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Introdução 

Partindo da teoria ecológica de Bronfenbrenner (1996) verificamos que o 

indivíduo se encontra integrado em diversos sistemas dinâmicos e relacionais, 

nomeadamente, o contexto familiar que representa um papel significativo para o seu 

crescimento e desenvolvimento. Neste sentido, a família assume-se como primeiro 

contexto de socialização e constitui a base para a aquisição de competências e interações 

sociais (Mondin, 2017; Silva, Morgado, & Maroco, 2012).  

Nesta medida, o estabelecimento de vínculos afetivos intensos com as figuras 

primordiais de afeto assume uma função importante na promoção de cuidados, suporte e 

proteção, desenvolvendo segurança no indivíduo para explorar o meio envolvente 

(Bowlby, 1969). Baumrind (1991, 1966), sustentada na teoria da vinculação defende que 

a adoção de uma atitude exigente, responsiva e calorosa por parte das figuras parentais 

permite que os jovens desenvolvam as suas competências pessoais, fortaleçam as suas 

capacidades de autorregulação, participem progressivamente na sua autonomia e tenham 

liberdade para realizar as suas escolhas, contando sempre com o suporte e proteção das 

figuras parentais em situações de necessidade. 

Neste sentido, o estabelecimento de vínculos precoces com as figuras 

significativas e os estilos parentais adotados pelas mesmas, parecem contribuir para a 

construção da individualidade do sujeito (Bowlby, 1988), especificamente no que respeita 

à capacidade de regulação emocional (Eisenberg, Cumberland, & Spinrad, 1998) e ao 

desenvolvimento dos traços de personalidade (Dias, 2011) dos adolescentes e jovens 

adultos. Tal facto sucede porque o contacto estabelecido com as figuras primordiais de 

afeto contribui para o desenvolvimento afetivo dos jovens e, evidencia-se como um fator 

relevante na compreensão de aspetos emocionais e comportamentais dos mesmos 

(Cerezo, Casanova, Tore, & Carpio, 2011). 
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Posto isto, sendo a fase da adolescência e jovem adultícia um período 

caracterizado pelo conjunto de reorganizações e novas adaptações biológicas, 

fisiológicas, mentais, emocionais e sociais (Erikson, 1968), marcado por uma exploração 

intensa de identidade (Jenkins-Guarnieri, Wright, & Hudiburgh, 2012), este evidencia-se 

como o período mais frequente da utilização das redes sociais, o que, possivelmente, 

poderá ser justificado pelo interesse em estabelecer novas relações interpessoais (Regan 

& Steeves, 2010; Rosado, Jager & Dias, 2014).  

Neste sentido, a qualidade dos laços emocionais estabelecidos com as figuras 

significativas tem vindo a ser associada aos comportamentos dos adolescentes nas redes 

sociais (Leung & Lee, 2012). As relações afetivas de qualidade, um estilo parental 

responsivo (Chou & Lee, 2017; Dogan, Bozgeyikli, & Bozdas, 2015) e características da 

personalidade emocionalmente ajustadas (Karl, Peluchette & Schlaegel, 2010) parecem 

contribuir para um uso mais consciente das redes sociais e, consequentemente, uma 

menor predisposição para os riscos da sua utilização.  

Neste sentido, o presente estudo incorpora duas investigações que na sua 

individualidade contribuem para a exploração do tema “Vinculação e estilos parentais 

em adolescentes e jovens adultos: personalidade e regulação emocional no risco do uso 

das redes sociais”. Assim, a presente dissertação tem como intuito analisar em que 

medida a vinculação aos pais, a dificuldade na regulação emocional, a personalidade e os 

estilos parentais contribuem para o desenvolvimento de comportamentos de risco na 

utilização das redes sociais em adolescentes e jovens adultos. 

No primeiro estudo pretendeu-se analisar o papel da vinculação aos pais no 

desenvolvimento de comportamentos de risco no uso das redes sociais em adolescentes e 

dos jovens adultos, sendo testado o papel moderador da regulação emocional. Enquanto 

que, no segundo estudo pretendeu-se testar o papel preditor dos estilos parentais e da 
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personalidade no desenvolvimento de comportamentos de risco no uso das redes sociais 

dos adolescentes e jovens adultos e, ainda testar o efeito mediador da personalidade na 

associação entre os estilos parentais e o risco das redes sociais.  

A presente investigação tem como objetivo primordial contribuir para uma melhor 

caracterização e compreensão deste novo problema, analisando até que ponto a utilização 

das redes sociais poderá ser associada a diferentes fatores familiares e pessoais. Desta 

forma, pretende-se que os resultados apresentados contribuam para um conhecimento 

mais detalhado do tema e possibilitem a orientação de ações preventivas e interventivas 

adequadas.



 
 

Estudo empírico I 

 

Vinculação aos pais e o risco do uso das redes sociais em adolescentes e 

jovens adultos: efeito moderador da regulação emocional 

 

Attachment to parents and risk of using social networks in adolescents 

and young adults: moderating effect of emotional regulation



 
 

Resumo 

 

De acordo com a teoria da vinculação os indivíduos manifestam uma necessidade 

intrínseca para estabelecer laços afetivos com as figuras cuidadoras primárias. A 

vinculação segura aos pais e a gestão da regulação emocional poderá constituir um fator 

protetor face à adição à internet. O presente estudo tem como principal objetivo analisar 

o efeito da vinculação aos pais no desenvolvimento do risco do uso das redes sociais por 

adolescentes e jovens adultos, sendo ainda testado o papel moderador da regulação 

emocional na associação anterior. A amostra foi constituída por 936 indivíduos de ambos 

os sexos, com idades compreendidas entre os 14 e 20 anos. Foram utilizados como 

instrumentos de avaliação o Questionário de Vinculação ao Pai e à Mãe (QVPM), a Escala 

de Dificuldades na Regulação Emocional (DERS) e o Generalized Problematic Internet 

Use Scale 2 (GPIUS-2). Os resultados sugeriram que a inibição de exploração e 

individualidade na vinculação às figuras parentais tem um efeito preditor no risco do uso 

das redes sociais e que, os impulsos, enquanto dimensão da dificuldade de regulação 

emocional, desempenham um efeito de moderação na associação anterior. Os resultados 

serão discutidos à luz da teoria da vinculação, considerando a relevância da vinculação 

aos pais e a dificuldade da regulação emocional no desenvolvimento do risco do uso das 

redes sociais em adolescentes e jovens adultos.  

 

Palavras-chave: vinculação aos pais, regulação emocional, redes sociais, adolescentes 

e jovens adultos.  
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Abstract 

 

According to the attachment theory, individuals manifest an intrinsic need to 

establish affective bonds with the primary caring figures. Secure attachment to parents 

and management of emotional regulation may be a protective factor to the internet 

addition. The main objective of this study was to analyze the effect of parents involvement 

in the development the risk of using social networks by adolescents and young adults, and 

the moderator role of emotional regulation in this association. The 936 participants in this 

study were between 14 and 20 years old, male and female sex. The Father and Mother 

Attachment Questionnaire (QVPM), the Emotional Regulation Difficulties Scale (DERS) 

and the Generalized Problematic Internet Use Scale 2 (GPIUS-2) were used as evaluation 

instruments. The results suggested that inhibition of exploration and individuality to 

parental figures has a predictive effect on the risk of using social networks, and that 

impulses, as a dimension of difficulty of emotional regulation, have a moderating effect 

on this association. The results will be discussed by the attachment theory, considering 

the relevance of parenting and the difficulty of emotional regulation in the development 

of the risk of using social networks in adolescents and young adults. 

 

Keywords: attachment, emotional regulation, social networks, adolescents and young 

adults. 
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Vinculação aos pais e o risco do uso das redes sociais em adolescentes e jovens 

adultos 

Descrita originalmente por Bowlby (1969), a vinculação carateriza-se como uma 

tendência inata do ser humano para estabelecer laços afetivos duradouros e estáveis com 

as figuras significativas. Neste sentido, as figuras de vinculação constituem-se como base 

segura, na qual a criança e, posteriormente, o adolescente, fortalece os seus 

comportamentos de exploração do meio envolvente e desenvolve a sua autonomia e 

identidade (Bowlby, 1988; Silva, Morgado, & Maroco, 2012).  

Deste modo, os padrões de vinculação estabelecidos na infância com as figuras 

significativas de afeto têm sido referidos na literatura como a base das relações de 

proximidade estabelecidas com os outros, podendo, desta forma, permanecer como 

modelos de referência ao longo de todo o processo desenvolvimental (Bowlby, 1969). 

Assim, uma vinculação segura consiste no estabelecimento de relações emocionais 

próximas entre a criança e os cuidadores. Esta relação é pautada por confiança, segurança, 

suporte e proteção, especialmente, em situações de adversidade e em situações de 

promoção da individualidade e da autonomia. Indivíduos que percecionam uma 

vinculação segura constroem representações positivas de si e dos outros e, 

consequentemente, auxiliam o seu desenvolvimento adaptativo (Bowlby, 1969, 1988). 

