da individuação aos pais utilizou-se o Individuation Test for Emerging 

Adults (ITEA- Komidar, Zupančič, Sočan, & Puklek Levpušček, 2013), adaptado por 

Correia & Mota em 2016. O teste comporta 36 itens distribuídos em cinco dimensões 
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avaliadas para o pai e mãe separadamente: suporte de si (6 itens; e.g., “Quando eu 

estou com problemas nas minhas relações pessoais eu peço-lhe conselhos”); ligação (6 

itens; e.g., “Ele (a) respeita as minhas vontades”); intrusividade (8 itens; e.g., “Eu acho 

que ele (a) quer saber demasiado sobre mim”); autoconfiança (8 itens; e.g., “Eu tomo 

decisões sobre a minha carreira, independentemente da opinião dele (a)”) e medo de 

desapontar os pais (8 itens; e.g.“Quando eu faço algo de errado, preocupo-me com a 

reação dele (a)”). Os itens apresentam-se numa escala de Likert através de uma 

gradação de 5 pontos (1-5) que varia entre “completamente falso” e “completamente 

verdadeiro”. 

A análise da consistência interna do instrumento total para mãe e para o pai, 

respetivamente é de .81/ .85. E para as dimensões revelou valores de alfa de Cronbach: 

suporte de si= .82/.84; ligação = .85/.86; intrusividade = .85/.83; autoconfiança = 

.80/.79; medo de desapontar os pais = .77/.82. A análise fatorial confirmatória para a 

mãe e para o pai, respetivamente, apresenta índices de ajustamento com os seguintes 

valores: χ2(53) = 256.29; χ2(52) =314.82, p = .000/.000, CFI =.96/.95 , TLI=.94/.93 , 

RMR =.05/.06, RMSEA = .06/.07. 

Para avaliação da personalidade utilizou-se o Inventário de personalidade dos 

Cinco Fatores (NEO-FFI-20) (McCrae & Costa, 1999), adaptado para a população 

portuguesa por Bertoquini & Pais-Ribeiro em 2006. É constituído por 20 itens 

agrupados em cinco fatores: neuroticismo (4 itens; eg.“Raramente estou triste ou 

deprimido(a)”), extroversão (4 itens; eg. “Sou uma pessoa alegre e bem disposta”), 

abertura à experiência (4 itens; eg.“Não dou grande importância às coisas da arte e da 
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beleza”), amabilidade (4 itens; eg. Tendo a pensar o melhor acerca das pessoas”) e 

conscienciosidade (4 itens; eg. “Esforço-me por ser excelente em tudo o que faço”). Os 

itens apresentam-se numa escala de Likert através de uma gradação de 5 pontos (1-5) 

que varia entre: “discordo fortemente”, e “concordo fortemente”. É pertinente salientar, 

que alguns itens se encontram apresentados de forma invertida (1, 3, 11, 13, 14, 18 e 

19). Os itens 6 e 16 foram retirados do instrumento, uma vez que baixavam a sua 

consistência interna. 

O alfa de Cronbach para o instrumento na totalidade é de .51 e para cada uma 

das dimensões apresenta os seguintes valores: neuroticismo =.75, extroversão =.66, 

abertura à experiência =.69, amabilidade =60 e .75 para a conscienciosidade. Na análise 

factorial confirmatória do instrumento apresenta valores ajustados: χ2 (122)=3.588, p= 

.000, CFI = .917, TLI= .896, RMR= .0442, RMSEA = .052. 

 

Para avaliação do bem-estar psicológico utilizou-se a Escala de Medida de 

Manifestação de Bem-estar psicológico (EMMBEP) (Massé, Poulin, Dassa, Lambert, 

Bélair, & Battaglini,1998) adaptada para a população portuguesa por Monteiro, Tavares 

& Pereira em 2006. Esta escala é composta por 25 itens agrupados em 6 fatores: auto- 

estima (4 itens; eg. “Senti que os outros gostavam de mim e me apreciavam”); 

equilíbrio (3 itens; eg. Fui igual a mim próprio, natural em todas as circunstâncias); 

envolvimento social (3 itens; eg. “Envolvi-me em vários projetos”); sociabilidade (4 

itens; eg. “Relacionei-me facilmente com as pessoas à minha volta”); controlo de si e 

dos acontecimentos (3 itens; eg. Estive capaz de enfrentar situações difíceis de uma 

forma positiva); e felicidade (8 itens; eg. “Senti-me emocionalmente equilibrado”). Os 

itens apresentam-se numa escala de likert através de uma gradação de cinco pontos (1-

5) que varia entre: “nunca” e “quase sempre”. 
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A consistência interna para o instrumento na totalidade é de .93 e para as seis 

dimensões, apresenta os seguintes valores: felicidade=.88, controlo de si e dos 

acontecimentos =.84, sociabilidade=.83, envolvimento social=.69, auto-estima=.84, e 

equilíbrio=.70. A análise fatorial confirmatória apresenta valores ajustados: χ2 (88)= 

430.82, p=.000, CFI = .952, TLI= .935, RMR= .0405, RMSEA = .064. 

 
 

Procedimento 

 

Inicialmente foi necessária a pesquisa bibliográfica em várias bases de dados 

científicas – b-on, EBSCO, com o intuito de enriquecer o conhecimento acerca da 

temática estudada. Posteriormente à escolha dos instrumentos a administrar na presente 

investigação, foi requerido o consentimento aos autores dos instrumentos a utilizar. 

Seguidamente elaborou-se o protocolo, sendo submetido ao conselho de Ética da UTAD. 

Logo a seguir à aceitação do conselho de ética, foram solicitadas as autorizações às 

escolas da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro para assim iniciar a recolha 

dos dados. Antes da administração dos questionários, concretizou-se uma reflexão falada 

com jovens que compreendiam idades entre o 18 e 30 anos, de forma a constatar a 

estrutura semântica e formal do protocolo, a fim de estimar o tempo médio da 

administração do mesmo. A recolha dos dados foi realizada no período de outubro de 

2016 e dezembro de 2016 na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, bem como 

em jovens em geral da região norte do país. Realizou-se um consentimento informado 

onde foram abordados os objetivos gerais do estudo e todos os pontos referentes à 

participação voluntária e à confidencialidade da informação conferida. É de lembrar, que 

foi imperativa a realização de duas versões do protocolo com ordem inversa dos 

instrumentos de forma a impedir o enviesamento da informação fornecida pelos 

indivíduos, devido maioritariamente ao fator cansaço. No transcorrer da administração 

dos questionários, a investigadora marcou presença, de modo a aclarar os objetivos do 
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estudo e responder a equívocos associados ao preenchimento do protocolo. A presente 

investigação teve como alicerce os princípios éticos e deontológicos. 

 
 

Estratégias de análise de dados 

 

A investigação atual é de caráter quantitativo e transversal, já que a recolha dos 

dados foi feita num momento apenas. A análise dos resultados foi realizada através 

programa estatístico SPSS – Statistical Package for the Social Sciencies (SPSS) versão 

23.0 para o sistema Windows. Primeiramente realizou-se a limpeza da base de dados, 

sendo retirados os missings e outliers. Quanto à estatística descritiva foi realizada a 

distribuição normal dos dados, mediante as medidas de assimetria (skewness) e 

achatamento (kurtosis), constatando-se a normalidade quando os valores absolutos 

destas medidas que se enquadram no intervalo -1 e 1. Realizou-se o Teste de 

Kolmogorov-Smirnov para testar a normalidade dos dados, assim como os gráficos de 

Histogramas, Q-Q Plots, Scatterplots e Boxplots que relatam informação acerca da 

distribuição normal. Foram avaliados os valores de Alpha de Cronbach com o objetivo 

de aferir a confiabilidade dos instrumentos. Em seguida realizaram-se análises 

confirmatórias de 1ª ordem dos questionários através do programa estatístico AMOS, na 

versão 23.0 de modo a confirmar a adequação dos modelos dos instrumentos 

administrados no presente estudo. Nestas análises foi necessária a realização de 

parcellings que consiste na agregação dos itens de uma dimensão em parcelas. 

Posteriormente, realizaram-se as análises descritivas (frequências, médias e desvio- 

padrão). Seguidamente elaboraram-se as análises correlacionais interescalares mediante 

do r de Person com o objetivo de determinar o nível de associação entre as variáveis, 

realizaram-se as análises de comparações de médias (testes-t) e as análises diferenciais 
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univariada e multivariada (ANOVA E MANOVA), sendo necessário recorrer ao teste 

do qui-quadrado, com o objetivo de mensurar as diferenças significativas entre as 

variáveis dos questionários e as sociodemográficas. 

Posteriormente, a partir do programa AMOS na versão 23.0, partindo do método 

de Sobel, verificou-se o papel mediador da personalidade na associação entre a 

separação-individuação aos pais e o bem-estar psicológico. Cabe ressaltar, que todos os 

resultados foram analisados e interpretados a partir do valor de significância de p<.05. 

 
Resultados 

 

Correlações entre a separação-individuação aos pais, personalidade e bem-estar 

psicológico 

Tendo em conta o objetivo de verificar as correlações entre a separação- 

individuação aos pais, bem-estar e a personalidade, foram realizadas análises 

correlacionais. 

Quando analisadas as associações entre as dimensões da separação- 

individuação nas figuras parentais e a personalidade, verifica-se uma correlação 

significativa positiva entre a dimensão suporte de si em relação à extroversão (r=.08, 

r=.14) e conscienciosidade (r=.09). E existe uma correlação negativa na figura paterna 

com o neuroticismo (r=-.11). É possível observar na dimensão ligação que ambas as 

figuras parentais se correlacionam significativamente de forma positiva e com 

magnitude fraca com a extroversão (r=.12, r=.18), conscienciosidade (r=.13, r=.14) e 

amabilidade (r=.08). E de forma negativa com o neuroticismo, observando também 

uma magnitude fraca (r=-.14, r=-.21). A dimensão intrusividade em ambas as figuras 

parentais correlaciona-se de forma negativa com a amabilidade (r=-.13, r=-.14). 

Relativamente à dimensão autoconfiança na figura materna correlaciona-se 

significativamente de forma positiva com a extroversão (r=.08) e em ambas as figuras 
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parentais com a abertura à experiência (r=.09, r=.11) e conscienciosidade (r=.12, 

r=.14), verificando-se uma magnitude fraca. Por fim, na dimensão medo de desapontar 

em ambas as figuras parentais observa-se uma correlação significativa de forma 

positiva com o neuroticismo (r=.07, r=.08) e de forma negativa na figura materna 

com a conscienciosidade (r=-.08), apresentando magnitude fraca. 

No que concerne às correlações entre as dimensões da separação-individuação 

nas figuras parentais e bem-estar, a dimensão suporte de si em ambas as figuras 

parentais correlaciona-se significativamente de forma positiva com a auto-estima 

(r=.09, r=.16), equilíbrio (r=.15, r=.21), envolvimento social (r=0.1, r=.13), 

sociabilidade (r=.15, r=.21) e felicidade (r=.06, r=.22), apresentando uma magnitude 

fraca. A figura paterna apresenta ainda uma correlação significativa positiva com o 

controlo de si e dos acontecimentos (r=.15). No que diz respeito à dimensão ligação 

em ambas as figuras parentais, correlacionam-se de forma positiva com a auto-estima 

(r=.20, r=.23), equilíbrio (r=.24, r=.28), envolvimento social (r=.20, r=.22), 

sociabilidade (r=.27, r=.31), controlo de si e dos acontecimentos (r=.19, r=.20) e 

felicidade (r=.21, r=.30), verificando-se uma magnitude fraca. Quanto à dimensão 

intrusividade na figura materna, correlaciona-se significativamente de forma negativa 

e com uma magnitude fraca com o equilíbrio (r=-.08) e com a sociabilidade (r=-.07). 

A dimensão autoconfiança correlaciona-se significativamente de forma positiva e com 

uma magnitude fraca para ambas as figuras parentais com a auto-estima (r=.13), 

envolvimento social (r=.15), sociabilidade (r=0.1, r=.08) e controlo de si (r=.12). Por 

último, a dimensão medo de desapontar em ambas as figuras parentais correlaciona- 

se significativamente de forma negativa com a auto-estima (r=-.07, r=-.09), e na figura 
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materna com a felicidade (r=-.09), evidenciando-se uma magnitude fraca. 

 

Correlaciona-se ainda na figura paterna de forma positiva com a sociabilidade (r=.07). 