Contrariamente, quando as figuras de vinculação são pouco responsivas e os laços 

emocionais são fracos, os indivíduos tendem a desenvolver desconfiança nas relações 

com os outros, denotando desvalorização pessoal, carência de afetos e punição. 

Percecionam-se, ainda, como não merecedores de amor e com baixa competência pessoal, 

tendendo a dissimular as suas necessidades. Neste sentido, a vinculação insegura parece 

estar relacionada a relações marcadas por desconfiança, dependência, baixa autonomia e 

carência de afeto (Bowlby, 1969).  
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De acordo com o quadro teórico do mesmo autor, a segurança no seio das relações 

com as figuras de vinculação promove o desenvolvimento de modelos internos 

dinâmicos, através do qual o indivíduo constrói uma imagem positiva de si e dos outros. 

Entende-se por modelos internos dinâmicos as representações mentais generalizadas e 

tendencialmente estáveis sobre o self, os outros e o mundo que funcionam como mapas 

cognitivos e afetivos capazes de orientar a ação futura do individuo. É a partir da 

organização e assimilação destes modelos que o individuo orienta os seus 

comportamentos, interpreta e antecipa os comportamentos dos outros e, ainda, elabora as 

suas escolhas e expetativas face ao futuro (Bowlby, 1969, 1988).  

Neste sentido, os modelos de vinculação desenvolvidos relacionam-se da 

qualidade da relação parental e da construção da base segura que ao fornecer sentimentos 

de segurança e confiança ao individuo facilitam a sua interação com o meio (Ainsworth, 

1969). Indivíduos seguros vão conquistando maior autonomia aproximando-se na fase da 

adolescência dos pares com os quais se identificam pela semelhança de vivências, pela 

proximidade e partilha de experiências, facilitando, desta forma, o processo de 

individuação (Fleming, 2005). Esta alteração de comportamentos de vinculação permite 

aos adolescentes experienciarem a separação das figuras parentais (Arnett, 2006), 

mantendo o seu contexto emocionalmente significativo da relação parental (Mota & 

Rocha, 2012). 

A investigação empírica (e.g. Assunção & Matos, 2010; Gallego, Delgado, & 

Sánchez-Queija, 2011; Veríssimo, Fernandes, Santos, Peceguina, Vaughn, & Bost, 2012) 

menciona que um vínculo seguro aos pais prediz positivamente o desenvolvimento de 

relações próximas e recíprocas com os pares, maior autonomia, melhor gestão dos 

impulsos e emoções, maior competência de resolução de problemas, valores mais 

elevados de competência social e maiores níveis de autoestima e autoconfiança. 
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Contrariamente, adolescentes com relações de vinculação inseguras tendem a apresentar 

maior frequência de perturbações de ansiedade e do comportamento, mais problemas de 

isolamento, sintomas depressivos e problemas nas relações interpessoais (e.g. Henriques, 

2014; Meier, Carr, Currier, & Neimeyer, 2013). 

Atualmente, com o aumento exponencial do uso das novas tecnologias, as redes 

sociais definiram-se como a nova ferramenta de comunicação e relacionamento entre os 

mais jovens. O uso das da internet e das redes sociais tem vindo a proporcionar aos seus 

utilizadores infinitas oportunidades para aprendizagem, expressão, comunicação, 

relacionamento e entretenimento. Por sua vez, quando os utilizadores apresentam um uso 

inadequado, excessivo e / ou descontrolado expõe-se a riscos que manifestam impactos 

psicológicos e comportamentais negativos (Rial, Gómez, Braña, & Varela, 2014). São 

exemplos de riscos o sexting (envio de conteúdo sexual, como fotografias e ou vídeos, 

geralmente produzida pelo próprio remetente através de smartphones) (Burén & Lunde, 

2018), o cyberbullying (violência intencional, praticada através de meios eletrónicos) 

(Boniel-Nissim & Sasson, 2018), ou aliciamento (práticas on-line de certos adultos com 

o propósito de satisfação sexual) (Gámez-Guadix, Almendros, Calvete, & De Santisteban, 

2018), bem como acesso a conteúdo impróprio, perda de privacidade (Kayes & Iamnitchi, 

2017) ou mesmo adição (Ho, Lwin, & Lee, 2017). 

Os estudos que relacionam o risco das redes sociais e a vinculação aos pais são 

ainda limitados. No entanto, um estudo de Assunção, Costa, Tagliabue e Matos (2017) 

com 761 participantes, cujo objetivo era testar se a alienação aos pares tem um papel 

mediador entre a vinculação aos pais e o uso problemático do facebook, demonstra que 

quando os adolescentes têm relações seguras com os pais patenteiam menor alienação aos 

pares e, consequentemente, usam o facebook de forma menos problemática. Por outro 

lado, um estudo de Jenkins-Guarnieri, Wright e Johnson (2012), realizado com 463 
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jovens adultos constatou que a competência interpessoal mediou a relação entre a 

vinculação insegura e o uso do Facebook, encontrando-se a vinculação insegura associada 

negativamente com as competências interpessoais e estas, por seu turno, apresentam uma 

associação positiva com o uso ativo do Facebook. 

No entanto, a literatura sofre ainda de algumas lacunas no conhecimento deste 

âmbito. Por isso, têm sido usados, até então, diferentes termos para se referir a esta nova 

categoria nosológica, nomeadamente, uso patológico (Davis, 2001), uso problemático 

(Caplan, 2002), o vício em internet (Young, 1998) ou dependência de Internet (Chen, 

Tarn e Han, 2004). No entanto, devido à falta de critérios de diagnóstico, os 

investigadores têm usado frequentemente o termo uso problemático. De forma a 

contribuir para o alargamento do conhecimento nesta área, o presente trabalho refere-se 

aos riscos a que os utilizadores estão expostos aquando o uso problemático das redes 

sociais e procura estudar possíveis variáveis que lhe possam estar associadas.   

Assim sendo, compreender os processos inerentes às relações primordiais pode 

tornar-se fundamental para entender os comportamentos dos adolescentes e jovens 

adultos na utilização problemática das redes socais e possíveis riscos associados. 

 

Papel da regulação emocional na associação entre a vinculação aos pais e o risco 

das redes sociais em adolescentes e jovens adultos 

A adolescência é considerada um período de desenvolvimento que ocorre entre a 

infância e a vida adulta. Esta inicia-se com os primeiros indícios físicos da maturidade 

sexual e termina com a realização social da situação de adulto independente (Fleming, 

1997). Esta faixa etária é marcada por mudanças significativas ao nível físico, cognitivo 

e afetivo (Erikson, 1968), nomeadamente, por uma exploração intensa de identidade 

(Jenkins-Guarnieri, Wright, & Hudiburgh, 2012).  
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A formação da identidade torna-se uma tarefa de desenvolvimento central 

(Erikson, 1950, 1968), na qual os jovens renegoceiam a relação com os pais, de modo a 

tornarem-se autónomos e capazes de assumir novos papéis relacionais (Mota & Rocha, 

2012). Este processo é, usualmente, designado por período de separação e individuação, 

onde os jovens conquistam gradualmente a sua autonomia face às figuras parentais e 

iniciam a exploração ao meio envolvente (Arnett, 2006, 2007). Neste sentido, devido à 

necessidade de autonomia e exploração dos jovens, os pais deixam progressivamente de 

ocupar o papel central na rede de relações dos filhos e é dada primazia às relações com 

os pares que passam a ocupar um papel significativo (Correia & Mota, 2016; Costa & 

Mota, 2012). Os adolescentes deparam-se, assim, com a tarefa desenvolvimental de criar 

relações próximas com os outros, quer sejam pares ou parceiros românticos (Matos & 

Costa, 2006; Mota & Rocha, 2012). A qualidade destas relações associada à relação pré-

estabelecida com as figuras de vinculação, particularmente, com a resolução do processo 

de separação-individuação (Matos & Costa, 2006).  

Neste sentido, é através da qualidade de relação precoce de vinculação que o 

indivíduo cria bases para a relação com os outros e determina estratégias de regulação 

emocional face às relações de proximidade (Matos & Costa, 2006; Soares & Dias, 2007). 

A regulação emocional diz respeito à capacidade de o indivíduo conseguir ajustar-se aos 

desafios do momento através da gestão das suas emoções (Gross, 1998, 2002). 

Especificamente, refere-se a estratégias conscientes e/ ou inconscientes que mantêm, 

aumentam ou diminuem um ou mais componentes da resposta emocional, incluindo os 

sentimentos, comportamentos e respostas fisiológicas que constroem as emoções (John 

& Gross, 2004; Ochsner & Gross, 2005).  

Por seu turno, a ausência de acesso às estratégias de regulação, designadamente, 

aptidão de conscientização, compreensão e aceitação de emoções, capacidade de o 
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individuo controlar comportamentos impulsivos e comportar-se de acordo com os 

objetivos desejados parecem indicar a presença de dificuldades na regulação emocional 

(Gratz & Roemer, 2004). A desregulação emocional tem sido associada a fatores de risco 

para a adição (Aldao, Nolen-Hoeksema, & Schweizer, 2010). Karaiskos, Tzavellas, Balta 

e Paparrigopoulos (2010) evidenciaram que uso aditivo da internet está, frequentemente, 

associado à utilização da internet como uma forma de escapar da realidade, enfrentar o 

stresse, a depressão e a preocupação com situações quotidianas. Kim e Davis (2009), 

através do modelo de uso problemático da internet, sublinharam que os utilizadores que 

apresentam uma autorregulação deficiente no seu uso tendem a revelar uma preferência 

para a interação social online como forma de regular o seu humor. No que diz respeito ao 

uso das redes sociais, os padrões de uso inadequado por jovens foram, igualmente, 

associados, significativamente, a mais problemas de regulação emocional, 

nomeadamente, evasão experiencial, falta de aceitação de respostas emocionais, acesso 

limitado a estratégias de regulação emocional, fraco controlo de impulso e dificuldades 

de regulação comportamental (Hormes, Kearns, & Timko, 2014; Xie, Lu, & Xie, 2015).  

Neste sentido, assumindo a crescente e intensa mudança na forma de interação e 

relacionamento social em função do uso das redes sociais (Smahel, Brown, & Blinka, 

2012), verifica-se a necessidade de aumentar o seu conhecimento, bem como os fatores 

que podem estar na génese de um uso problemático das redes sociais e consequente 

exposição aos riscos na sua utilização.  

De acordo com a literatura abordada, observa-se que as figuras parentais e a 

dificuldade na regulação emocional tendem a constituir-se como variáveis significativas 

na forma como os adolescentes e jovens adultos utilizam as redes sociais.  
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Objetivo Geral  

O presente estudo tem como principal objetivo analisar o efeito da vinculação aos 

pais no desenvolvimento de comportamentos de uso problemático das redes sociais por 

adolescentes e jovens adultos. Pretende-se ainda testar o papel moderador da regulação 

emocional na associação anterior.  

Objetivos Específicos  

Atendendo ao objetivo geral pretende-se observar as associações entre a qualidade 

de vinculação aos pais, regulação emocional e o uso problemático das redes sociais. 

Objetiva-se, ainda analisar as diferenças da qualidade de vinculação aos pais, regulação 

emocional e o uso problemático das redes sociais em função das dimensões 

sociodemográficas da amostra, particularmente, idade, sexo, frequência de utilização e 

tipo de amigos integrados nas suas redes sociais. Por fim, pretende-se testar o efeito 

moderador da regulação emocional na associação entre a vinculação aos pais e o uso 

problemático das redes sociais. 

Hipóteses 

Face aos objetivos delineados, espera-se que as dimensões correspondentes à 

vinculação aos pais, dificuldades na regulação emocional e risco do uso das redes sociais 

se correlacionem de forma significativa entre si. Num sentido estrito, aguarda-se que as 

dimensões ansiedade de separação e inibição de exploração e individualidade se 

correlacionem de forma significativa com o uso problemático das redes sociais e com 

todas as dimensões da dificuldade de regulação emocional. Por sua vez, aguarda-se que 

a qualidade de laço emocional se correlacione negativa e significativamente com as 

dimensões da dificuldade de regulação emocional e com o uso problemático das redes 

sociais. Prevê-se ainda, que existam diferenças estatisticamente significativas ao nível da 
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vinculação aos pais, regulação emocional e uso das redes sociais relativamente às 

variáveis sociodemográficas (sexo, idade, tipo de amigos e frequência de utilização). 

Aguarda-se que as dimensões ansiedade de separação e a inibição de exploração e 

individualidade aos pais predigam positivamente as dificuldades na regulação emocional 

e o uso problemático das redes sociais. Por fim, espera-se que a dificuldade na regulação 

emocional tenha um efeito moderador positivo na associação entre a inibição de 

exploração e individualidade e o uso problemático das redes sociais por adolescentes e 

jovens adultos.  

 

Método 

Participantes 

No estudo participaram 936 adolescentes e jovens adultos portugueses com idades 

compreendidas entre os 14 e os 20 anos (M = 16.6, DP = 1.19), dos quais 321 (34.3%) 

são do sexo masculino e 615 (65.7%) são do sexo feminino.  

Relativamente à configuração familiar, 753 (80,5%) dos participantes pertence a 

uma família tradicional, constituída pelos pais, irmãos e, eventualmente, avós, enquanto 

148 (15,8%) apresenta configuração monoparental e apenas 35 (3,7%) vive com outros 

familiares como padrinhos, tios ou avós. No que diz respeito ao estado civil dos pais, 762 

(81,4%) estão casados ou em união de facto, 132 (14,1%) são divorciados, 4 (0,4%) são 

viúvos e 38 (4,1%) pertencem a outro estado civil. Em relação ao número de irmãos dos 

participantes, 726 (77.5%) participantes têm entre 0 e 1 irmão, 154 têm 2 irmãos (16.5%) 

e 56 (6.0%) têm 3 ou mais irmãos.  

Foi ainda possível verificar que 925 jovens (98,8%) são utilizadores ativos de 

redes sociais e 11 (1.3%) não usam redes sociais. Face à importância do uso de redes 

sociais, 38 participantes (4,1%) consideram o seu uso como imprescindível, 170 (18,2%) 
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como muito importante, 391 participantes (41,8%) como bastante importante, e 337 

(36%) como pouco importante. Relativamente à frequência de uso por dia, 224 jovens 

(23,9%) utilizam as redes sociais mais de 3 horas por dia, 478 (51,1%) usam as redes 

sociais entre 1 e 3 horas, 234 (25,0%) menos de 1 hora.   

Instrumentos 

Do protocolo de investigação fez parte constituinte um Questionário de Dados 

Sociodemográficos, com o objetivo de recolher dados pessoais dos participantes, 

nomeadamente, idade, sexo, frequência de uso das redes sociais e tipo de amigos.  

Para a avaliação da vinculação aos pais foi utilizado o Questionário de 

Vinculação ao Pai e à Mãe (QVPM) (Matos & Costa, 2001, versão revista). Trata-se de 

um instrumento de auto- relato concebido para avaliar as representações dos adolescentes 

e jovens adultos acerca da qualidade da sua relação de vinculação com as figuras 

parentais, separadamente. A escala é composta por 30 itens, divididos em torno de três 

dimensões constituídas por dez itens cada: Qualidade do Laço Emocional (10 itens), 

que pretende avaliar a importância das figuras parentais enquanto figuras de vinculação, 

percebidas como essenciais e insubstituíveis no desenvolvimento do individuo, a quem 

este recorrerá em situações de dificuldade e com as quais se desenvolve um sentido de 

continuidade relacional (“Confio nos meus pais para me apoiarem nos momentos difíceis 

da minha vida”), Inibição da Exploração e Individualidade (10 itens) que visa avaliar 

a perceção de restrições à expressão e exploração da individualidade própria (“Os meus 

pais impõem a maneira deles de ver as coisas”) e Ansiedade de Separação (10 itens) 

que aponta para uma experiência de ansiedade e de medo da separação das figuras de 

vinculação, reveladora de uma relação de dependência (“Só consigo enfrentar situações 

novas se os meus pais estiverem comigo”). Os itens são respondidos numa escala de Likert 

de 6 pontos que varia entre 1 (“Discordo totalmente”) e 6 (“Concordo totalmente”). A 
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análise de consistência interna demonstrou valores de alpha de Cronbach de .84 para o pai e 

.78 para a mãe, relativamente à totalidade do instrumento. No que se refere à consistência 

interna de cada dimensão, registaram-se os seguintes valores de alpha Cronbach: QLE =.93 

/.89, IEI =.77 /.78, AS =.83 /.80, para o pai e para a mãe, respetivamente. As análises fatoriais 

confirmatórias indicaram bons valores de ajustamento para o modelo tanto para o pai, χ2 

(396) = 1619.53; p = .001; χi
2/gl = 4.09; CFI = .89; SRMR = .08; RMSEA = .06; como 

para a mãe: χ2 (398) = 1357.65; p = .001, χi
2/gl = 3.41; CFI = .89; SRMR = .06; RMSEA 

= .05. 

Para avaliar a Regulação Emocional foi utilizada a Escala de Dificuldades na 

Regulação Emocional (DERS) (Gratz & Roemer, 2004; adaptação de Coutinho, Ribeiro, 

Ferreirinha & Dias, 2010). A DERS tem o intuito de avaliar as dificuldades de regulação 

emocional clinicamente significativas nos 6 níveis típicos de desregulação emocional. 