 

No que concerne às associações entre as dimensões da personalidade e 

bem-estar, a dimensão neuroticismo correlaciona-se significativamente de 

forma negativa e com uma magnitude moderada com a auto-estima (r=-48), o 

equilíbrio (r=-.33), com o envolvimento social (r=-.33), com a sociabilidade 

(r=-.37), com o controlo de si e dos acontecimentos (r=-.41) e com a 

felicidade (r=-.54). Quanto à dimensão extroversão esta correlaciona-se 

significativamente de forma positiva e com uma magnitude moderada com a 

auto-estima (r=.41), o envolvimento social (r=.32), a sociabilidade (r=.44), o 

controlo de si e dos acontecimentos (r=.36) e a felicidade (r=.43), e 

correlaciona-se também significativamente de forma positiva, mas com uma 

magnitude fraca com o equilíbrio (r=.21).  Relativamente à dimensão abertura 

á experiência, esta correlaciona-se de forma significativa positiva e com uma 

magnitude fraca com o envolvimento social (r=.15) e negativa com uma 

magnitude fraca com a sociabilidade (r=-.09). No que diz respeito à dimensão 

amabilidade, correlaciona-se de forma significativa positiva e com uma 

magnitude fraca com a auto-estima (r=.08), o equilíbrio (r=.17), o 

envolvimento social (r=.15), a sociabilidade (r=.12), o controlo de si e dos 

acontecimentos (r=.09) e a felicidade (r=.13). Por fim, na dimensão 

conscienciosidade, existe uma correlação significativa positiva com magnitude 

moderada com a auto-estima (r=.35) e o envolvimento social (r=.33), e com 

magnitude fraca com o equilíbrio (r=.24), a sociabilidade (r=.16), o controlo 

de si e dos acontecimentos (r=.24) e a felicidade (r=.26) (tabela 1).



 

 

Tabela 1. Correlação entre variáveis separação-individuação aos pais, bem-estar e personalidade 

 

*p<.05; **p<.01

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Variáveis                      

Separação-indivuação                      

Mãe                      

1.Suporte de si 1 -.65** -.04 -.26** .45** - - - - - - - - - - - - - - - - 

2. Ligação .65** 1 -.26** -0.1** .31** - - - - - - - - - - - - - - - - 

3. Intrusividade -.04 -.26** 1 .20** .24** - - - - - - - - - - - - - - - - 

4. Autoconfiança -.26** -.01** .20** 1 -.07* - - - - - - - - - - - - - - - - 

5. Medo de desapontar .45** .31** .24** -.07* 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Separação-individuação                      

Pai                      

6. Suporte de si .56** .38** -.09** -.16** .23** 1 .71** .17** -.24** .55** - - - - - - - - - - - 

7. Ligação .33** .56** -.23** .01 .14** .71** 1 -.05 -.05 .41** - - - - - - - - - - - 

8. Intrusividade -.03 -.20** .73** .15** .17** .17** -.05 1 .08* .31** - - - - - - - - - - - 

9. Autoconfiança -.21** -.06* .17** .91** -.05 -.24** -.05 .08* 1 -.13** - - - - - - - - - - - 

10. Medo de desapontar .29** .19** .16** -.03 .73** .55** .41** .31** -.13** 1 - - - - - - - - - - - 

Bem-estar psicológico                      

11. Auto-estima .16** .20** -.02 .13** -.09** .16** .23** .02 .13** -.07* 1 .39** .48** .55** .58** .69** - - - - - 

12. Equilibrio .15** .24** -.08* -.01 .00 .21** .20** -.06 -.02 .06 .39** 1 .40** .49** .43** .56** - - - - - 

13. Envolvimento social 1** .22** -.05 .15** -.04 .13** .20** -.00 .15** -.01 .48** .40** 1 .42** .48** .52** - - - - - 

14. Sociabilidade .15** .27** -.07* .08** .04 .21** .31** -.05 .08** .07* .55** .49** .42** 1 .57** .60** - - - - - 

15. Controlo de si .05 .19** .01 .12** -.06 .15** .20** .03 .12** -.05 .58** .43** .48** .57** 1 .66** - - - - - 

16. Felicidade .06* .21** -.03 .06 -.09** .22** .30** .02 .03 -.04 .69** .56** .52** .60** .66** 1      

Personalidade                      

17. Neuroticismo -.05 -.14** -.01 .01 .08* -.11** -.21** .01 .01 .07* -.48** -.33** - 33** -.37** -.41** -.54** 1 - .12** - -.18** 
                  43**  .08**  

18. Extroversão .08* .12** .01 -08* -.00 .14** .18** .02 .06 .05 .41** .21** .32** .44** .36** .43** -.43** 1 -.02 .04 .44** 

19. Abertura á experiência .01 .01 .03 .09** -.03 -.03 -.03 -.00 .11** -.06 -.04 -.01 .15** -.09 .04 .01 .12** -.02 1 .12** .06 

20. Amabilidade .02 .08 -.13** -.00 .02 .04 .08* -.14** .03 .01 .08* .17** .15** .12** .09 .13 -.08** .04 .12** 1 .07* 

21. Conscienciosidade .09** .13** -.04 .12** -.07* .09** .14** -.06 .14** -.05 .35** .24** .33** .16** .24** .26** -.18** 
.44* 

* .06 .07* 1 

M 3.92 4.26 2.78 3.41 3.77 3.49 4.01 2.47 3.43 3.63 3.77 3.89 3.85 4.07 3.64 3.72 2.74 3.66 2.95 3.39 3.92 

DP .77 .66 .89 .75 .70 .88 .78 .80 .75 .80 .69 .72 .71 .69 .72 .71 .94 .66 .88 .75 .55 
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Variância da separação-individuação aos pais, personalidade e bem-estar em  

 função da idade, sexo e estado relacional dos jovens adultos 

Partindo do objetivo de analisar as diferenças entre as variáveis dependentes e 

as variáveis sociodemográficas da amostra foram realizadas análises de comparação 

de medias (Teste-t para amostras independentes) e análises de variância multivariada 

(MANOVA). Quanto à idade foram criados três grupos: grupo 1 (dos 18 aos 23 

anos); grupo 2 (dos 24 aos 27 anos) e grupo 3 (dos 28 aos 30 anos), de forma a 

realizarem-se as análises diferenciais. 

Os resultados obtidos apontam a presença de diferenças estatisticamente 

significativas das figuras parentais face à idade, nomeadamente na dimensão auto- 

confiança, na mãe F(2, 1882) = 4.89 , p =.008, ƞ2=.81, destacando-se os jovens com 

idades compreendidas entre os 28 e os 30 anos ( M=3.60, DP=.74) 

comparativamente com os jovens com idades entre os 18 e os 23 anos 1 (M=3.37, 

DP=.77), com maiores níveis de autoconfiança; e no pai F(2, 1882) = 3.52, p 

=.030, ƞ2=.66, apresentando os jovens com idades compreendidas entre os 28 e os 30 

anos (M=3.59, DP=.73) níveis mais elevados de autoconfiança em relação aos jovens 

com idades entre os 18 e os 23 anos (M=3.39, DP=.77). Também na dimensão medo 

de desapontar, na mãe F(2, 1882) = 4.05, p =.018, ƞ2=.72, evidenciando-se maiores 

níveis de medo de desapontar nos jovens com idades entre os 18 e 23 anos (M=3.81, 

DP=.69) em relação aos jovens que compreendem idades entre os 24 e 27 anos 

(M=3.64, DP=.67) e no pai F(2, 1882) = 6.78 p =.001, ƞ2=.92, apresentando os 

jovens com idades entre os 18 e 23 anos (M=3.67, DP=.81) níveis superiores de 

medo de desapontar quando comparado com os jovens que apresentam idades entre 

os 24 e 27 anos (M=3.44, DP=.74). A dimensão suporte de si F(2, 1882) = 4.15, p 

=.016 , ƞ2=.73 apresenta diferenças significativas apenas na figura materna sendo 

os jovens entre os 18 e 23 anos (M=3.96, DP=.76) que apresentam maiores níveis de 
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suporte de si quando comparados com os jovens que compreendem idades entre os 

28 e 30 anos (M=3.73, DP=.89) (Tabela 2). 

No que se refere à variável bem-estar psicológico denotam-se diferenças 

estatisticamente significativas, especificamente na dimensão envolvimento social 

F(2, 1880) = 6.93, p =.001, ƞ2
=.93, sendo que os jovens com idades entre os 24 e 27 

anos (M=3.90, DP=.68) apresentam maiores níveis de envolvimento social em 

relação aos jovens com idades entre os 18 e 23 anos (M=3.70, DP=.72), e os jovens 

com idades entre os 28 e 30 anos (M=3.89, DP=.67) evidenciam níveis maiores de 

envolvimento social comparados com os jovens que compreendem idades entre os 18 

e 23 anos (M=3.70, DP=.72) (Tabela 2). 

No que diz respeito à variável personalidade assinalaram-se diferenças 

estatisticamente significativas na dimensão neuroticismo F(2, 1882) = 3.48, p 

=.031, ƞ2
=.65, sendo que os jovens entre os 18 e 23 anos (M=2.78, DP=.94) 

apresentam maiores níveis de neuroticismo quando comparados com os jovens com 

idades entre os 24 e 27 anos (M=2.54, DP= .83). Também se verificam diferenças 

significativas na dimensão conscienciosidade F(2, 1882) = 12.82, p =.000, ƞ2
=1, 

sendo os jovens com idades entre os 28 e 30 anos (M=4.17, DP= .51) que apresentam 

maiores níveis de conscienciosidade em relação aos jovens com idades 

compreendidas entre os 18 e os 23 anos (M=3.90, DP=.56),e em relação também aos 

jovens com idades compreendidas entre os 24 e os 27 anos (M=3.83, DP= .48) 

(tabela 2). 
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Tabela 2. Análise diferencial da separação-individuação aos pais, bem-estar e 

personalidade em relação à idade 

 
Idade M± DP IC 95% 

Direção das 

diferenças 

Separação - 

individuação Mãe 

    

Suporte de si 1-18 aos 23 

2- 24 aos 27 

3- 28 aos 30 

 [-.26, .10] 

[-.10, .26] 

[.03, .43] 

 

 3.96±.76 

3.88±.76 
3.73±.89 

1>3 

Autoconfiança 1-18 aos 23 

2- 24 aos 27 

3- 28 aos 30 

 

3.37±.77 

3.48±.63 
3.60±.74 

[-.07, .28] 

[-.28, .07] 

[-.43, -.04] 

 

 1<3 

Medo de desapontar 1-18 aos 23 

2- 24 aos 27 
3- 28 aos 30 

3.81±.69 

3.64±.67 

3.70±.75 

[-.33, -.01] 

[.01, .33] 

[-.07, .30] 

 

 1>2 

Separação- 

individuação Pai 

    

Autoconfiança 1-18 aos 23 
2- 24 aos 27 

3- 28 aos 30 

3.39±.77 

3.49±.64 
3.59±.73 

[-.08, .27] 

[-.27, .08] 

[-.39, .00] 

 

 1<3 

Medo de desapontar 1-18 aos 23 

2- 24 aos 27 
3- 28 aos 30 

 

3.69±.80 

3.44±.74 

3.51±.81 

[-.43, -.06] 

[.06, .43] 

[-.03, .39] 

 

 1>2 

Bem-estar psicológico     

Envolvimento social 1-18 aos 23 
2- 24 aos 27 

3- 28 aos 30 

3.70±.72 

3.90±.68 

3.89±.67 

[.04, .37] 

[-.37, -.04] 

[-.38, -.01] 

 

 1<2 

1<3 

Personalidade 
    

Conscienciosidade 1-18 aos 23 
2- 24 aos 27 

3- 28 aos 30 

 [-.19, .06] 

[-.06, .19] 

[-.41, -.13] 

 

 3.90±.56 

3.83±.48 

4.17±.51 

1<3 

2<3 

Neuroticismo 1-18 aos 23 

2- 24 aos 27 

3- 28 aos 30 

 [-.45, -.02] 

[-.24, .25] 

[.02, .45] 

 

 2.78±.94 

2.54±.83 

2.77±1.05 
1>2 

 

Relativamente à variável separação-individuação na mãe os resultados 

obtidos apontam a presença de diferenças estatisticamente significativas 

relativamente ao sexo, nomeadamente nas dimensões: suporte de si t (946) = - 6.46, 

p = .000, ligação t (946) = - 2.69, p = .007, autoconfiança t (775.55) = 3.25, p =. 

002 e medo de desapontar t (946) = -4.36, p = .000, verificando-se que o sexo 

feminino evidencia maiores níveis de suporte de si (M=4.04, DP= .75), ligação 

(M=4.30, DP= .65) e medo de desapontar (M=3.85, DP= .67) em relação ao sexo 

masculino suporte de si (M=3.71, DP=.77); ligação (M=4.18, DP=.66); e medo de 

desapontar (M=3.64, DP=.73). Por sua vez o sexo masculino apresenta maiores 
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níveis de autoconfiança (M=3.51, DP= .66) quando comparado com o sexo 

feminino (M=3.36, DP=.79) (Tabela 3). 

Considerando a variável da separação-individuação no pai relativamente ao 

sexo, constatam-se diferenças significativas nas dimensões: intrusividade t (946) = 

2.16, p = .031, autoconfiança t (756.31) = 2.41, p = .016 e medo de desapontar t 

(946) = -3.94, p = .000, verificando-se que os rapazes apresentam maiores níveis de 

instruvidade (M=2.55, DP= .81) e autoconfiança (M=3.50, DP= .67) em relação às 

raparigas (intrusividade (M=2.43, DP=.79); autoconfiança (M=3.39, DP=.78)). Por 

outro lado, as raparigas apresentam maiores níveis de medo de desapontar (M=3.71 , 

DP= .78) do que os rapazes (M=3.49, DP=.83) (Tabela 3). 