Esta é constituída por 36 itens divididos por seis subescalas: Não-aceitação (6 itens) que 

procura avaliar a não-aceitação das respostas emocionais (“Quando estou em baixo, fico 

irritado comigo próprio por me sentir assim”); Objetivos (5 itens) que pretende avaliar 

as dificuldades em agir de acordo com os objetivos (“Quando estou em baixo, tenho 

dificuldade em concentrar-me”); Impulsos (6 itens) que avalia as dificuldades no 

controlo de impulsos (“Quando estou em baixo, tenho dificuldade em controlar os meus 

comportamentos”); Estratégias (7 itens) que procura avaliar o acesso limitado às 

estratégias de regulação emocional (“Quando estou em baixo, acho que não há nada que 

eu possa fazer para me sentir melhor”); Consciência (6 itens) que exprime a falta de 

consciência emocional (“Presto atenção a como me sinto”) e Clareza (5 itens) que 

expressa a falta de clareza emocional (“Estou confuso sobre como me sinto”). Os itens 

são respondidos numa escala de likert de 5 pontos (1= quase nunca se aplica a mim; 5= 

aplica-se quase sempre a mim). A análise de consistência interna demonstrou valor de 
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alpha de Cronbach de.92, relativamente à totalidade do instrumento. No que se refere à 

consistência interna de cada dimensão, registaram-se os seguintes valores de alpha de 

Cronbach: .87 para as Estratégias, .88 para a Não-aceitação, .70 para a Consciência, .85 

para os Impulsos, .82 para os Objetivos e .76 para a Clareza. As análises fatoriais 

confirmatórias indicaram os seguintes valores de ajustamento para o modelo, χ2 (576) = 

2873,38, χi
2/gl = 4.99; p =.001, CFI = .86; SRMR = .08; RMSEA = .07. 

Para avaliar o risco do uso das redes sociais foi utilizada a Generalized 

Problematic Internet Use Scale 2 (GPIUS-2) (Caplan, 2010; adaptada por Pontes, 

Caplan & Griffiths, 2016). O GPIUS-2 avalia o uso problemático da internet baseando-

se na teoria cognitivo-comportamental de uso patológico da internet e os utilizadores são 

classificados de baixo risco, médio risco e alto risco. Esta escala é constituída por 15 itens 

que se distribuem por cinco subescalas (3 itens por dimensão): Preferência pela 

Interação Social Online (“Prefiro comunicar com as pessoas na internet do que cara-

a-cara”), Regulação de Humor (“Já usei a internet para me sentir melhor quando estava 

em baixo”), Preocupação Cognitiva (“Penso obsessivamente em ir à internet quando 

estou offline”), Uso Compulsivo (“Tenho dificuldade em controlar o tempo que passo na 

internet”) e Resultados Negativos (“Tenho dificuldades em gerir a minha vida por causa 

da Internet”). Os itens são respondidos numa escala de likert de 7 pontos (1 = "Totalmente 

discordo" e 7 = "Totalmente de acordo"). A análise de consistência interna demonstrou 

valor de alpha de Cronbach de .91, relativamente à totalidade do instrumento. No que se 

refere à consistência interna de cada dimensão, registaram-se os seguintes valores de 

alpha Cronbach: .85 para a Preferência pela Interação Social Online, .81 para a Regulação 

de Humor, .80 para a Preocupação Cognitiva, .83 para o Uso Compulsivo e .76 para os 

Resultados Negativos. As análises fatoriais confirmatórias indicaram os seguintes valores 
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de ajustamento para o modelo, χ2 (77) = 431,48; χi
2/gl = 5.61; p = .001; CFI = .95; SRMR 

= .04; RMSEA = .07. 

Procedimento 

A recolha da amostra para o presente estudo foi realizada entre setembro e outubro 

de 2017, nas turmas do 10º ao 12º ano em 6 escolas do Ensino Secundário da Região 

Norte de Portugal. A recolha procedeu-se de forma aleatória e evidencia um cariz 

transversal, dado que foi realizada em apenas um momento de avaliação. O protocolo foi 

proposto e aprovado à comissão de ética da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

e à Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEST). Seguidamente, foi realizada 

uma reunião prévia com os diretores/ presidentes responsáveis de cada Escola e/ou 

Agrupamento, de forma a serem clarificados aspetos relativos ao objetivo e à pertinência 

do estudo e a serem solicitadas as respetivas autorizações para envio aos encarregados de 

educação (alunos menores de idade). Após a aprovação da recolha de dados, foi proposto 

aos jovens a aplicação do protocolo e explicado o Termo Consentimento Livre e 

Esclarecido para a participação na investigação, no qual foi referida a voluntariedade da 

participação na investigação, assim como assegurada a garantia de confidencialidade e 

anonimato das informações obtidas a partir dos intervenientes.  

Estratégias de análise de dados  

A análise de dados foi realizada a partir do programa estatístico SPSS - Statistical 

Package for Social Sciences – na versão 23.0. Inicialmente, foram identificados e 

excluídos os missing values e os outliers de forma a proceder à limpeza da base de dados. 

No que confere à estatística descritiva, foi testado os pressupostos de normalidade dos 

dados com o recurso às medidas de assimetria (skewness) e achatamento (kurtosis), sendo 

assumido a normalidade quando os valores absolutos destes coeficientes se encontram no 
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intervalo -1 e 1 (Maroco, 2007). Posteriormente, foi analisada a informação estatística 

relativamente ao teste de Kolmogorov-Smirnov, os gráficos de Histogramas, os Q-QPlots 

e os Boxplot (Pallant, 2005). Após serem verificados e assegurados os pressupostos de 

normalidade, procederam-se às análises estatísticas utilizando testes paramétricos.  

Numa fase posterior, a partir da utilização do programa AMOS na versão 24.0 

foram realizadas Análises Confirmatórias de 1ª ordem, de modo a testar a estrutura 

original dos instrumentos de acordo com os modelos teóricos propostos pelos autores. 

Seguidamente, foram realizadas análises estatísticas, nomeadamente, análises 

correlacionais, médias e desvio padrão das respetivas variáveis, assim como análises de 

comparação de médias e de variância multivariada. O efeito moderador da regulação 

emocional foi testado também a partir da utilização do programa AMOS na versão 24.0 

(Marôco, 2014), centrando as variáveis preditoras – dimensões relativas à vinculação aos 

pais – a variável predita – dimensões relativas ao uso problemático das redes sociais – e 

a variável moderadora – dimensões relativas à dificuldade da regulação emocional. 

Centraram-se, igualmente, as variáveis em nota Z, de forma a evitar a multicolinearidade 

(Maroco, 2014). Todos os resultados foram analisados e interpretados a partir do valor de 

significância de p.<.05. 

Resultados 

Partindo do objetivo de analisar as associações entre a qualidade de vinculação 

aos pais, a regulação emocional e o uso problemático das redes sociais em adolescente e 

jovens adultos foram realizadas análises correlacionais entre as diferentes variáveis, 

encontrando-se os resultados das análises de correlações inter-escalas, as médias e 

desvios-padrão transcritos na tabela 1. 

No que diz respeito às associações entre a vinculação aos pais e o uso 

problemático das redes sociais os resultados indicam a existência de correlações 



20 
 

negativas e significativas entre as dimensões a Qualidade do laço emocional e as 

dimensões do uso problemático das Redes Sociais (r = -.13 até r = -.19) e uma 

correlação positiva e significativa entre a Inibição da Exploração e Individualidade e 

as dimensões do uso problemático das Redes Sociais (r = .15 até r = .28). Apontam 

ainda para uma correlação negativa entre a Ansiedade de separação ao pai e as 

dimensões do uso problemático das Redes Sociais (r = -.00 até r = -.06). Por sua vez, a 

Ansiedade de separação à mãe encontra-se correlacionada positivamente com as 

dimensões Preferência pela interação social online, Regulação de humor, 

Preocupação cognitiva (r = .00 até r = .05) e negativamente com o uso compulsivo (r 

=-.01) e Resultados negativos (r =-.03, p=.376) do risco das redes sociais. 

No que concerne à associação entre as dimensões da dificuldade de Regulação 

emocional e o uso problemático das Redes Sociais, os resultados indicam a existência 

de correlações positivas e significativas entre todas as dimensões relativas a ambos os 

instrumentos (r = .15 até r = .38) à exceção da dimensão Consciência com a dimensão 

Regulação de humor (r =.04, p=.241), Preocupação cognitiva (r =.02) e Uso 

compulsivo (r =.02), respetivamente.  

No que respeita às associações entre as dimensões da vinculação aos pais e a 

dificuldade de regulação emocional, os dados indicam correlações negativas e 

significativas entre Qualidade do laço emocional a ambas as figuras parentais e as 

dimensões da regulação emocional (r = -.07 até r =-.23). A ansiedade de separação ao 

pai apresenta uma correlação positiva e significativa com as dimensões Estratégias, 

Não-aceitação e Objetivos (r = .01 até r =.03) e negativa com a consciência, impulsos 

e clareza (r = -.01 até r =-.12). Relativamente à ansiedade de separação à mãe, verifica-

se correlação positiva com as dimensões Estratégias, não-aceitação, impulsos, 

objetivos e clareza (r = .01 até r =.17) e negativa com a Consciência (r = -.11). Por fim, 
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no que concerne às associações entre a Inibição de exploração e Individualidade a 

ambas as figuras parentais e as dimensões da dificuldade da regulação emocional, os 

resultados indicam a existência de correlações positivas significativas (r = .16 até r =.33).  

Tabela 1. 

Correlação entre variáveis, média e desvio-padrão (N=936) 

* p < .05 ; ** p < .01 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 13 14 15 16 17 

Vinculação ao pai                   

1. Qualidade do laço 

emocional 
-                  

2. Inibição da exploração e 
individualidade 

-.24** -                 

3.Ansiedade de Separação .62** -.01 -                

Vinculação à mãe                   

4. Qualidade do laço 

emocional 
.59** -.29** .51** -               

5. Inibição da exploração e 

individualidade 
-.29** .87** .01 -37** -              

6.Ansiedade de Separação -.21** .03 .79 .51** -.01 -             

Dificuldades na Regulação 

Emocional 
                  

7.Estratégias -.23** .32** .03 -.21** .33** .11** -            

8.Não-aceitação -.14** .23** .09** -.10** .22** .17** .62** -           

9.Consciência -.18** .03 -.12** -.16** .04 -.11** .02 -.11** -          

10.Impulsos -.19** .31** -.01 -.16** .32** .06 .62** .40** .05 -         

11.Objetivos -.14** .16** .01 -.07* .19** .09** .53** .42** -.08* .53** 
 

-       

12.Clareza -.20** .21** -.02 -.23** .24** .01 .48** .32** .35** .32** 
 
.27** -      

Uso problemático das Redes 

Sociais 
                  

13.Preferência pela interação 

social 
-.16** .20** -.02 -.16** .23** .00 .25** .19** .13** .22** 

 
.17** .30** -     

14.Regulação de Humor -.13** .15** -.05 -.08* .18** .05 .28** .15** .04 .22** 
 
.26** .23** .47* -    

15.Preocupação Cognitiva -.16** .28** -.00 -.18** .32** .02 .38** .27** .02 .30** 
 
.26** .26** .50** .50** -   

16.Uso compulsivo -.14** .20** -.04 -.14** .24** -.01 .32** .23** .02 .27** 
 
.26** .25** .40** .42** .76** -  

17.Resultados negativos -.19** .25** -.06 -.21** .27** -.03 .33** .26** .07* .27** 
 
.21** .26** .46** .40** .62** .65** - 

M 5.27 2.92 3.92 5.47 3.01 4.09 2.37 2.39 2.49 2.50  3.14 2.43 2.22 3.46 2.42 2.86 1.99 

DP .871 .868 .943 .632 .889 .894 .888 1,003 .699 .979  .965 .800 1.378 1.703 1.388 1.599 1.241 
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Variância da qualidade de vinculação aos pais, dificuldade da regulação emocional 

e risco do uso das redes sociais em função da idade, sexo, número de horas de uso 

das redes sociais e tipo de amigos 

De forma a serem analisadas as diferenças existentes na qualidade de vinculação 

aos pais, dificuldade da regulação emocional e no risco do uso das redes sociais em função 

das dimensões sociodemográficas da amostra, foram realizadas várias análises de 

comparação de médias (Teste-t para amostras independentes) e análise de variância 

multivariada (MANOVA).  

Relativamente à idade, inicialmente, foram determinados dois grupos (14 aos 16 

anos e 17 aos 20 anos), de forma a serem realizadas as análises diferenciais. Os resultados 

observados apontam para a ausência de diferenças estatisticamente significativas da 

qualidade de vinculação ao pai F (3,392) =.684, p=.562, ƞ2=.20 e à mãe F (3,392) =.590, 

p=.621, ƞ2=.17, dificuldade de regulação emocional F(6,929) =.934, p=.469 ƞ2=.37 e 

risco do uso das redes sociais F(5,930) =1,571, p=.166 ƞ2=.55, face à idade dos 

participantes. 

No que concerne à variável vinculação ao pai face ao sexo, verificam-se 

diferenças estatisticamente significativas na dimensão Ansiedade de separação 

t(934)=4.17, p= <.001, analisando-se que o sexo feminino apresenta maior perceção de 

ansiedade de separação face ao pai (M=4.01, DP=.95) em comparação com o sexo 

masculino (M=3.74, DP=.91). Por sua vez, a variável vinculação à mãe também varia 

de acordo com o sexo dos participantes, nomeadamente Qualidade de laço emocional t 

(934) = 2.05, p=.040, Ansiedade de separação t (934) =4.54, p= <.001. Assim observou-se 

que o sexo feminino evidencia uma maior perceção de Qualidade de laço emocional 

(M=5.50, DP=.62) e Ansiedade de separação à mãe (M=4.18, DP=.90) em comparação 
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com o sexo masculino na variável Qualidade de laço emocional (M=5.41, DP=.65) e 

Ansiedade de separação (M=3.90, DP=.86).  

Relativamente à dificuldade de regulação emocional, verificam-se igualmente 

diferenças significativas em função do sexo (Estratégias t (934) = 2.04, p=.042 e Clareza 

t (934) = 3.95, p= <.001), no qual se analisou que o sexo feminino apresenta maiores níveis 

de dificuldades de acesso a estratégias (M=2.41, DP=.91) e clareza emocional (M=2.50, 

DP=.83) em comparação com o sexo masculino Estratégias (M=2.29, DP=.83) e Clareza 

(M=2.29, DP=.72).  

No que diz respeito ao risco do uso das redes sociais, verificaram-se, igualmente, 

diferenças significativas em função do sexo, nomeadamente, na Preferência pela 

interação social online t(934) = -3.13, p=.002, Regulação de humor t (934) = -2.28, 

p=.023, Preocupação Cognitiva t(934)=2.41, p=.016 e Resultados negativos t (934) = -

3.20, p=.001). Sendo evidenciados pelo sexo masculino maiores níveis de Preferência 

pela interação social online (M=2.41, DP=1.42), Regulação de humor (M=3.64, 

DP=1.66), Preocupação Cognitiva (M=2.58, DP=1.48) e Resultados negativos (M=2.17, 

DP=1.35) em comparação com o sexo feminino (Preferência pela interação social 

(M=2.11, DP=1.35), Regulação de humor (M=3.37, DP=1.72), Preocupação Cognitiva 

(M=2.34, DP=1.33) e Resultados negativos (M=1.89, DP=1.17) (tabela 2). 
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Tabela 2. 

Análise diferencial da qualidade de vinculação aos pais, dificuldade da regulação 

emocional e risco do uso das redes sociais em função do sexo 
 

Sexo M±DP IC95% 
Direção das 

diferenças 

Vinculação ao pai     

Qualidade do laço 

emocional 

1-Feminino 5.29±.87 
[-0.05, 0.19] 1>2 

2- Masculino 5.22±.88 

Vinculação à mãe     

Qualidade do laço 

emocional 

1-Feminino 5.50±.62 
[0.00, 0.18] 1>2 

2- Masculino 5.41±.65 

Ansiedade de 

Separação 

1-Feminino 4.18±.90 
[0.16, 0.40] 1>2 

2- Masculino 3.90±.86 

Dificuldades de 

regulação Emocional  

Estratégias 1- Feminino 2.41±.91 
[0.01, 0.24] 1>2 

2- Masculino 2.29±.83 

Clareza 1- Feminino 2.50±.83 
[0.11, 0.32] 1>2 

2- Masculino 2.29±.72 

Uso problemático 

das Redes Sociais 
 

 
  

Preferência pela 

Interação Social 

Online 

1- Feminino 2.11±1.35 

[-0.49, - 0.11] 1<2 
2- Masculino 

2.41±1.42 

Regulação de Humor 1- Feminino 3.37±1.72 
[-0.50, - 0.04] 1<2 

2- Masculino 3.64±1.66 

Preocupação 

Cognitiva 

1- Feminino 2.34±1.33 
[-0.43, - 0.04] 1<2 

2- Masculino 2.58±1.48 

Resultados Negativos 1- Feminino 1.89±1.17 
[-0.23, 0.00] 1<2 

2-Masculino 2.17±1.35 

Relativamente à análise da variável número de horas de uso das redes socias, 

importa referir que se procedeu à sua categorização em três níveis (menos de 1 hora por 

dia, 1 a 3 horas por dia, mais de 3 horas por dia).  