Analisando as variáveis da personalidade face ao sexo, evidenciaram-se 

diferenças significativas nas dimensões neuroticismo t (946) = -4.53, p = .000, 

extroversão t (946) = 3.31, p = .001 e amabilidade t (946) = -2.24, p = .025, onde se 

constata que o sexo feminino apresenta maiores níveis de neuroticismo (M=2.84, 

DP= .92) e amabilidade (M=3.43, DP= .72) quando comparado com o sexo 

masculino (neuroticismo (M=2.56, DP=.95); amabilidade (M=3.32, DP=.78)). Por 

sua vez, analisando as médias observa-se que o sexo masculino apresenta maiores 

níveis de extroversão (M=3.76, DP=.65) do que o sexo feminino (M=3.61, DP= .67) 

(Tabela 3). 

No que respeita às variáveis do bem-estar psicológico face ao sexo, 

denotam-se diferenças significativas nas dimensões auto-estima t (946) = 3.76 p = 

.000, equilíbrio t (946) = -2.07, p = .039, controlo de si e dos acontecimentos t 

(787.56) = 4.55, p = .000 e felicidade t (946) = 3.96, p = .000, evidenciando os 

rapazes maiores níveis de auto-estima(M=3.89, DP= .69), controlo de si e dos 

acontecimentos (M=3.78, DP= .62) e felicidade (M=3.84, DP= .67) quando 
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comparados com as raparigas (niveis de auto-estima(M=3.71 , DP=.68), controlo de 

si e dos acontecimentos (M=3.57, DP=.76) e felicidade(M=3.65, DP=.72)). Por outro 

lado, as raparigas apresentam maiores níveis de equilíbrio (M=3.92, DP= .71) do que 

os rapazes (M=3.82, DP=.75) (tabela 3). 

Tabela 3. Análise diferencial da separação-individuação aos pais, bem-estar e 

personalidade em relação ao sexo 

 

 
Sexo M± DP IC 95% 

Direção das 

diferenças 

Separação - 

individuação Mãe 

    

Suporte de si 
1- Masculino 

2-Feminino 
3.71±.77 

4.04±.75 

[-.436, -.233] 

[-.436, -.233] 

 

 1<2 

Ligação 1- Masculino 

2-Feminino 

4.18±.66 

4.30±.65 

[-.208, .033] 
[-.208, .033] 

1<2 

Autoconfiança 1- Masculino 
2- Feminino 

3.51±.66 

3.36±7.9 

[.062, .251] 

[.062, .251] 
1>2 

Medo de desapontar 1- Masculino 
2- Feminino 

3.64±.73 

3.85±.67 

[-.299, -.113] 

[-.299, -.113] 
1<2 

Separação- 
individuação Pai 

    

Intrusividade 1- Masculino 
2- Feminino 

2.55±.81 

2.43±.79 

[.011, .224] 

[.011, .224] 
1>2 

Autoconfiança 1- Masculino 

2-Feminino 
3.50±.67 

3.39±.78 

[.022, .212] 

[.022, -212] 
1>2 

Medo de desapontar 1- Masculino 

2-Feminino 
3.49±.83 

3.71±.76 

[-.320, -.107] 
[-.320, -.107] 

1<2 

Bem-estar     

Auto-estima 1- Masculino 

2-Feminino 

3.89±.69 

3.71±.68 

[.084, .268] 

[.084, .268] 
1>2 

Controlo de si 1- Masculino 
2- Feminino 

3.78±.62 

3.57±.76 

[.118, .297] 
[.118, .297] 

1>2 

Felicidade 1- Masculino 

2-Feminino 

3.84±.67 

3.65±.72 

[.096, .284] 

[.096, .284] 
1>2 

Equilibrio 1- Masculino 
2- Feminino 

3.82±.75 

3.92±.71 

[-.199, -.005] 

[-.199, -.005] 
1<2 

Personalidade     

Neuroticismo 1- Masculino 

2-Feminino 
2.56±.95 

2.84±.92 

[-.414, -.164] 

[-.414, -.164] 
1<2 

Amabilidade 1- Masculino 
2- Feminino 

3.32±.78 

3.43±.72 

[-.214, -.014] 

[-.214, -.014] 
1<2 

Extroversão 1- Masculino 
2- Feminino 

3.76±.65 

3.61±.67 

[.061, .238] 

[.061, .238] 
1>2 

 
 

Quanto ao estado relacional do jovem foram criados três grupos: sim (neste 

momento namora), não (neste momento não namora, mas já namorou) e nunca 

(nunca namorou) de forma a realizarem-se as análises diferenciais. 

Relativamente à variável separação-individuação na mãe evidenciam-se 
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diferenças estatisticamente significativas na dimensão ligação F(2, 1878) = 5.23 , 

p=.006, ƞ
2
=.83, sendo que o grupo que namora (M=4.32 , DP=.64) apresenta 

maiores níveis de ligação em relação ao grupo que nunca namorou (M=4.14 , 

DP=.62). Também na dimensão autoconfiança F(2, 1878) = 3.11 , p =.045, 

ƞ
2
=.60, sendo que o grupo que nunca namorou (M=3.49 , DP=.73) apresenta 

maiores níveis de autoconfiança em relação ao grupo que namora (M=3.37 , 

DP=.75) (Tabela 4). 

Denotam-se igualmente diferenças estatisticamente significativas quanto à 

variável separação-individuação no pai, nas dimensões: suporte de si F(2, 1878) = 

3.03, p =.005, ƞ
2
=.59, ligação F(2, 1878) = 4.03, p =.018, ƞ

2
=.72, intrusividade F(2 

,1878) = 3.42, p =.033, ƞ
2
=.64 e autoconfiança F(2, 1878) = 3.71, p =.025, ƞ

2
=.68, 

 

observando-se que o grupo que namora apresenta maiores níveis de ligação (M=4.08 

 

, DP=.76) do que o grupo que não namora (M=3.93, DP=.80), por sua vez o grupo 

que nunca namorou (M=2.62, DP=.79) apresenta maiores níveis de instrusividade em 

relação ao grupo que namora (M=2.42, DP=.80). E ainda o grupo que não namora 

(M=3.52, DP=.73) apresenta maiores níveis de autoconfiança em relação ao grupo 

que namora (M=3.38, DP=.76) (Tabela 4). 

Relativamente à variável personalidade constatam-se diferenças 

estatisticamente significativas, nas dimensões: neuroticismo F(2, 1878) = 6.42, p 

=.002, ƞ
2
=.90 e extroversão F(2, 1878) = 7.24, p =.001, ƞ

2
=.94, verificando que o 

grupo que não namora (M=2.83, DP=.92) e o grupo que nunca namorou (M=2.90, 

DP=1.02), apresentam maiores níveis de neuroticismo em relação ao grupo que 

namora (M=2.64 , DP=.93). E ainda o grupo que namora (M=3.73, DP=.62) 

apresenta maiores níveis de extroversão comparativamente ao grupo que não 

namora (M=3.60, DP=.69) e com o grupo que nunca namorou (M=3.53, DP=.71) 
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(Tabela 4). 

A variável bem-estar psicológico demonstra diferenças estatisticamente 

significativas no estado relacional dos jovens, na dimensão auto-estima F(2, 1876) = 

6.98, p =.00, ƞ2
=.93, equilíbrio F(2, 1876) = 5.95, p =.00, ƞ2

=.88 e envolvimento 

social F(2, 1876) = 4.38, p =.01, ƞ2
=.76, apresentando o grupo que namora maiores 

níveis de auto-estima (M=3.85, DP=.66), equilíbrio (M=3.96 , DP=.69) e 

envolvimento social (M=3.81 , DP=.68) em relação ao grupo que não namora (auto- 

estima (M=3.71 , DP=.70), equilíbrio (M=3.79 , DP=.76) e envolvimento 

social(M=3.71 , DP=.78)). Podemos verificar ainda que o grupo que namora 

(M=3.85, DP=.66) apresenta maiores níveis de auto-estima comparado com o grupo 

que nunca namorou (M=3.64, DP=.75) (tabela 4). 

Tabela 4. Análise diferencial da separação-individuação aos pais, bem-estar e 

personalidade em relação à situação relacional do jovem 

 

 Situação relacional do 

jovem 
M± DP IC 95% 

Direção das 

diferenças 

Separação - 

individuação Mãe 

    

Ligação Sim 

Não 

Nunca 

4.32±.64 

4.20±.69 
4.14±.62 

[-.23, .00] 

[.00, .23] 

[.02, .34] 

Sim > Nunca 

 
Separação - 

individuação Pai 

    

Ligação Sim 

Não 

Nunca 

4.08±.76 

3.93±.80 

3.95±.71 

[-.04, .40] 
[.01, .28] 
[-.06, .31] 

Sim > Não 

Intrusividade Sim 

Não 

Nunca 

2.42±.80 

2.49±.79 
2.62±.80 

[-.07, .21] 
[-.21, .07] 

[-.39, -.01] 

Sim < Nunca 

Autoconfiança Sim 

Não 

Nunca 

3.38±.76 

3.52±.73 

3.39±.73 

[.01, .27] 
[-.27, -.01] 

[-.20, .16] 

Sim < Não 

Bem-estar 
    

Auto-estima Sim 

Não 

Nunca 

3.85±.66 

3.71±.70 

3.64±.75 

[-.26, -.02] 

[.02, .26] 

[.04, .37] 

Sim > Não 

Sim > Nunca 

Equilibrio Sim 

Não 

Nunca 

3.96±.69 

3.79±.76 

3.84±.72 

[-.30, -.05] 
[.05, .30] 

[-.06, .29] 

Sim > Não 
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Envolvimento social Sim 

Não 

Nunca 

3.81±.68 

3.71±.78 

3.61±.63 

[-.03, .22] 
[02 , 36] 

[-.22, 03] 

Sim > Não 

Personalidade     

Neuroticismo Sim 

Não 

Nunca 

2.64±.93 

2.83±.92 

2.90±1.02 

[.03, .36] 
[-.36, -.03] 

[-.49, -.04] 

Sim < Não 

Sim < Nunca 

Extroversão Sim 

Não 

Nunca 

3.73±.62 

3.60±.69 

3.53±.71 

[-.25, -.02] 
[.02, .25] 
[.05, .37] 

Sim > Não 

Sim > Nunca 

 
Efeito da separação-individuação aos pais no bem-estar psicológico: papel 

mediador da personalidade 

Tendo em conta o objetivo de analisar o papel mediador, nomeadamente, as 

características da personalidade emocionalmente ajustada (extroversão, 

amabilidade, abertura à experiência e conscienciosidade) e o neuroticismo, foram 

tidas em consideração todas as relações possíveis entre as variáveis, nomeadamente, 

as dimensões da separação-individuação na mãe e no pai e do bem-estar 

psicológico. Importa ressalvar, que a dimensão abertura à experiência foi retirada 

deste procedimento estatístico, uma vez que na testagem inicial não apresentou 

predição significativa, bem como no modelo final com a introdução da variável 

mediadora.  

Primeiramente denotou-se um efeito inicial positivo da separação- 

individuação positiva na mãe no bem-estar psicológico (β = .19). De igual modo, foi 

possível averiguar que a separação-individuação positiva na mãe prediz 

positivamente as caraterísticas ajustadas da personalidade (β = .11). Posteriormente, 

verificou-se que a personalidade ajustada prediz de forma positiva o bem-estar (β 

=.80) e por sua vez o neuroticismo prediz de forma negativa o bem-estar (β =-

.21). A intrusividade na figura materna não denotou resultados significativos na 

predição da personalidade e do bem-estar psicológico. 

No modelo final após introduzidas as variáveis mediadoras, observou-se que 

o efeito direto da separação-individuação positiva na mãe face ao bem-estar (β =.19) 
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perde a significância (β =.00), observando-se uma mediação total positiva (SE= .04, 

p=.200, β=.079, IC 90% [.02, .12]), onde a personalidade ajustada assume uma 

mediação total com efeito positivo na associação entre a separação-individuação na 

mãe positiva e o bem-estar. O modelo apresenta os índices de ajustamento adequados 

χ2 (100) =869.562, p = .000, CFI = .84, SRMR = .07, RMSEA = .09 (Figura 1). 

 

Figura 1. Papel mediador da personalidade emocionalmente ajaustada na associação 

entre a separação-individuação na mãe e o bem-estar 

 

Relativamente à figura paterna, observou-se um efeito inicial negativo da 

separação-individuaçao no pai positiva face ao bem-estar psicológico (β=-70). Foi 

passível ainda observar que a separação-individuação positiva ao pai prediz 

positivamente as caraterísticas emocionalmente ajustadas da personalidade 

(β=.16). Seguidamente denotou-se que a personalidade ajustada prediz de forma 

positiva o bem-estar (β=.80) e por sua vez o neuroticismo prediz de forma 

negativa o bem-estar (β =-.21). A intrusividade na figura paterna não apresentou 

* 
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resultados significativos na predição da personalidade e do bem-estar psicológico. 

No modelo final após introduzidas as variáveis mediadoras, verificou-se que 

o efeito direto da separação-individuação positiva no bem-estar (β=-.70), mantém-se 

significativa, todavia perde magnitude (β=.15), observando-se uma mediação parcial 

positiva (SE= .04, p < .001, β= .190, IC 90% [.08, .22]). Neste sentido, a variável 

mediadora partilha o efeito da relação entre a variável dependente e independente, 

constatando-se que a personalidade ajustada explica parte do relacionamento entre as 

variáveis. Neste resultado, está patente um efeito de supressão uma vez que o efeito 

direto entre a variável independente e dependente apresentou sinais contrários 

(MacKinnon, Krull, & Lockwood, 2000). É de referir que os índices de ajustamento 

se apresentaram adequados (χ2(84) =739.334, p = .000, CFI = .87, SRMR = .07, 

RMSEA = .09 (Figura 2). 

 

 Figura 2. Papel mediador da personalidade emocionalmente ajaustada na 

associação entre a separação-individuação no pai e o bem-estar. 

* 

* 
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Discussão 

 

O presente estudo teve como objetivo verificar o papel preditor da separação- 

individuação aos pais e da personalidade no bem-estar, bem como testar o papel 

mediador da personalidade na associação entre a separação-individuação aos pais e o 

bem-estar. 

Através da análise dos resultados verifica-se que o suporte de si em ambas 

as figuras parentais se associa positivamente com a extroversão e a 

conscienciosidade e associa-se apenas na figura materna de forma positiva com a 

abertura à experiência e a amabilidade, assim como de forma negativa com o 

neuroticismo. Através do presente resultado é possível constatar que o facto de os 

jovens adultos percecionarem as figuras parentais como uma base segura que lhes 

confere suporte, encontra-se associado de forma positiva a caraterísticas da 

personalidade emocionalmente ajustada como o caso da extroversão e da 

conscienciosidade, e ainda negativamente às caraterísticas instáveis, como o 

neuroticismo. Apenas na figura materna é possível observar que o suporte se associa 

ao envolvimento em diversas atividades e à ambilidade, podendo ser justificado pelo 

facto de a figura materna ser mais presente na vida dos jovens, assim como 

apresentar-se como uma figura mais voltada para os sentimentos. Posto isto é 

pertinente salientar que a qualidade do suporte das figuras parentais apresenta um 

contributo notável na personalidade. Segundo Bowlby (1969/1980) a qualidade dos 

vínculos afetivos possibilita o desenvolvimento saudável da personalidade, em que o 

cuidado, bem como o suporte conferido aos jovens pelos pais, proporciona- lhes 

segurança em circunstâncias de maior adversidade, associando-se a uma menor 

vulnerabilidade psicológica. 

A ligação em ambas as figuras parentais associa-se de forma positiva com 
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a extroversão, a conscienciosidade e a amabilidade, e de forma negativa com o 

neuroticismo. É possível observar que a qualidade da ligação com as figuras 

parentais encontra-se correlacionada positivamente ao desenvolvimento de traços de 

personalidade equilibrada, uma vez que os vínculos apresentam um contributo 

importante na contrução da personalidade emocionalmente estruturada. Por outro 

lado, associa-se de forma negativa com o desenvolvimento de caraterísticas 

emocionalmente instáveis da personalidade. Desta forma, a ligação às figuras 

parentais possui uma associação negativa com os traços neuróticos, já que estes se 

prendem com emoções negativas e instáveis, traduzindo-se em sofrimento 

psicológico. Estas caraterísticas prendem-se com a parentalidade menos disponível, 

caraterizada por insegurança. Segundo a literatura, a qualidade dos relacionamentos 

no seio familiar, nomeadamente com as figuras parentais, promove o 

desenvolvimento de uma personalidade emocionalmente estruturada (Bowlby, 1969), 

traduzindo-se numa maior regulação emocional e num funcionamento psicológico 

mais ajustado (Ainsworth & Bowlby, 1991; Bowlby, 1988). 

A autoconfiança em ambas as figuras parentais associa-se de forma 

positiva com a abertura à experiencia e com a conscienciosidade, já na figura 

materna associa-se positivamente apenas com a extroversão. Constata-se que 

perante o resultado obtido, os jovens adultos que se sentem confiantes em si próprios 

em relação às figuras parentais caraterizam-se como mais curiosos no que concerne a 

novas experiências, mais sensatos e cuidadosos nas suas atitudes. Segundo Machado 

(2002), a autonomia conquistada pelos jovens face às figuras significativas, permite- 

lhes encarar novas experiências e desafios no meio envolvente. A autonomia em 

relação à figura materna encontra-se ainda associada de forma positiva com os traços 

extrovertidos nos jovens, em que os jovens tendem a ser mais comunicativos e 

assertivos. De acordo com Reeve (2009), a individuação apresenta um contributo 
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benéfico na manifestação de emoções positivas. Por fim, a autonomia é consolidada 

por elevados níveis de conscienciosidade que se refletem na sensatez, rigor e 

responsabilidade. 

O medo de desapontar em ambas as figuras parentais associa-se de forma 

negativa com a conscienciosidade e de forma positiva para a figura materna 

apenas com o neuroticismo. Este resultado é revelador de que a preocupação em 

responder às expetativas e preferências dos pais por parte dos jovens parece ser mais 

comum em indivíduos que a sua conscienciosidade esteja de certa forma 

comprometida, não apresentando traços consistentes de sensatez e ponderação, o que 

limita as perceções de forma mais racional quanto aos ideais estabelecidos pelas 

figuras parentais. Segundo a literatura, a conscienciosidade associa-se de forma 

negativa com o medo de desiludir a figura materna (Zupančič & Kavčič, 2014). A 

preocupação em concretizar os desejos das figuras parentais, refletem sinais de 

angústia e ansiedade, uma vez que há uma “quebra” da autonomia dos jovens em 

relação às suas escolhas (Soares, 2002). Estas emoções negativas associam-se ao 

neuroticismo em que existe uma maior predisposição para vivenciar o sofrimento 

emocional (Nunes, Hutz & Nunes, 2010). 

O suporte de si em ambas as figuras parentais associa-se de forma positiva 

com a auto-estima, o equilíbrio, o envolvimento social e a sociabilidade para 

ambas as figuras parentais, e ainda se associa na figura paterna de forma positiva o 

controlo de si e dos acontecimentos. O facto de os jovens percecionarem os pais 

como figuras de suporte e segurança associa-se positivamente ao desenvolvimento 

do seu bem-estar psicológico, embora a dimensão controlo de si e dos 

acontecimentos pertencente ao bem-estar psicológico se encontre positivamente 

associada com o suporte de si apenas com a figura paterna, o que traduz que o 

suporte por parte da figura paterna detém uma maior preponderância no controlo de 
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si e dos acontecimentos dos jovens, podendo se justificado pelo facto de o suporte da 

figura paterna ser mais intenso, refletindo-se de forma positiva na forma como os 

jovens enfrentam as dificuldades. O suporte parental facilita a manisfestação de 

sinais de bem-estar psicológico, uma vez que a perceção de que as figuras parentais 

estão presentes em todos os momentos que seja necessário, conduz à satifisfação 

interna dos jovens refletindo-se no seu bem-estar. Sepahmansour e Bayat (2011) 

defendem que o suporte parental contribui para a qualidade e satisfação com a vida. 

O estabelecimento de vínculos emocionais próximos com os pais contribui de forma 

significativa para o crescimento e manutenção do bem-estar (eg. Guilman & 

Huebner, 2006). 

Os resultados apontam ainda que a ligação em ambas as figuras parentais 

se associa positivamente com a auto-estima, o equilíbrio, o envolvimento social, a 

sociabilidade, o controlo de si e dos acontecimentos e a felicidade. Os jovens que 

se sentem ligados e próximos aos pais estão mais parecem desenvolver sinais de 

bem-estar psicológico e satisfação com a vida, o que enaltece a preponderância que 

qualidade da ligação aos pais tem na manifestação do bem-estar psicológico dos 

jovens. Collins e Feeney (2000) corroboram a ideia de que as figuras de vinculação 

assumem um papel imprescindível na manifestação de bem-estar psicológico nos 

jovens adultos, uma vez que os cuidados prestados pelos pais contribuem de forma 

decisiva para a manutenção do bem-estar psicológico (Claes, 2004). 

Por outro lado, a intrusividade em ambas as figuras parentais associa-se de 

forma negativa com o equilíbrio e apenas na figura materna de forma negativa com 

a sociabilidade. A intrusividade manifestada na educação conferida pelos pais nos 

jovens adultos tende a refletir-se de forma negativa no equilíbrio nas diversas esferas 

dos jovens, como por exemplo, na forma como estes socializam com as pessoas à sua 
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volta. Sob a perspetiva de Barber (2002), os pais intrusivos que não manifestam 

apoio aos jovens na escolha das suas preferências, dificultam o processo de 

individuação destes, comprometendo o desenvolvimento da sua identidade. De 

acordo com Sheldon et al., (2004) a manifestação de sinais de bem-estar psicológico 

encontra-se associada à autonomia, pelo que as práticas intrusivas por parte dos pais 

restringem a independência e autonomia dos jovens, que por sua vez dificultam a 

manifestação de sinais de equilíbrio, envolvimento social com os demais e bem-estar 

psicológico. 

A autoconfiança em ambas as figuras parentais associa-se de forma 

positiva com a auto-estima, o envolvimento social, a sociabilidade e o controlo de 

si e dos acontecimentos. A partir da observação do resultado apresentado é possível 

constatar que os jovens adultos ao se sentirem confiantes em si próprios, assim como 

mais autónomos face às figuras parentais, manifestam uma maior predisposição em 

demonstrarem mais sinais caraterísticos do bem-estar psicológico. Bowlby (1973) 

sugere que a qualidade dos vínculos resulta numa maior autoconfiança e autonomia. 

Segundo Sheldon et al., (2004) o grau de satisfação com a vida que conduz ao bem- 

estar psicológico varia de acordo com o desenvolvimento do processo de 

individuação. Os resultados apontam que o medo de desapontar em ambas as 

figuras se associa de forma negativa com a auto-estima, e na figura materna com a 

felicidade. Já na figura paterna associa-se de forma positiva com a sociabilidade. 

As associações negativas apresentadas revelam que a apreensão sentida pelos jovens 

reflete-se de forma negativa na sua auto-estima e felicidade, uma vez que o medo 

tende a ser acompanhado por emoções mais instáveis, quando este apresenta níveis 

muito elevados. Segundo Yanamoto e Holloway (2010) as expetativas parentais são 

definidas como crenças realistas dos pais sobre o futuro dos filhos. Por sua vez, o 
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medo e receio elevado dos filhos em não responder a estas é gerador de ansiedade 

(Bardagi & Hutz, 2008). Posto isto, a associação positiva à sociabilidade, era 

esperada que fosse de igual forma negativa, tal como a auto-estima e felicidade, uma 

vez que o comprometimento da estima que os jovens têm por si, tal como a 

satisfação geral com a vida, parece ser uma caraterística particular de indivíduos 

pouco seguros e confiantes, tendendo a apresentar mais dificuldades em interagir 

socialmente. 

O neuroticismo associa-se de forma negativa com a auto-estima, o 

equilíbrio, o envolvimento social, a sociabilidade, o controlo de si e dos 

acontecimentos a felicidade. Por outro lado, a extroversão, a amabilidade e a 

conscienciosidade associam-se positivamente com a auto-estima, o equilibrio, o 

envolvimento social, a sociabilidade, o controlo de si e dos acontecimentos e a 

felicidade. A presença de traços neuróticos nos jovens adultos associa-se 

negativamente ao bem-estar dos jovens, sendo este resultado previsível, uma vez que 

os traços neuróticos são geradores de ansiedade e tensão. Por outo lado, os jovens 

adultos que apresentam caraterísticas de uma personalidade mais ajustada e 

estruturada estão mais predispostos a vivenciar sinais de bem-estar psicológico e 

satisfação com a vida em geral. Um estudo de Keyes, Shmotkin e Ryff (2002), com 

uma amostra de 3032 adultos com idades compreendidas entre os 25 e 74 anos, 

objetivou estudar as associações entre o BES (bem-estar subjetivo) e BEP (bem-estar 

psicológico). A partir dos resultados foi possível verificar que estas variáveis se 

correlacionavam entre si, embora fossem consideradas distintas. Observou-se ainda, 

que o bem-estar psicológico, aumenta com a idade, o nível educacional, extroversão 

e conscienciosidade, mas diminuía com o neuroticismo, uma vez que este é 

considerado uma caraterística negativa e instável. O bem-estar psicológico encontra- 
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se fortemente relacionado com a personalidade (Novo, 2005; Ryff, 1989; Ryff & 

Keyes, 1995). 

A abertura à experiência associa-se de forma positiva com o envolvimento 

social e de forma negativa com a sociabilidade. Quando se denota que os jovens 

adultos tendem a ter interesse por uma variedade de experiências novas, é possível 

constatar que este interesse se associa de forma positiva ao envolvimento social, por 

outro lado a abertura à experiência associa-se de forma negativa à sociabilidade, esta 

associação negativa é que parece ser contraditória de acordo com a literatura, uma 

vez que seria esperado que se correlacionasse de forma positiva com a abertura à 

experiência, já que a abertura a novas experiências, implica inevitavelmente 

interações sociais. Quanto maior a exploração e o envolvimento em atividades novas, 

maior é a possibilidade de estabelecer relacionamentos interpessoais satisfatórios 

(Almeida & Soares, 2001; Bardagi & Hutz, 2009). 