No que concerne à qualidade de vinculação ao pai, verificaram-se diferenças 

estatisticamente significativas em relação ao número de horas de uso das redes sociais 

F(6,1852)= 2.89,  p=.008, ղ2 =.90, particularmente, na dimensão Inibição da Exploração e 

Individualidade F(2,927)= 6.48,  p=.002, ղ2 =.91, no qual se verificou que jovens que usam 

as redes sociais por mais de 3 horas por dia (M= 3.09: DP=.93) percecionam maiores 

níveis de Inibição da Exploração e Individualidade em comparação com os que usam as 

redes sociais de 1 a 3 hora por dia (M= 2.84, DP=.84). Por seu turno, no que respeita à 

vinculação à mãe, verificaram-se, igualmente, diferenças significativas F(6,1852)= 3.75,  

p=.001, ղ2 =.96, nomeadamente, nas dimensões qualidade do laço emocional F(2,9272)= 
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4.70,  p=.009, ղ2 =.79 e inibição da exploração e individualidade F(2,927)= 8.78  

p=<.001, ղ2 =.97. A partir dos referidos resultados observa-se que os jovens que usam as 

redes sociais por mais de 3 horas por dia (M= 3.23, DP=.95) percecionam maiores níveis 

de Inibição da Exploração e Individualidade em comparação ao grupo que usa as redes 

sociais por menos de 1 hora por dia (M= 2.94, DP=.81). Por seu turno, jovens que usam 

as redes sociais entre 1 a 3 horas (M= 5.52, DP=.60) percecionam maior qualidade de 

laço emocional à mãe em comparação com os indivíduos que usam mais de 3 horas (M= 

5.36, DP=.72).  

 Por sua vez, no que respeita à variável dificuldade na regulação emocional, em 

função do número de horas de uso das redes sociais, encontraram-se igualmente 

diferenças estatisticamente significativas F(12,1846)=3.96, p= <.001, ղ2 =.99, 

nomeadamente, nas dimensões Estratégias F(2,927)= 12.34, p= <.001, ղ2 =.99, Não-

aceitação F(2,927)= 3.40, p=.34, ղ2 =.64, Impulsos F(2,927)= 9.55, p= <.001, ղ2 =.98, 

Objetivos F(2,927)= 7.09, p=.001, ղ2 =.30 e Clareza F(2,927) = 8.22, p= <.001, ղ2 =.96. A 

partir dos referidos resultados, observa-se que os jovens que usam diariamente as redes 

sociais por mais de 3 horas apresentam maiores níveis de dificuldades de Estratégias (M 

= 2.61, DP =.99), Impulsos (M = 2.75, DP =1.02), Objetivos (M = 3.30, DP =.98) e 

Clareza (M = 2.54, DP =.88) em comparação com o grupo de jovens que usa por menos 

de 1 hora (Estratégias (M = 2.22, DP =.79), Impulsos (M = 2.42, DP =.98), Objetivos (M 

= 2.97, DP =.95) e Clareza (M = 2.26, DP =.73). Observa-se ainda, que o grupo que usa 

as redes sociais entre 1 a 3 horas por dia tende a apresentar maiores níveis de dificuldades 

de Estratégias (M = 2.33, DP =.86), Impulsos (M = 2.43, DP =.97), Objetivos (M = 3.16, 

DP =.96) e Clareza (M = 2.47, DP =.78) em comparação com o grupo que usa menos de 

uma hora. 
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No que se refere ao uso problemático das redes sociais em função do número 

de horas de uso das redes sociais, encontraram-se igualmente diferenças 

estatisticamente significativas F(10,1848) =17.15, p= <.001, ƞ2=1.0, nomeadamente, nas 

dimensões Preferência pela interação social online F (2,927) =13.81, p= <.001, ƞ2=1.0, 

Regulação de humor F (2,927) =11.08, p= <.001, ƞ2=.99, Preocupação cognitiva F(2,927) 

=55.68, p= <.001, ƞ2=1.0, Uso compulsivo F(2,927) =80.60, p= <.001, ƞ2=1.00, e 

Resultados negativos F (2,927) =14.06, p= <.001, ƞ2=1.0. A partir dos referidos resultados, 

observa-se que os jovens que usam diariamente as redes sociais por mais de 3 horas 

apresentam maiores níveis de preferência pela interação social online (M = 2.63, DP 

=1.62), Regulação de humor (M = 3.89, DP =1.77), Preocupação cognitiva (M = 3.18, 

DP =1.60), Uso compulsivo (M = 3.85, DP =1.65) e Resultados negativos (M = 2.35, DP 

=1.49) em comparação com o grupo de jovens que utiliza as redes sociais por menos de 

1 hora (Preferência pela interação social online (M = 2.0, DP =1.20), Regulação de humor 

(M = 3.16, DP =1.58), Preocupação cognitiva (M = 1.92, DP =1.07), Uso compulsivo (M 

= 2.11, DP =1.24) e Resultados negativos (M = 1.77, DP =1.09). Verificou-se ainda, que 

o grupo que usa as redes sociais entre 1 a 3 horas por dia apresentam maiores níveis de 

Preferência pela interação social online (M = 2.14, DP =1.30), Regulação de humor (M = 

3.42, DP =1.69), Preocupação cognitiva (M = 2.32, DP =1.27), Uso compulsivo (M = 

2.78, DP =1.50) e Resultados negativos (M = 1.93, DP =1.15) em comparação com os 

que usam menos de 1 hora diária (Tabela 3).  
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Tabela 3. 

Análise diferencial da qualidade de vinculação aos pais, dificuldade da regulação 

emocional e risco do uso das redes sociais em função do número de horas de uso das 

redes sociais 

 

Número de horas M±DP IC95% 
Direção das 

diferenças 

Vinculação ao Pai 
 

Inibição da 

Exploração e 

Individualidade 

1-Menos de 1 hora 2.91±.83 [2.80;3,02] 

3>2 2- 1 a 3 horas 2.84±.84 [2,77;2,92] 

3- Mais de 3 horas 3.09±.93 [2,98;3,21] 

Vinculação à mãe  

Qualidade do laço 

emocional  

1-Menos de 1 hora 5.46±.61 [5.38;5.54] 
2>3 2- 1 a 3 horas 5.52±.60 [5.46;5.58] 

3- Mais de 3 horas 5.36±.72 [5.28;5.45] 

Inibição da 

Exploração e 

Individualidade 

1-Menos de 1 hora 2.94±.81 [2,83;3,05] 

3>1 2- 1 a 3 horas 2.95±.88 [2,87;3,03] 

3- Mais de 3 horas 3.23±.95 [3,11;3,34] 

Dificuldades na 

Regulação 

emocional 

    

Estratégias 

1-Menos de 1 hora 2.22±.79 [2.19, 2.44] 

3>1; 2>1 2- 1 a 3 horas 2.33±.86 [2.28, 2.46] 

3- Mais de 3 horas 2.61±.99 [2.49, 2.72] 

Impulsos 

1-Menos de 1 hora 2.42±.93 [2.29 2.54] 

3>1; 2>1 2- 1 a 3 horas 2.43±.98 [2.34, 2.52] 
3- Mais de 3 horas 2.75±1.02 [2.62, 2.88] 

Objetivos 

1-Menos de 1 hora 2.97±.95 [2.84, 3.09] 

3>1; 2>1 2- 1 a 3 horas 3.16±.96 [3.07, 3.25] 

3- Mais de 3 horas 3.30±.98 [3.18, 3.43] 

Clareza 

1-Menos de 1 hora 2.26±.73 [2.15, 2.36] 

3>1; 2>1 2- 1 a 3 horas 2.47±.78 [2.40, 2.54] 

3- Mais de 3 horas 2.54±.88 [2.43, 2.64] 

Uso problemático 

das Redes Sociais 
    

Preferência pela 

interação social 
online 

1-Menos de 1 hora 2.0±1.20 [1.82, 2.17] 

3>1; 2>1 2- 1 a 3 horas 2.14±1.30 [2.02, 2.26] 
3- Mais de 3 horas 2.63±1.62 [2.45, 2.80] 

Regulação de humor 

1-Menos de 1 hora 3.16±1.58 [2.94, 3.37] 

3>1; 2>1 2- 1 a 3 horas 3.42±1.69 [3.27, 3.56] 

3- Mais de 3 horas 3.89±1.77 [3.67, 4.11] 

Preocupação 

cognitiva 

1-Menos de 1 hora 1.92±1.07 [1.75, 2.09] 

3>1 2- 1 a 3 horas 2.32±1.27 [2.20, 2.44] 

3- Mais de 3 horas 3.18±1.60 [3.01, 3.35] 

Uso compulsivo 

1-Menos de 1 hora 2.11±1.24 [1.92, 2.30] 

3>1; 2>1 2- 1 a 3 horas 2.78±1.50 [2.64, 2.91] 

3- Mais de 3 horas 3.85±1.65 [3.65, 4.04] 

Resultados 

Negativos 

1-Menos de 1 hora 1.77±1.09 [1.61, 1.92] 

3>1; 2>1 2- 1 a 3 horas 1.93±1.15 [1.82, 2.04] 

3- Mais de 3 horas 2.35±1.49 [2.19, 2.51] 

No que concerne ao tipo de amigos, inicialmente, foram categorizados em quatro 

grupos (amigos próximos, conhecidos, desconhecidos e pessoas que conheci online) de 

forma a serem realizadas as análises diferenciais.  
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No que diz respeito á qualidade de vinculação ao pai em função do tipo de 

amigos encontraram-se diferenças estatisticamente significativas F(9,2775) =5.971, p= 