Os dados obtidos apontam ainda para diferenças significativas da separação- 

individuação face à idade, verificando-se em ambas as figuras parentais que os 

jovens com idades compreendidas entre os 28 e os 30 anos apresentam maiores 

níveis de autoconfiança em relação aos jovens com idades compreendidas entre os 

18 e os 23 anos. O presente resultado é previsível, uma vez que à medida que 

aumenta a idade nos jovens, maior é a sua autoconfiança, caso desenvolvam o 

processo de individuação da melhor forma em relação às figuras parentais. Segundo 

Fleming (1993), a autoconfiança cresce em paralelo com a idade. E ainda, Koepke e 

Denissen (2012), Meeus et al., (2005) e Scabini (2000), defendem que o avançar da 

idade, assemelha-se a níveis maiores de autoconfiança, autonomia e individuação. 

Para ambas as figuras parentais observam-se diferenças na idade, uma vez 

que os jovens com idades compreendidas entre os 18 e os 23 anos, apresentam 
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maiores níveis de medo de desapontar em relação aos jovens que compreendem 

idades entre os 24 e os 27 anos. Assim como, na figura materna apresentam de 

igual modo maiores níveis de suporte de si. Mediante o resultado obtido, verifica-se 

que os jovens mais novos apontam uma maior apreensão em não responder às 

expetativas dos pais, assim como uma maior necessidade em apoiar-se na figura 

materna, podendo estes resultados serem justificados pelo facto de os jovens mais 

novos ainda se encontrarem dependentes a nível financeiro, assim como a nível 

emocional dos pais, daí resultar uma maior preocupação em desiludi-los. Sob a 

perspetiva de Zupančič e Kavčič (2014), o suporte nas figuras parentais, fundamenta 

a preocupação sentida pelos jovens mais novos, uma vez que estes se apresentam 

menos maduros afetivamente, e com menos aptidão para gerir as suas emoções. 

Em relação à variável bem-estar, verificam-se diferenças significativas face à 

idade, observando-se que os jovens com idades compreendidas entre os 24 e os 27 

anos e entre os 28 e os 30 anos apresentam maiores níveis de envolvimento social 

em relação aos jovens com idades compreendidas entre os 18 e os 23 anos. A partir 

dos presentes dados, constata-se que os jovens adultos mais velhos apresentam um 

maior envolvimento em atividades novas, podendo ser justificado pelo facto de 

apresentarem maiores níveis de autonomia em relação aos pais. Soto, John, Gosling e 

Potter (2011) comprovam que participação em atividades e experiência novas, tende 

a crescer em paralelo com a idade. 

Em relação à variável personalidade, verificam-se diferenças significativas 

face à idade, observando-se que os jovens com idades compreendidas entre os 18 e 

os 23 anos apresentam maiores níveis de neuroticismo em relação aos jovens com 

idades compreendias entre os 24 e os 27 anos. A partir do resultado obtido, observa- 

se que os jovens mais novos apresentam mais caraterísticas neuróticas em relação 
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aos jovens mais velhos, sendo justificado pelo facto de os jovens mais novos estarem 

a individualizar-se, sendo este um processo de indecisões e inseguranças, que 

inevitavelmente manifestam certa fragilidade a nível emocional nos jovens. Lucas e 

Donnellan (2009) comprovam que a extroversão está associada de forma negativa ao 

aumento da idade, uma vez que os sujeitos mais novos tendem a apresentar mais 

traços neuróticos. 

Face à variância da conscienciosidade em relação à idade, os jovens com 

idades compreendidas entre os 28 e os 30 anos apresentam níveis maiores em relação 

aos jovens com idades compreendidas entre os 18 e os 23 anos e também em relação 

aos jovens com idades compreendidas entre os 24 e os 27 anos. Perante o seguinte 

resultado, em que os jovens mais velhos apresentam maiores níveis de consciência 

comparativamente com os mais novos, pode ser justificado pela maior maturidade 

emocional que os jovens mais velhos têm face aos mais novos, daí apresentarem uma 

maior responsabilidade e ponderação na forma como agem em diversas situações, 

assim como agem nas relações interpessoais. Com o avançar da idade o grau de 

conscienciosidade tende a aumentar (e.g. Allemand, Zimprich, & Hendriks, 2008; 

Soto at al., 2011). Um estudo de Anusic, Lucas e Donnellan (2012), com uma 

amostra de 7026 indivíduos, objetivou verificar as diferenças nas faixas etárias 

quanto à personalidade, chegou-se à conclusão que a conscienciocidade se encontra 

correlacionada de forma positiva com a idade. 

Os dados obtidos apontam ainda para diferenças significativas da separação- 

individuação na figura materna face ao sexo, em que o sexo feminino apresenta 

maiores níveis de suporte de si, ligação e medo de desapontar e o sexo masculino 

apresenta maiores níveis de autoconfiança. Já em relação à figura paterna, o sexo 

feminino apresenta maiores níveis de medo de desapontar e o sexo 



82  

masculino maiores níveis de intrusividade e autoconfiança. A partir do presente 

resultado é percetível que as raparigas parecem apresentar uma maior necessidade 

de apoio e suporte em relação à figura materna, encontrando-se associada à 

preocupação em desiludir as figuras parentais. Segundo Gerlsma, Arrindell, Van 

der Veen e Emmerlkamp (1991), assumem que o suporte e proximidade emocional 

aos pais é percecionado de forma diferente por ambos os sexos, enfatizando que o 

sexo feminino tem uma perceção mais elevada e consistente do suporte das figuras 

parentais. Já os rapazes apresentam maiores níveis de autonomia em relação a 

ambas as figuras parentais, podendo ser fundamentado pelo facto de apresentarem 

menos dependência emocional em relação às figuras parentais, o que facilita a sua 

tomada de decisões de forma autónoma em relação as raparigas, uma vez que estás 

encontram-se mais dependentes das figuras parentais. Os rapazes vão manifestando 

mais caraterísticas visíveis de autonomia comparativamente com as raparigas 

(Fleming, 1993). Importa ressaltar ainda que neste estudo os rapazes, percecionam 

mais atitudes intrusivas por parte da figura paterna, comparativamente com as 

raparigas. Aqui seria expectável o contrário uma vez que os rapazes se mostram 

mais autónomos e independentes, sendo estas caraterísticas opostas às práticas 

intrusivas. Segundo Barber e Harmon (2002) a intrusividade e superproteção 

parental inibem e limitam de forma significativa autonomia e independência. 

Na personalidade observam-se diferenças no sexo, uma vez que as raparigas 

apresentam maiores níveis de neuroticismo e amabilidade, e os rapazes maiores 

níveis de extroversão. As raparigas demonstram-se mais neuróticas 

comparativamente com os rapazes, geralmente as raparigas caraterizam-se como 

mais, tendendo a resultar desta vulnerabilidade a manifestação de emoções mais 

desajustadas como a ansiedade. Segundo alguns autores, as raparigas manifestam 
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mais instabilidade emocional comparativamente com os rapazes (eg. Chapman, 

Duberstein, Sorensen, & Lyness, 2007; Schmitt, Realo, Voracek, & Allik, 2008). 

Perante os dados obtidos, é possível ainda observar que as raparigas se mostram mais 

amáveis que os rapazes, podendo ser fundamentando pelo facto de as raparigas se 

apresentarem mais emotivas, mostrando com mais facilidade os seus sentimentos. 

Segundo alguns autores as raparigas apresentam uma maior preponderância nos 

traços de amabilidade, em comparação com os rapazes (Aluja, Garcia, Rossier, & 

Garcia, 2005; Costa, Terracciano, & McCrae, 2001). Em relação aos rapazes estes 

revelam-se mais extrovertidos em relação às raparigas, podendo este resultado ser 

explicado pela maior sociabilidade com o meio à sua volta. Todavia, este resultado 

parece ser controverso uma vez que não é corroborado pela literatura. Segundo 

Weisberg, DeYoung e Hirsh (2011), em que examinaram num estudo com uma 

amostra de 2643 indivíduos com idades compreendidas entre os 17 e os 85 anos, 

tendo o intuito de examinar as diferenças entre o género e os traços de personalidade, 

observaram um maior peso da extroversão nas raparigas, em comparação com os 

rapazes. E ainda o estudo de Vianello, Schnabel e Nosek (2013) com uma amostra de 

14348 participantes com o intuito de avaliar as diferenças dos traços de 

personalidade no género, observou que as raparigas revelam maiores níveis de 

extroversão face aos rapazes. 

O bem-estar apresenta diferenças significativas em relação ao sexo, em que 

as raparigas apresentam maiores níveis de equilíbrio, e os rapazes maiores níveis de 

auto-estima, controlo de si e dos acontecimentos e felicidade. Nos resultados 

obtidos, constata-se que as raparigas se mostram mais equilibradas em vários níveis, 

como profissional, pessoal, bem como familiar comparativamente com os rapazes, 

podendo ser explicado pelo facto de se caraterizarem como mais responsáveis, 
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ponderadas e disciplinadas que os rapazes. De acordo com a literatura as raparigas 

manifestam valores mais elevados no que concerne à responsabilidade e sensatez, em 

comparação com os rapazes (Schmitt et al., 2008), sendo estas caraterísticas 

promotoras de um maior equilíbrio. Por outro lado, os rapazes mostram-se mais 

felizes e satisfeitos com a vida em geral, podendo o presente resultado ser aclarado 

pelo auto-conceito positivo que os rapazes manifestam em maior grau 

comparativamente com as raparigas. De acordo com Fernandes (2007), os rapazes 

manifestam mais sinais de felicidade e auto-aceitação, quando comparados com as 

raparigas, podendo ser justificado pelo facto de estes apresentarem mais estabilidade 

emocional e se mostrarem mais despreocupados com as diversas situações. Segundo 

vários autores, os rapazes revelam valores mais elevados e significativos na auto- 

estima, quando comparados com as raparigas (e.g. Abella, 2003; Zimmerman, 

Copeland, Shope, & Dielman, 1997). E por fim, os rapazes na presente investigação 

revelam níveis superiores no controlo de situações de maior tensão, em relação às 

raparigas, parecendo assim relacionar-se com a perceção mais estável que estes têm 

acerca de si próprios, assim como com os níveis mais consistentes da satisfação com 

a vida. Segundo Branden (1993), os indivíduos que manifestam mais auto-estima, 

maior aceitação de si, apresentam-se mais seguros perante as dificuldades que 

surgem. 

Relativamente ao estado relacional dos jovens denotam-se diferenças na 

separação-individuação em ambas as figuras parentais, nomeadamente na 

ligação, em que os jovens que se encontram numa relação amorosa apresentam 

maiores níveis de ligação em relação aos jovens que nunca namoraram. No actual 

resultado era esperado o contrário, já que os jovens que não se encontram 

presentemente envolvidos em relações românticas, assim como os jovens que nunca 
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estiveram, tendem a estar mais dependentes e ligados às figuras parentais, por outro 

lado os jovens que têm um par amoroso, encontram-se mais independentes a nível 

emocional das figuras parentais, sendo o seu companheiro assumir com maior peso o 

papel de base segura. Segundo a literatura, a perceção do par amoroso como uma 

figura próxima e disponível proporciona segurança e apoio em momentos de maior 

tensão (Hazan & Shaver, 1990), desta forma as relações intímas assumem um papel 

de porto seguro (Collins, Welsh & Furman, 2009). A procura de apoio e conforto nos 

pares amorosos, faz com que as figuras parentais deixam de ser a única base de 

segurança dos jovens (Fleming, 2005), pelo que é expectável que a ligação aos pais 

tenda a ser menor. Segundo Matos e Costa (2006), as figuras parentais continuam a 

assumir um papel pertinente durante o processo em que o indivíduo estabelece novos 

vínculos com os seus pares. 

Também se verificam diferenças na autoconfiança em ambas as figuras 

parentais no que concerne ao estado relacional dos jovens sendo que os jovens que 

nunca namoraram, assim como os que presentemente não namoram, apresentam 

maiores níveis de autoconfiança em relação ao grupo que atualmente namora. Os 

jovens que presentemente não estabelecem uma relação amorosa demonstram-se 

como mais confiantes em si próprios e mais autónomos face às figuras parentais. Os 

jovens que presentemente não estabelecem uma relação amorosa demonstram-se 

como mais confiantes em si próprios e mais autónomos face às figuras parentais. Na 

presente amostra os jovens que não se encontram numa relação amorosa 

demonstram-se como mais autónomos e independentes, podendo ser explicado pelo 

facto de estes não se sentirem satisfeitos em ter um par romântico, uma vez que já 

vivenciaram essa experiência. Desta forma, tendem a estar mais terem a perceção 

que um parceiro não os satisfaz, acabando desta forma por serem mais 
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independentes. Todavia, em consonância com a literatura, os níveis de dependência 

em relação às figuras parentais tendem a tornar-se menor, à medida que os jovens 

vão fortalecendo os vínculos com outras figuras significativas, nas quais possam 

encontrar segurança (e.g., Cordeiro, 2012; Fleming, 2005). 

A intrusividade na figura paterna revela também diferenças significativas 

relativamente ao estado relacional dos jovens. É observável que os jovens que 

nunca tiveram uma relação amorosa, tendem a percecionar a figura paterna como 

mais intrusiva, em comparação aos jovens que neste momento se encontram numa 

relação romântica. Assim, o presente resultado poderá ser fundamentado devido aos 

jovens que nunca se envolveram emocionalmente em relações românticas, estarem 

mais dependentes das figuras parentais. Segundo vários autores, a perceção das 

figuras parentais como intrusivas, traduz-se na maior dependência dos jovens 

(Barber, 1996; Soenens & Vansteenkiste, 2010; Wood, 2006), já que as figuras 

parentais não manifestam apoio aos jovens nas suas ideias, comprometendo assim o 

desenvolvimento do processo de individuação destes (Barber, 2002). Desta forma, o 

estabelecimento de relações românticas assemelha-se a uma menor dependência em 

relação às figuras parentais, uma vez que se tornam mais autónomos e independentes 

com as suas novas relações (Mikulincer & Shaver, 2007). 

Quanto à variável personalidade verificam-se igualmente diferenças no que 

concerne ao estado relacional dos jovens, no neuroticismo, em que os jovens que 

neste momento não namoram, assim como os jovens que nunca namoraram 

apresentam maiores níveis em relação ao grupo que namora. Os jovens adultos que 

nunca vivenciaram uma relação amorosa, assim como os que neste momento não 

namoram manifestam mais emoções instáveis e desajustadas associadas ao 

neuroticismo. Segundo Bolger e Schilling (1991), indivíduos com traços neuróticos 
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manifestam níveis mais elevados de stress. Apresentam também dificuldades mais 

acentuadas na adaptação em relacionamentos de intimidade (Karney & Bradbury, 

1995). 

Também se verificam diferenças na extroversão em relação ao estado 

relacional dos jovens em que os jovens que namoram apresentam maiores níveis de 

extroversão em relação aos jovens que não namoram e nunca namoraram. Segundo 

Hemenover (2001), indivíduos com caraterísticas mais extrovertidas apresentam uma 

maior capacidade em solucionar atritos que possam surgir na relação. 

Em relação à variável bem-estar existem diferenças quanto ao estado 

relacional dos jovens, nomeadamente na auto-estima, em que os jovens que 

namoram apresentam maiores níveis em relação aos jovens que não namoram, o que 

poderá ser fundamentado pelo facto de o envolvimento em relacionamentos 

amorosos contribuir de forma positiva para a perceção que os jovens têm acerca de si 

próprios. Segundo Furman e Simon (2006), os relacionamentos seguros associam-se 

a uma perceção ajustada de si próprio. 

Também existem diferenças no equilíbrio relativamente ao estado 

relacional dos jovens, sendo que os níveis mais elevados de equilíbrio nas suas 

vivências por parte dos jovens que presentemente estabelecem uma relação amorosa, 

enaltecem a importância que os vínculos com o par amoroso têm no 

desenvolvimento do equilíbrio em diversas esferas. Segundo Pinto (2009), os 

relacionamentos amorosos assumem um papel central, na manifestação de sinais de 

equilíbrio e bem-estar nos jovens adultos. 

Por fim, verificam-se ainda diferenças no envolvimento social, sendo 

possível constatar que os jovens que neste momento se encontram numa relação 

amorosa apresentam-se mais envolvidos em atividades diferentes a nível social. O 
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estabelecimento de vínculos seguros nas relações amorosas reflete níveis mais 

elevados de estima por si, equilíbrio e uma maior predisposição ao envolvimento 

social, gerando assim a manifestação de sinais de bem-estar psicológico. Desta forma 

verifica-se que o presente resultado vai ao encontro da literatura, uma vez que sob a 

perspetiva de Matos, Barbosa e Costa (2001) a confiança e segurança no par amoroso 

assumem-se como variáveis preditoras do envolvimento social. 

Finalmente, os resultados apontam para a personalidade emocionalmente 

ajustada enquanto variável mediadora na associação entre a separação- 

individuação aos pais e o bem-estar psicológico, observando-se inicialmente que a 

separação-individuação na mãe positiva prediz positivamente o bem-estar 

psicológico, por outro lado a separação-individuação no pai prediz negativamente o 

bem-estar psicológico, este último resultado não era expectável, todavia na presente 

amostra poderá ser justificado pelo facto de os jovens adultos percecionarem a figura 

materna como uma figura que confere mais apoio e segurança, o que por sua vez 

facilita o processo de individuação que se reflete em níveis de bem-estar psicológico 

destes. Os jovens adultos que levam a cabo o processo de separação-individuação aos 

pais tendem a manifestar mais sinais de satisfação com a vida em geral. Pelo que, de 

acordo com a literatura a satisfação global com a vida e o bem-estar psicológico, 

variam mediante o grau de autonomia (Sheldon et al., 2004). Também se constatou 

que a separação-individuação nos pais positiva prediz as caraterísticas 

emocionalmente ajustadas da personalidade. Posto isto, é passível constatar que a 

autonomia, independência e a individuação em relação aos pais contribui para a 

construção de uma personalidade saudável. Em consonância com a literatura, a 

estrutura de uma personalidade emocionalmente ajustada está associada às relações 

baseadas na prestação de apoio e cuidado no seio familiar (Bowlby, 1969) e por sua 
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vez ao processo de separação-individuação (Kins, Soenens & Beyers, 2011). A 

intrusividade em ambas as figuras parentais não revelou significância na predição da 

pesrsonalidade e do bem-estar psicológico, podendo este resultado ser justificado 

pelo facto de a intrusividade não ser percecionada em grande escala pelos jovens 

adultos, ao ponto de interferir negativamente no desenvolvimento da sua 

personalidade ajustada e bem-estar psicológico. Constatou-se ainda que a 

personalidade emocionalmente ajustada prediz positivamente as caraterísticas do 

bem-estar psicológico, ao passo que o neuroticismo prediz negativamente as 

dimensões do bem-estar psicológico. Perante o presente resultado, sugere-se que a 

manifestação de caraterísticas do bem-estar psicológico deve-se sobretudo aos traços 

de personalidade emocionalmente ajustados A personalidade encontra-se associada 

às caraterísticas do bem-estar psicológico (Ryff, 1989; Ryff & Keyes, 1995; Novo, 

2005), pelo que os traços emocionalmente ajustados da personalidade são 

pontenciadores de uma maior satisfação com a vida em geral que se assemelha ao 

bem-estar psicológico. Por outro lado, os traços emocionalmente disfuncionais 

acabam por inibir a manifestação de sinais de bem-estar psicológico. 

Em ambas as figuras parentais a separação-individuação postiva, assim como 

a intrusividade não se mostraram preditoras do neuroticismo, podendo este resultado 

ser explicado pelo facto de as caraterísticas desajustadas da personalidade, como o 

caso do neuroticismo poderem desenvolver-se independentemente da concretização 

do processo de separação-individuação aos pais, podem relacionar-se com factores 

que têm mais peso como acontecimentos traumáticos que possam ter surgido ao 

longo da vida. E ainda a intrusividade não assumiu um papel preditor no bem-estar 

psicológico, podendo ser corroborado pelo facto de a intrusividade por parte dos pais 

não ser percecionada em grande escala pelos jovens da presente amostra, desta forma 

não apresenta valores significativos em relação ao bem-estar psicológico. 
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No modelo final na figura materna observa-se que a personalidade 

emocionalmente ajustada assume um papel de mediação total na relação entre a 

separação-individuação na mãe positiva e o bem-estar psicológico. Já no modelo da 

figura paterna, observa-se uma mediação parcial, pelo que a relação entre a 

separação-individuação positiva no pai e o bem-estar é explicada parcialmente pela 

variável mediadora. Este resultado reflete a importância do ambiente familiar no 

desenvolvimento de determinados traços de personalidade que se traduzem em sinais 

de satisfação global com a vida e bem-estar psicológico. A personalidade 

emocionalmente ajustada parece clarificar o relacionamento da separação- 

individuação aos pais no desenvolvimento do bem-estar, assumindo um papel 

importante na associação entre a separação-individuação aos pais e o bem-estar, 

explicando totalmente esta relação no caso da mãe e parcialmente no caso do pai. No 

caso do pai com a introdução da variável mediadora observou-se o efeito de 

supressão na relação da separação-individuação positiva no pai e do bem-estar 

psicológico, uma vez que o sinal negativo da associação anterior passou a positivo, o 

que significa que a presença de caraterísticas emocionalmente ajustadas assume um 

papel postivo na associação mencionada, no sentido de o processo de separação- 

individuação bem conseguido, predizer positivamente as caraterísticas do bem-estar 

psicológico. 

 
 

Implicações práticas, limitações e pistas futuras 

 

No presente estudo é preponderante ressaltar algumas implicações, 

contribuições e limitações. Este estudo permitiu um melhor entendimento da 

predição da separação-individuação aos pais e da personalidade no desenvolvimento 

do bem-estar psicológico e finalmente testar o papel mediador de personalidade na 

associação entre a separação-individuação aos pais e o bem-estar. 



91  

A partir da investigação foi possível verificar que a qualidade dos vínculos 

com as figuras parentais e a separação-individuação aos pais levada a cabo com 

sucesso estão associadas à prática de condutas não abusivas pelos jovens nas suas 

relações amorosas, e à presença de características resilientes. Encontram-se ainda 

relacionadas ao desenvolvimento de traços de personalidade ajustados e aos sinais de 

bem-estar psicológico nos jovens adultos. 

Ao longo do estudo observam-se algumas limitações referentes à presente 

investigação. Primeiramente importa assinalar o facto de o presente estudo ser de 

caráter transversal, dificultando assim o estabelecimento de relações de causa e efeito 

entre as variaveis. A utilização de questionários de autorrelato, como método de 

recolha de dados é percecionada como outra limitação, uma vez que se verifica com 

mais facilidade a presença de desejabilidade social por partes dos jovens adultos. A 

expansão do protocolo de investigação parece ser o facto com maior peso pela 

exclusão de outliers. A presente investigação alerta para o papel relevante que as 

figuras parentais assumem no desenvolvimento saudável dos jovens adultos. É 

preponderante a concretização de futuros estudos longitudinais de modo a serem 

estudadas as relações de causalidade entre as variáveis em estudo. Seria também 

relevante em futuros estudos introduzir a variável estilos parentais, com o objetivo de 

entender de que forma estes se associam ao desenvolvimento do processo de 

separação-individuação aos pais. E por fim, introduzir outras variáveis 

sociodemográficas como a configuração familiar com o objetivo de entender melhor 

o desenvolvimento da personalidade e por sua vez do bem-estar psicológico. E ainda 

como contemplar uma faixa etária mais abrangente de forma a obter dados mais 

significativos. 
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Considerações finais 

 

A presente investigação permitiu a aquisição de novos conhecimentos acerca 

da importância da separação-individuação aos pais nos conflitos no namoro, na 

resiliência, na personalidade e no bem-estar. Importa ressaltar que inicialmente foi 

necessário um melhor entendimento da contribuição da qualidade das relações 

precoces com as figuras primordiais no processo de separação-individuação aos pais. 

Em ambos os estudos, as figuras parentais detêm um papel importante para 

uma melhor compreensão das caraterísticas singulares dos jovens adultos. Objetivou- 

se num primeiro estudo verificar a predição da separação-individuação aos pais e da 

resiliência no desenvolvimento dos conflitos no namoro e estudar o papel moderador 

da resiliência na associação entre a separação-individuação aos pais e os conflitos no 

namoro. No segundo estudo pretendeu-se examinar a predição da separação- 

individuação aos pais e da personalidade no bem-estar, e por fim investigar o papel 

mediador da personalidade na associação entre a separação-individuação aos pais e o 

bem-estar. 

Através dos resultados foi possível observar as variações da separação- 

individuação aos pais, conflitos no namoro, resiliência, bem-estar e personalidade 

face à idade, sexo e estado relacional dos jovens adultos. 

No que concerne à separação-individuação para ambas as figuras parentais, 

relativamente à idade observou-se que os jovens mais velhos apresentam niveis mais 

elevados de autoconfiança em relação aos jovens mais novos. Por outro lado, os 

jovens mais novos revelam niveis maiores de medo de desapontar quando 

comparados aos jovens mais velhos. Apenas para a figura materna, verificou-se que 

os jovens mais novos apresentam maiores niveis de suporte de si em relação aos 

jovens mais velhos. Quanto ao sexo, verificou-se que na figura materna as raparigas 
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apresentam niveis mais elevados de suporte de si, ligação e medo de desapontar 

quando comparadas com os rapazes. Por sua vez, o sexo masculino destaca-se em 

relação ao sexo feminino por apresentar niveis mais elevados de autoconfiança. 

Verifica-se ainda que na figura paterna as raparigas apresentam maiores niveis de 

intrusividade em relação aos rapazes, e os rapazes evidenciam maiores niveis de 

intrusividade e autoconfiança quando comparados com as raparigas. No que diz 

respeito ao estado relacional na figura materna verifica-se que os jovens que 

atualmente namoram apresentam niveis mais elevados de ligação em relação aos 

jovens que nunca namoraram, e por sua vez os jovens que nunca namoraram 

apresentam maiores niveis de autoconfiança em relação aos jovens que namoram. 

Quanto á figura paterna, os jovens que namoram evidenciam maiores niveis de 

ligação comparados com os jovens que de momento não namoram, assim como os 

jovens que nunca namoraram apresentam maiores niveis de intrusividade em relação 

aos jovens que atualmente namoram, e ainda os jovens que não namoram apresentam 

maiores niveis de autoconfiança em relação aos jovens que namoram. 