<.001, ƞ2=.99, nomeadamente, nas dimensões Qualidade do Laço Emocional F(3,925) 

=5.971, p= <.001, ƞ2=.96 e Inibição da Exploração e Individualidade F(3,925)=6.406, 

p= <.001, ƞ2=.97. A partir dos referidos resultados observa-se que jovens que têm, 

maioritariamente, amigos próximos nas suas redes sociais (M = 5.37, DP =.80) 

apresentam maiores níveis de perceção de Qualidade do Laço Emocional ao pai em 

comparação com o grupo que têm maioritariamente pessoas que conheceram online (M = 

4.79, DP =1.09) e, apresentam, ainda, maior Qualidade do Laço Emocional ao pai do que 

os jovens que revelam ter maioritariamente pessoas conhecidas (M =5.27, DP =.85). Por 

seu turno, os jovens que têm maioritariamente amigos que conheceram online (M = 3.38, 

DP =.84) revelam maiores níveis de Inibição da Exploração e Individualidade face ao pai 

em comparação com o grupo que têm maioritariamente amigos próximos (M = 2.79, DP 

=.84) e, tendem a apresentar maior inibição da exploração e Individualidade do que os 

jovens que apresentam maioritariamente pessoas conhecidas (M = 2.93, DP =.86). Os 

resultados são idênticos no que refere à qualidade de vinculação à mãe, onde se 

encontraram igualmente diferenças estatisticamente significativas F(9,2775) =3.836, p= 

<.001, ƞ2=.99, nomeadamente, na dimensão Qualidade do Laço Emocional 

F(3,925)=5.014, p=.002, ƞ2=.92 e Inibição da Exploração e Individualidade F(3,925) 

=9.478, p= <.001, ƞ2=1.0. Os resultados indicam que jovens que têm maioritariamente 

amigos próximos nas suas redes sociais (M = 5.53, DP =.57) apresentam maiores níveis 

de perceção de Qualidade do Laço Emocional à mãe em comparação com o grupo que 

têm maioritariamente pessoas que conheceram online (M = 5.13, DP =.84) e, tendem a 

apresentar maior QLE à mãe do que os jovens que revelam ter maioritariamente pessoas 

conhecidas (M =5.47, DP =.63). Por seu turno, os jovens que têm maioritariamente 
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pessoas que conheceram online (M = 3.57, DP =.84) apresentam maiores níveis de 

Inibição da Exploração e Individualidade face à mãe em comparação com o grupo que 

têm maioritariamente amigos próximos (M = 2.84, DP =.87) e tendem a relatar maior 

inibição da exploração e Individualidade do que os jovens que apresentam 

maioritariamente pessoas conhecidas (M = 3.04, DP =.88).  

Relativamente à dificuldade na regulação emocional em função do tipo de 

amigos, encontraram-se igualmente diferenças estatisticamente significativas F(18,2766) = 

2.921, p=<.001, ղ2 =.99, particularmente nas dimensões Estratégias F(3,925) = 3.07, 

p=.027, ղ2 =.72, Não-aceitação F(3,925) = 3.22,  p=.022, ղ2 =.74, Impulsos F(3,925) = 8.06, 

p= <.001, ղ2 =.991, Objetivos F(3,925) = 2.78, p=.040, ղ2 =.673 e Clareza F(3,925) = 5.01; 

p=.002, ղ2 =.916. Deste modo, observa-se que os jovens que têm maioritariamente, nas 

suas redes sociais pessoas que conheceram online apresentam maiores níveis de 

dificuldades de Estratégias (M = 2.77, DP =.83), Impulsos (M = 3.14, DP =.96), Objetivos 

(M = 3.55, DP =.92) e Clareza (M = 2.83, DP =.76) em comparação com o grupo de 

jovens que têm maioritariamente amigos próximos no que concerne a Estratégias (M = 

2.32, DP =.94), Impulsos (M = 2.39, DP =.96), Objetivos (M = 3.07, DP =.94) e Clareza 

(M = 2.33, DP =.77) e, tendem a relatar maiores dificuldades do que os jovens que 

revelam maioritariamente amigos conhecidos face a Estratégias (M = 2.36, DP =.86), 

Impulsos (M = 2.49, DP =.96), Objetivos (M = 3.15, DP =.98) e Clareza (M = 2.44, DP 

=.80).  

Por fim, no que respeita ao uso problemático das redes sociais em função do 

tipo de amigos, verificaram-se também diferenças significativas F(15,2769)= 4.735, 

p=<.001, ղ2=1.0, nomeadamente, na Preferência pela interação social online F(3,925)= 

15.547, p=<.001, ղ2=1.0, Regulação de humor F(3,925)=9.639, p=<.001, ղ2 =1.0, 

Preocupação cognitiva F(3,925)= 11.056, p=<.001, ղ2 =1.0, Uso compulsivo F(3,925)= 
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10.737, p=<.001 ղ2=1.0 e Resultados negativos F(3,925) = 11.443, p=<.001, ղ2 =1.0. A 

partir dos referidos resultados observa-se que os jovens que têm maioritariamente pessoas 

que conheceram online apresentam maiores níveis de Preferência pela interação social 

online (M = 3.53, DP =1.71), Regulação de humor (M =4.66, DP =1.71), Preocupação 

cognitiva (M = 3.44, DP =1.61), Uso compulsivo (M = 3.86, DP =1.68) e Resultados 

negativos (M = 2.90, DP =1.27) em comparação com o grupo que têm maioritariamente 

amigos próximos (Preferência pela interação social online (M = 1.99, DP =1.29), 

Regulação de humor (M =3.16: DP =1.65), Preocupação cognitiva (M = 2.20, DP =1.23), 

Uso compulsivo (M = 2.59, DP =1.50) e Resultados negativos (M = 1.83, DP =1.06)). 

Tendem, ainda, apresentar maiores níveis de uso prolemático em comparação com os 

jovens que têm maioritariamente pessoas conhecidas nas suas redes sociais (Preferência 

pela interação social online (M = 2.21, DP =1.31), Regulação de humor (M =3.53, DP 

=1.66), Preocupação cognitiva (M = 2.42, DP =1.37), Uso compulsivo (M = 2.87, DP 

=1.56) e Resultados negativos (M = 1.95, DP =1.23)) (tabela 4). 

Tabela 4. 

Análise diferencial da qualidade de vinculação aos pais, dificuldade da regulação 

emocional e risco do uso das redes sociais em função tipo de amigos nas redes sociais 

 

Tipo de amigos M±DP IC95% 
Direção das 

diferenças 

Vinculação ao Pai  

Qualidade do laço 

emocional 

1-amigos próximos 5.37±.81 [5.27,5.48] 

1>4; 1>2 
2-conhecidos 5.27±.85 [5.20,5.34] 

3-desconhecidos 5.10±1.06 [4.88,5.32] 

4-pessoas que conheci online 4.79±1.09 [4.52,5.07] 

Inibição da 

Exploração e 

Individualidade 

1-amigos próximos 
2.79±.84 [2.68,2.89] 

4>1; 4>2 2-conhecidos 2.93±.86 [2.86,3.00] 

3-desconhecidos 3.07±.94 [2.85,3.29] 

4-pessoas que conheci online 3.38±.84 [3.11,3.65] 

Vinculação à mãe  

Qualidade do laço 

emocional 

1-amigos próximos 5.53±.57 [5.45,5.61] 

1>4; 1>2 
2-conhecidos 5.47±.63 [5.42,5.52] 

3-desconhecidos 5.37±.73 [5.21.5.53] 
4-pessoas que conheci online 5.13±.84 [4.93,5.33] 

Inibição da 

Exploração e 

Individualidade 

1-amigos próximos 2.84±.87 [2.73,2.94] 

4>1; 4>2 
2-conhecidos 3.04±.88 [2.97,3.11] 

3-desconhecidos 3.15±.87 [2.93,3.37] 

4-pessoas que conheci online 3.57±.84 [3.29,3.84] 
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Efeito moderador da regulação emocional na associação entre a vinculação aos 

pais e o risco das redes sociais em adolescentes e jovens adultos 

Posteriormente, efetuaram-se análises de regressão múltipla hierárquica, cujo 

objetivo foi verificar o efeito preditor de variáveis independentes numa variável 

dependente. A regressão múltipla hierárquica procura explicar o relacionamento entre as 

variáveis, descrito em modelos teóricos consistentes (Tabachnick & Fidell, 1996), 

Dificuldades na 

Regulação 

emocional 

    

Estratégias 

1-amigos próximos 2.32±.94 [2.22,2.43] 

4>1; 4>2 
2-conhecidos 2.36±.86 [2.28,2.43] 

3-desconhecidos 2.42±.83 [2.20,2.65] 

4-pessoas que conheci online 2.77±.83 [2.50,3.05] 