Relativamente aos conflitos no namoro, quanto á idade não se verificam 

diferenças significativas. Em relação ao sexo, verifica-se as raparigas apresentam 

niveis mais elevados de estratégias de resolução abusivas comparadas com os 

rapazes. No que diz respeito ao estado relacional, observa-se que os jovens que não 

namoram evidenciam niveis maiores de estratégias de resolução abusivas em relação 

as jovens que namoram. 

Quanto à resiliência, constata-se que não existem diferenças significativas 

em relação á idade e ao sexo. Relativamente ao estado relacional, observou-se que os 

jovens que namoram apresentam niveis mais elevados de resiliência em relação aos 

jovens que não namoram e que nunca namoraram. 

No que concerne ao bem-estar, quanto á idade, verifica-se que os jovens 
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mais novos apresentam maiores niveis de neuroticismo em relação aos jovens mais 

velhos. Pelo contrário, os jovens mais velhos apresentam maiores niveis de 

conscienciosidade em relação aos jovens mais novos. Relativamente ao sexo, 

observa-se que as raparigas apresentam niveis mais elevados de neuroticismo e 

amabilidade comparadas com os rapazes, e por sua vez os rapazes evidenciam 

maiores niveis de extroversão em relação às raparigas. No que diz respeito ao estado 

relacional, constata-se que os jovens que não namoram e os jovens que nunca 

namoraram apresentam maiores niveis de neuroticismo em relação aos jovens que 

atualmente estabelecem uma relação romântica. E ainda, os jovens que namoram 

apresentam niveis maiores de extroversão em relação aos jovens que não namoram e 

nunca namoraram. 

Por fim, relativamente à personalidade, verifica-se que quanto à idade os 

jovens mais velhos apresentam niveis mais elevados de envolvimento social em 

relação aos jovens mais novos. Quanto ao sexo, os rapazes destacam-se e apresentam 

niveis maiores em relação à auto-estima, controlo de si e dos acontecimentos e 

felicidade comparados com as raparigas. Por outro lado, as raparigas apresentam 

maiores niveis de equilibrio quando comparadas com os rapazes. Relativamente ao 

estado relacional, observa-se os jovens que namoram atualmente evidenciam niveis 

maiores de auto-estima, equilibrio e envolvimento social em relação aos jovens que 

não namoram. E ainda os jovens que namoram apresentam niveis maiores de auto- 

estima em relação aos jovens que nunca namoraram. 

Foi passível de observar que a separação-individuação aos pais e a resiliência 

assumem um papel preponderante na predição dos conflitos no namoro, embora seja 

pertinente ressaltar que a separação-individuação aos pais apresentou predições de 
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maior magnitude nos conflitos no namoro. Verifica-se ainda que a resiliência 

apresenta um papel moderador na associação entre a intrusividade na mãe e as 

estratégias de resolução de conflitos não abusivas e na associação entre a 

autoconfiança na mãe e os comportamentos violentos. 

 

Foi ainda passível de se observar que a separação-individuação aos pais e a 

personalidade predizem o bem-estar psicológico. Constatou-se também que a 

personalidade emocionalmente ajustada assume um papel de mediação total entre a 

separação-individuação na mãe positiva e o bem-estar psicológico. Por outro lado, 

assume um papel de mediação parcial entre a separação-individuação no pai positiva 

e o bem-estar psicológico. 

Ao londo do presente estudo foram percebidas diversas limitações, 

ressalvando o facto de os estudos apresentarem um caráter transversal, à extensão do 

protocolo que originou uma maior probabilidade de respostas aleatórias e cansaço 

dos inquiridos. E por fim, a utilização de instrumentos de autorrelato na recolha de 

dados em que está inerente a subjetividade da informação percebida. 

Desta forma seria oportuna a realização de estudos de caráter longitudinal 

com o objetivo de compreender de uma forma mais extensa as variáveis em estudo, 

já que as entrevistas possibilitam a aquisição de mais detalhes acerca dos sujeitos que 

compõe a amostra. No primeiro estudo, seria relevante introduzir a variável 

vinculação amorosa, de forma a perceber melhor o desenvolvimento dos conflitos no 

namoro nas relações românticas. Assinalar ainda, a preponderância em utilizar os 

dados do estudo para a criação de programas de prevenção da violência em relações 

intímas nas escolas e nas universidades. Por outro lado, no segundo estudo seria 

relevante a introdução da variável estilos parentais, para assim perceber de que forma 

estes se associam ao desenvolvimento do processo de separação-idividuação aos 
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pais. Introduzir também a variável sociodemográfica configuração familiar para um 

melhor entendimento do processo de separação-individuação aos pais e por sua vez 

do desenvolvimento da personalidade e do bem-estar psicológico. Para ambos os 

estudos, ressaltar a relevância em avolumar a faixa etária dos jovens adultos em 

próximos estudos com o objetivo de obter dados mais significativos. 
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1.1. Análise Fatorial Confirmatória de 1ª Ordem do Individuation Test for Emerging 

Adults (ITEA - Mãe) 

 

 

χ2(53) = 256.29 , p = .000 , CFI =.96 , TLI=.94 , RMR =.05 , RMSEA = .06 
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1.2. Análise Fatorial Confirmatória de 1ª Ordem do Individuation Test for Emerging 

Adults (ITEA - Pai) 

 

 

χ2(52) =314.82 , p = .000 , CFI =.95 , TLI=.93 , RMR =.06 , RMSEA =.07 
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1.3. Análise Fatorial Confirmatória de 1ª Ordem do NEO Five Factor Inventory 

(NEO-FFI-20) 
 

 
 

 

χ2 (122)=3.588 , p= .000 , CFI = .917 , TLI= .896 , RMR= .0442 , RMSEA = .052. 
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1.4. Análise Fatorial Confirmatória de 1ª Ordem do Conflict in Adolescent Dating 

Relationships Inventory (CADRI) 

 

 

 

 

 

 

 
χ2 (21)= 5.22 , p=.000 , CFI = .95 , TLI= .92 , RMR=.42 , RMSEA = .07. 
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1.5. Análise Fatorial Confirmatória de 1ª Ordem do EMMBEP- Escala de Medida de 

Manifestação de Bem-Estar Psicológico 

 
 

 

 

 

 

 

χ2 (88)= 4.896 , p=.000 , CFI = .952 , TLI= .935 , RMR= .0405 , RMSEA = .064. 
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1.6. Análise Fatorial Confirmatória de 1ª Ordem da Resilience Scale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

χ2(20) =6.04, p=.000, CFI =.83, TLI=.81, RMR = .06, RMSEA =.07 

. 
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Código:    

 

 

1.1 Idade:  anos    1.2 Sexo: masculino feminino 1.3 Habilitações Literárias:    
 

1.4 Profissão: 
 

   Estudante Área de estudos:   

   Outra Qual?   

Ano:   

 

1.5 Meio onde vive: 

   Urbano Rural 

 
1.6 Sente-se satisfeito(a) com a sua imagem corporal? 

   Sim Não O que mudaria na sua 

imagem?     
 

 

2.1 Pai 

Idade: Profissão:    

 

 
Escolaridade:    

 

2.2 Mãe 

Idade:  Profissão: Escolaridade:    
 

2.3 Situação relacional dos pais: 

 Casados/ União de facto Há quanto tempo?   

 Vivem juntos mas não estão casados Há quanto tempo?    

 Divorciados/ Separados Há quanto tempo?    

 Viúvos Há quanto tempo?    
 

2.4 Pessoas com quem vive atualmente:  Há quanto tempo?    

2.5 Número de irmãos:  Idades:    
 

 

3.1 Neste momento namora? 

 Sim Duração da relação:    

 

 
Não, mas já namorei Duração da relação anterior: 

 
  

 

 Nunca namorei 

 
3.2 Se nunca namorou, tem tido relações românticas esporádicas? 

 

  Sim    Duração da relação:   Não 
 

3.3 Ter uma relação romântica para mim… 

 
  É muito importante É bastante importante É razoavelmente importante Não é  

 

                                                                                                                                                importante 

1. Identificação Pessoal 

2. Identificação Familiar 

3. Relação Romântica 
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ITEA 

 
(Komidar, Zupančič, & Puklek Levpušček, 2011; Adaptação de Correia & Mota, 2013) 

 

Na tabela abaixo, há várias afirmações sobre o relacionamento com a sua mãe e o seu 

pai. Para cada afirmação, por favor marque o nível de concordância que mais se 

aplica a si. 

 

 
1= Completamente falso 

 

5= Completamente verdadeiro 

 

Mãe 
 

Pai 

1 2 3 4 5 1) Ele (a) respeita as minhas vontades. 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 2) Eu tomo decisões sobre a minha carreira, independentemente da 
opinião dele (a). 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 3) Eu acho que ele (a) quer saber demasiado sobre mim. 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 4) Quando eu estou com problemas nas minhas relações pessoais eu 
peço-lhe conselhos. 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 5) Quando eu faço algo de errado, preocupo-me com a reação dele 
(a). 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6) Eu acho que ele (a) quer saber demasiado sobre os meus amigos. 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 7) Eu tento tomar decisões sobre a minha própria vida por minha 

conta. 
1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 8) Quando algo dá errado eu recorro a ele (a). 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 9) Eu resolvo os meus problemas no trabalho ou na escola, 
independentemente dele (a). 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 10) Quando eu estou com dúvidas sobre decisões importantes eu 
recorro a ele (a). 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 11) Se eu tivesse problemas no trabalho ou na escola eu preocupar- 

me-ia se a desapontasse. 
1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 12) Quando eu tenho um problema, eu tento encontrar uma solução 
sem a ajuda dele (a). 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 13) Eu gosto de conversar com ele (a). 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 14) Eu sinto-me culpado (a) quando não estou em contato com ele 
(a), tanto quanto ele (a) gostaria. 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 15) Eu acho que ele (a) faz muitas perguntas sobre o meu trabalho ou 

estudos. 
1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 16) Ele (a) respeita as minhas necessidades. 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 17) Receio que possa desapontá-lo (a). 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 18) Eu posso tomar decisões importantes sem a ajuda dele (a). 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 19) Ele (a) apoia as minhas decisões. 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 20) Eu acho que ele (a) quer passar muito tempo comigo. 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 21) Receio que possa dececioná-lo (a) com o meu estilo de vida. 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 22) Ele (a) entende os meus problemas. 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 23) Eu sei que caminho seguir sem ajuda dele (a). 1 2 3 4 5 
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NEO-FFI-20- Inventário de Personalidade 
(McCrae & Costa, 1999; adaptação de Bertoquini & Pais-Ribeiro, 2006) 

 
 

Leia cada afirmação com atenção. Para cada afirmaçãomarque com uma cruz 

(X) a resposta que melhor corresponde à sua opinião. Não existem respostas certas 

nem erradas. Descreva as suas opiniões honestamente. Responda a todas as questões. 
 
 

Discordo 

fortemente 

1 

Discordo 

 
2 

Neutro 

 
3 

Concordo 

 
4 

Concordo 

fortemente 

5 

 
 

 1. Raramente estou triste ou deprimido(a). ① ② ③ ④ ⑤ 

2. Sou uma pessoa alegre e bem disposta. ① ② ③ ④ ⑤ 

3. A poesia pouco ou nada me diz. ① ② ③ ④ ⑤ 

4. Tendo a pensar o melhor acerca das pessoas. ① ② ③ ④ ⑤ 

5. Sou eficiente e eficaz no meu trabalho. ① ② ③ ④ ⑤ 

6. Sinto-me, muitas vezes, desamparado(a), desejando que alguém resolva os meus ① ② ③ ④ ⑤ 

7. Muitas vezes, sinto-me a rebentar de energia. ① ② ③ ④ ⑤ 

8. Às vezes ao ler poesia e ao olhar para uma obra de arte sinto um arrepio ou uma onda de 

emoção. 
① ② ③ ④ ⑤ 

9. A minha primeira reação é confiar nas pessoas. ① ② ③ ④ ⑤ 

10. Sou uma pessoa muito competente. ① ② ③ ④ ⑤ 

11. Raramente me sinto só ou abatido(a). ① ② ③ ④ ⑤ 

12. Sou uma pessoa muito ativa. ① ② ③ ④ ⑤ 

13. Acho as discussões filosóficas aborrecidas. ① ② ③ ④ ⑤ 
14. Algumas pessoas consideram-me frio(a) e calculista. ① ② ③ ④ ⑤ 

15. Esforço-me por ser excelente em tudo o que faço. ① ② ③ ④ ⑤ 

16. Houve aturas em que experimentei ressentimento e amargura. ① ② ③ ④ ⑤ 

17. Sou dominador(a), cheio(a) de força e combativo(a). ① ② ③ ④ ⑤ 

18. Não dou grande importância às coisas da arte e de beleza. ① ② ③ ④ ⑤ 

19. Tendo a ser descrente ou a duvidar das boas intenções dos outros. ① ② ③ ④ ⑤ 

20. Sou uma pessoa aplicada, conseguindo sempre realizar o meu trabalho. ① ② ③ ④ ⑤ 
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Conflict in Adolescent Dating Relationships Inventory (CADRI) 
 

(Wolfe, Scott, Reitzel-Jaffe, Wekerle, Grasley & Straatman, 2001; Adaptação de Saavedra, Machado, 

Martins & Vieira, 2008) 

 

As perguntas que se seguem questionam-no acerca de coisas que poderão ter 

acontecido consigo durante uma discussão. Para cada frase deverá assinalar a sua 

opinião, colocando um círculo (O) na opção que melhor identifique o número de 

vezes que essas coisas aconteceram com o seu(ua) atual ou ex-namorado(a), no 

último ano. Como guia de resposta, utilize a seguinte escala: 

 

Nunca (isto nunca 

aconteceu no teu 

relacionamento) 

Raramente(isto 

aconteceu apenas 1-2 

vezes no teu 
relacionamento) 

Às vezes (isto 

aconteceu cerda de 3- 

5 vezes no teu 
relacionamento) 

Frequentemente(isto 

aconteceu mais do que 

6 vezes no teu 
relacionamento) 

0 1 2 3 
 

 
 

1. Eu apresentei os meus motivos. 0 1 2 3 

2. Eu toquei-o(a), sexualmente, contra a vontade dele(a). 0 1 2 3 

3. Eu tentei pôr os amigos dele(a) contra ele(a). 0 1 2 3 

4. Eu fiz alguma coisa para lhe provocar ciúmes. 0 1 2 3 

5. Eu destrui ou ameacei destruir alguma coisa de que ele(a) gostava. 0 1 2 3 

6. Eu admiti que tinha alguma culpa. 0 1 2 3 

7. Eu relembrei uma coisa má que ele(a) tinha feito no passado. 0 1 2 3 

8. Eu atirei-lhe alguma coisa. 0 1 2 3 

9. Eu disse coisas só para o (a) deixar furioso(a). 0 1 2 3 

10. Eu dei razões para achar que ele(a) estava errado(a). 0 1 2 3 

11. Eu concordei que ele(a) estava em parte, certo(a). 0 1 2 3 

12. Eu falei com ele(a) num tom de voz agressivo e mau. 0 1 2 3 

13. Eu forcei-o(a) a ter relações sexuais comigo quando ele(a) não queria. 0 1 2 3 

14. Eu apresentei uma solução que achei boa para os dois. 0 1 2 3 

15. Eu ameacei-o(a) para ter relações sexuais com ele(a). 0 1 2 3 

16. Eu deixei de falar até ele(a) se acalmar. 0 1 2 3 

17. Eu insultei-o(a) com coisas humilhantes. 0 1 2 3 

18. Eu discuti o assunto calmamente. 0 1 2 3 

19. Eu beijei-o(a) quando ele(a) não queria. 0 1 2 3 

20. Eu contei coisas aos amigos dele(a) para os pôr contra ele(a). 0 1 2 3 

21. Eu gozei-o(a) ou fiz pouco dele(a) em frente dos outros 0 1 2 3 
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22. Eu disse-lhe o quanto aborrecido(a) estava. 0 1 2 3 

23. Eu controlo com quem ele(a) está e onde está. 0 1 2 3 

24. Eu culpei-o (a) pelo problema 0 1 2 3 

25. Eu dei-lhe pontapés, bati-lhe ou dei 
lhe murros.. 

0 1 2 3 

26. Eu abandonei a sala para me acalmar. 0 1 2 3 

27. Eu desisti só para evitar um conflito. 0 1 2 3 

28. Eu acusei-o(a) de se meter com outras(os) raparigas/rapazes. 0 1 2 3 

29. Eu tentei assusta-lo(a) de propósito. 0 1 2 3 

30. Eu dei-lhe uma bofetada ou puxei-lhe o cabelo. 0 1 2 3 

31. Eu ameacei magoá-lo(a). 0 1 2 3 

32. Eu ameacei terminar o namoro. 0 1 2 3 

33. Eu ameacei bater-lhe ou atirar-lhe com qualquer coisa. 0 1 2 3 

34. Eu empurrei-o(a), dei-lhe encontrões ou abanei-o(a). 0 1 2 3 

35. Eu espalhei boatos contra ele(a). 0 1 2 3 
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EMMBEP- Escala de Medida de Manifestação de Bem-Estar Psicológico 
(Massé et al., 1998; Adaptação de Monteiro, Tavares, & Pereira, 2006) 

 
 

Leia atentamente cada uma das frases, tendo em consideração as alternativas 

que se seguem, responda a cada afirmação assinalando, com uma cruz (X), a resposta 

que melhor exprime o modo como se sente ou se sentiu nessas situações. 

 
Nunca 

1 

Raramente 

2 

Algumas vezes 

3 

Frequente 

4 

Quase sempre 

5 

 

DURANTE O ÚLTIMO MÊS… 

 

 

1.Senti-me confiante. 1 2 3 4 5 

2.Senti que os outros gostavam de mim e me apreciavam. 1 2 3 4 5 

3.Senti-me satisfeito com o que fui capaz de alcançar, senti-me orgulhoso de mim 
próprio. 

1 2 3 4 5 

4. Senti-me útil. 1 2 3 4 5 

5. Senti-me emocionalmente equilibrado. 1 2 3 4 5 

6. Fui igual a mim próprio, natural em todas as circunstâncias. 1 2 3 4 5 

7. Vivi a um ritmo normal, não tendo cometido excessos. 1 2 3 4 5 

8. A minha vida foi bem equilibrada entre as minhas actividades familiares, 

pessoais e académicas. 
1 2 3 4 5 

9. Tive objetivos e ambições. 1 2 3 4 5 

10. Tive curiosidade e interesse em todo o tipo de coisas. 1 2 3 4 5 

11. Envolvi-me em vários projetos. 1 2 3 4 5 

12. Senti-me bem a divertir-me, a fazer desporto e a participar em todas as minhas 

actividades e passatempos preferidos. 
1 2 3 4 5 

13. Ri-me com facilidade. 1 2 3 4 5 

14. Tive um grande sentido de humor, tendo feito os meus amigos rir facilmente. 1 2 3 4 5 

15. Fui capaz de estar concentrado e ouvir os meus amigos. 1 2 3 4 5 

16. Relacionei-me facilmente com as pessoas à minha volta. 1 2 3 4 5 

17. Estive capaz de enfrentar situações difíceis de uma forma positiva. 1 2 3 4 5 

18. Perante situações complexas, fui capaz de as resolver com clareza. 1 2 3 4 5 

19. Fui capaz de encontrar resposta para os meus problemas sem preocupações. 1 2 3 4 5 

20. Estive bastante calmo. 1 2 3 4 5 

21. Tive a impressão de realmente gostar e viver a vida ao máximo. 1 2 3 4 5 

22. Senti-me bem, em paz comigo próprio. 1 2 3 4 5 

23. Achei a vida excitante e quis aproveitar cada momento dela. 1 2 3 4 5 

24. A minha moral esteve boa. 1 2 3 4 5 

25. Senti-me saudável e em boa forma. 1 2 3 4 5 
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The Resilience Scale 
 

(Wagnild & Young, 1993; Adaptação de Araújo & Mota, 2011) 

 

 
 

Leia atentamente cada uma das frases. À direita encontrará sete números, desde o 1 

(discordo totalmente) até ao 7 (concordo totalmente). Coloque um círculo à volta do 

número que melhor indique os seus sentimentos sobre a frase. Por exemplo se discorda 

totalmente com a frase coloque 1. Se é neutro coloque 4, e se concorda totalmente coloque 

7, etc. 

 
 Discordo Concordo 

Totalmente Totalmente 

1. Quando faço planos, levo-os até ao fim. 1 2 3 4 5 6 7 

2. Normalmente consigo lidar com os problemas de uma maneira ou de outra. 1 2 3 4 5 6 7 

3.Sou capaz de depender mais de mim do que de qualquer outra pessoa. 1 2 3 4 5 6 7 

4. Manter-me interessado nas coisas é importante para mim. 1 2 3 4 5 6 7 

5. Eu sou capaz de cuidar de mim mesmo(a) se for preciso. 1 2 3 4 5 6 7 

6. Sinto-me orgulhoso(a) das coisas que já concretizei na vida. 1 2 3 4 5 6 7 

7. Normalmente aceito as coisas como elas são. 1 2 3 4 5 6 7 

8. Sou amigo(a) de mim mesmo(a). 1 2 3 4 5 6 7 

9. Eu sinto que posso lidar com muitas coisas ao mesmo tempo. 1 2 3 4 5 6 7 

10. Eu sou determinado(a). 1 2 3 4 5 6 7 

11. Raramente me questiono sobre a razão das coisas. 1 2 3 4 5 6 7 

12. Eu aceito as coisas conforme se apresentam no dia-a-dia. 1 2 3 4 5 6 7 

13. Eu consigo ultrapassar situações difíceis porque já vivenciei dificuldades anteriormente. 1 2 3 4 5 6 7 

14. Eu sou disciplinado(a). 1 2 3 4 5 6 7 

15. Eu interesso-me pelas coisas. 1 2 3 4 5 6 7 

16. Frequentemente encontro motivos para rir. 1 2 3 4 5 6 7 

17. Acreditar em mim leva-me a ultrapassar momentos difíceis. 1 2 3 4 5 6 7 

18. Geralmente nos momentos difíceis, sou alguém com quem as pessoas podem contar. 1 2 3 4 5 6 7 

19. Normalmente consigo olhar uma situação de várias formas. 1 2 3 4 5 6 7 

20. Às vezes obrigo-me a fazer coisas, quer queira, quer não. 1 2 3 4 5 6 7 

21. A minha vida tem significado. 1 2 3 4 5 6 7 

22. Eu não penso nas coisas sobre as quais não posso fazer nada. 1 2 3 4 5 6 7 

23. Quando estou numa situação difícil, normalmente encontro forma de sair dela. 1 2 3 4 5 6 7 

24. Eu tenho bastante energia para fazer o que tenho de fazer. 1 2 3 4 5 6 7 

25. Não me importo se existem pessoas que não gostam de mim. 1 2 3 4 5 6 7 

26. Sou resiliente, ultrapasso as dificuldades de forma positiva. 1 2 3 4 5 6 7 
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Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

 

 

Vila Real 13 de setembro de 2016 

Ex.mo. Sr. Presidente da Escola XXX 

 

Ex.mo. Sr. Presidente XXX 

 

No âmbito do Mestrado em Psicologia Clínica da Universidade de Trás-os- 

Montes e Alto Douro, pretende-se realizar um projeto de investigação, com vista à 

obtenção do grau de Mestre em Psicologia Clínica. 

A base de investigação destes projetos tem como objetivo estudar o papel da 

vinculação e da separação-individuação aos pais no desenvolvimento da 

personalidade, bem-estar psicológico, resiliência, regulação emocional e ainda as suas 

implicações nos conflitos no namoro. Visa também analisar o papel da vinculação aos 

pais na elaboração da imagem corporal, regulação emocional, coping e personalidade. 

Nesta medida, vimos colocar à consideração de V.ª Ex.cia a possibilidade de 

serem administrados alguns questionários de recolha de dados na Escola XXX. Todos 

os dados recolhidos serão confidenciais e anónimos, não sendo assim necessário 

proceder à identificação dos participantes. A recolha e o tratamento dos dados ficarão 

a cargo dos alunos Fábio Pereira, Helena Morais e Patrícia Claro, que efetuarão os 

contactos com a instituição, necessários a uma boa administração dos mesmos. 

Esperando de V.ª Ex.cia a melhor compreensão e colaboração, ficamos a 

aguardar autorização, dispondo-nos naturalmente para qualquer esclarecimento 

adicional. 

 
Com os melhores cumprimentos: 

 

 

 

(Profa. Doutora Catarina Pinheiro Mota) 

Responsável pela orientação do mestrado 
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Parecer da comissão de Ética da UTAD 
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Vila Real, 2016 

 
Caro(a) Jovem, 

 

Somos alunos do Mestrado em Psicologia Clínica da Universidade de Trás-os- Montes 

e Alto Douro e pretendemos realizar os nossos projetos de investigação, com vista à 

obtenção do grau de Mestre em Psicologia Clínica. 

A base de investigação destes projetos tem como objetivo estudar a temática da 

vinculação parental associada aos processos de separação-individuação, imagem corporal e 

regulação emocional. Um outro objetivo passa por analisar a relação entre os processos de 

separação-individuação com a personalidade e os conflitos no namoro. 

É fundamental a sua colaboração no preenchimento destes questionários, sendo a 

participação voluntária e garantida a confidencialidade dos dados. Os dados relativos à 

identificação pessoal, familiar e da sua relação romântica servem apenas para descrever a 

amostra dos jovens adultos em geral, permitindo-nos ao mesmo tempo relacionar os vários 

questionários à mesma pessoa. 

Pedimos que leia atentamente os questionários e responda de forma sincera às questões 

apresentadas. Não existem respostas corretas ou erradas, apenas importa verificar o que 

pensa ou sente. 

Em caso de dúvida no preenchimento do questionário solicite ajuda dos 

investigadores. 

Obrigado pela sua colaboração. 

Com os melhores cumprimentos, 

A equipa de investigação, 

(Fábio Pereira) (Helena Morais) (Patrícia Claro) 