Impulsos 

1-amigos próximos 2.39±.96 [2.34,2.51] 

4>1; 4>2 
2-conhecidos 2.49±.96 [2.44,2.55] 

3-desconhecidos 2.74±1.10 [2,46; 2,81] 

4-pessoas que conheci online 3.14±.96 [2.40,2.84] 

Objetivos 

1-amigos próximos 3.07±.94 [2.27,2.51] 

4>1; 4>2 
2-conhecidos 3.15±.98 [2.41,2.57] 

3-desconhecidos 3.15±.87 [2.49,2.98] 

4-pessoas que conheci online 3.55±.92 [2.84,3.45] 

Clareza 

1-amigos próximos 2.33±.77 [2.96,3.19] 

4>1; 4>2 
2-conhecidos 2.44±.80 [3.07,3.23] 
3-desconhecidos 2.54±.90 [2.90,3.39] 

4-pessoas que conheci online 2.83±.76 [3.25,3.85] 

Uso problemático 

das Redes Sociais 
 

Preferência pela 

interação social 

online 

1-amigos próximos 1.99±1.29 [1.83,2.15] 

4>1; 4>2 
2-conhecidos 2.21±1.31 [2.10,2.33] 

3-desconhecidos 2.48±1.63 [2.13, 2.82] 

4-pessoas que conheci online 3.53±1.71 [3.11,3.95] 

Regulação de 

humor 

1-amigos próximos 3.16±1.65 [2.96,3.37] 

4>1; 4>2 
2-conhecidos 3.53±1.66 [3.39,3.67] 

3-desconhecidos 3.42±1.90 [2.30,3.85] 

4-pessoas que conheci online 4.66±1.71 [4.13,5.19] 

Preocupação 

cognitiva 

1-amigos próximos 2.20±1.23 [2.04,2.37] 

4>1; 4>2 
2-conhecidos 2.42±1.37 [2.31,2.53] 

3-desconhecidos 2.80±1.72 [2.45,3.15] 

4-pessoas que conheci online 3.44±1.61 [3.02,3.87] 

Uso compulsivo 

1-amigos próximos 2.59±1.50 [2.39,2.78] 

4>1; 4>2 
2-conhecidos 2.87±1.56 [2.74,2.99] 

3-desconhecidos 3.45±1.92 [3.05,3.85] 

4-pessoas que conheci online 3.86±1.68 [3.37,4.36] 

Resultados 

Negativos 

1-amigos próximos 1.83±1.06 [1.68,1.98] 

4>1; 4>2 
2-conhecidos 1.95±1.23 [1.85,2.05] 

3-desconhecidos 2.43±1.68 [2.12,2.74] 

4-pessoas que conheci online 2.90±.1.27 [2.51,3.28] 
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observando os melhores preditores de um critério e identificando a relação ou correlação 

entre as variáveis. Contudo, não determina a sua causalidade (Abbad & Torres, 2002). 

Mais especificamente, foram realizadas análises de regressão múltipla hierárquica 

com o intuito de clarificar o papel preditor da vinculação aos pais no uso problemático 

das redes sociais. Para tal, foram introduzidos 4 blocos controlando o sexo, idade, 

vinculação ao pai e vinculação à mãe.  

Primeiramente, é importante referir que foram testadas todas as dimensões 

referentes à regulação emocional, mas apenas a dimensão Uso compulsivo se mostrou 

significativa. Posto isto, a análise da dimensão uso compulsivo contemplou a introdução 

de quatro blocos, no bloco 1 o sexo (Dummy), com um contributo não significativo F(1,934) 

=.012, p=.914 e explica 0.7% da variância total (R2 =.007), contribuindo com 0.7% da 

variância individual para o modelo (R2change =.007).  

No bloco 2, observa-se que a Idade não apresenta, igualmente, um contributo 

significativo para o modelo F (2,933) = 1.34, p=.262, explicando 1% da variância total (R2 

=.010) e contribui com 0.3% da variância individual para o modelo (R2change =.003). 

No bloco 3, constata-se que a Vinculação ao pai apresenta um contributo 

significativo para o modelo F (5,930) = 10.96, p <.001, e explica 9.7% da variância total 

(R2 =.097), contribuindo com 8.7% da variância individual para o modelo (R2change 

=.087).  

Por fim, no bloco 4 a Vinculação à mãe revela um contributo significativo para 

o modelo F (8,927) = 8.57, p <.001, explicando 11,7% da variância total (R2 =.117) e 

contribuiu com 2% da variância individual para o modelo (R2change =.020).  

Desta forma, analisando o contributo individual das variáveis independentes dos 

blocos, constata-se que a variável Inibição da exploração e Individualidade à Mãe (β 

=.217) revela um contributo significativo, seguido da Idade (β = -.063), enquanto 
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variáveis preditoras do uso compulsivo no que concerne ao risco do uso das redes 

sociais (tabela 5).  

Tabela 5. 

 Regressão múltipla hierárquica para o uso compulsivo 

 
R2 R2Change B SE β T p 

Bloco 1- Sexo (dummy) .000 .000 .012 .110 .004 .107 .914 

Bloco 2 -Idade .003 .003 -.178 .109 -.053 -1.633 .103 

Bloco 3 QVPM_pai        

Qualidade laço emocional   -.234 .079 -.128 -2.984 .003 

Inibição da Exploração e 

Individualidade 

  .326 .062 .177 5.285 .000 

Ansiedade de separação   .077 .071 .046 1.090 .276 

Bloco 4 QVPM_mãe        

Qualidade laço emocional   .057 .182 .023 .316 .752 

Inibição da Exploração e 

Individualidade 

  .391 .119 .217 3.29 .001 

Ansiedade de separação   -.173 .204 -.097 -.851 .395 

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

Bloco 1- Sexo; Bloco 2- Idade; Bloco 3- Dimensões da qualidade de vinculação ao pai (QVPM); Bloco 4- Dimensões da qualidade 

de vinculação à mãe (QVPM) 

Na sequência das análises realizadas procedeu-se à análise do papel moderador da 

regulação emocional na associação entre a vinculação aos pais e o uso problemático das 

redes sociais. 

Os resultados apontam que a dimensão da dificuldade da regulação emocional 

impulsos exerce um efeito moderador na associação entre a dimensão da vinculação ao 

pai Inibição de exploração e individualidade e o uso problemático das redes sociais 

(β =.270; Z = 7.462; p = <.001) (Figura 1).  
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Figura 1. Efeito moderador da dimensão da regulação emocional impulso na associação 

entre a dimensão da vinculação ao pai Inibição de exploração e individualidade e o uso 

das redes sociais. 

Deste modo, a partir da análise da interação entre as variáveis verifica-se que, na 

presença de elevados níveis de inibição de exploração e individualidade ao pai e ao 

mesmo tempo se percebem baixos níveis de impulso, o risco do uso das redes sociais por 

adolescentes e jovens adultos tende a diminuir. Assim sendo, verifica-se o papel protetor 

do controlo dos impulsos na relação entre a vinculação aos pais e o risco do uso das redes 

sociais por adolescentes e jovens adultos (Figura 2). 
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Figura 2. Efeito moderador da dimensão da regulação emocional impulsos na associação 

entre a dimensão da vinculação ao pai Inibição de exploração e individualidade e o uso 

das redes sociais. 

Relativamente à vinculação à mãe, os resultados apontam, igualmente, que a 

dimensão da dificuldade de regulação emocional impulsos exerce um efeito moderador 

na associação entre a dimensão da vinculação Inibição de exploração e individualidade 

e o risco do uso das redes sociais (β =.251; Z= 7.005; p=<.001) (Figura 3). 

 

Figura 3. Efeito moderador da dimensão da regulação emocional impulsos na associação 

entre a dimensão da vinculação à mãe Inibição de exploração e individualidade e o uso 

das redes sociais. 
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Deste modo, a partir da análise da interação entre as variáveis, verifica-se que na 

presença de elevados níveis de inibição de exploração e individualidade à mãe e ao 

mesmo tempo se percebem baixos níveis de impulso, o risco do uso das redes sociais por 

adolescentes e jovens adultos tende a diminuir. Assim sendo, verifica-se o papel protetor 

do controlo dos impulsos na relação entre a vinculação aos pais e o risco do uso das redes 

sociais por adolescentes e jovens adultos (Figura 4). 

 

 

Figura 4. Efeito moderador da dimensão da regulação emocional impulsos na associação 

entre a dimensão da vinculação à mãe Inibição de exploração e individualidade e o uso 

das redes sociais. 

Discussão 

A presente investigação teve como principal intuito analisar o papel da qualidade 

de vinculação aos pais e da dificuldade de regulação emocional no desenvolvimento de 

comportamentos de risco no uso das redes sociais em adolescentes e jovens adultos. Os 

resultados alcançados indicam que a Inibição da Exploração e Individualidade de 

ambas as figuras parentais e a Ansiedade de separação à mãe estão positivamente 

associadas ao uso problemático das redes sociais e, ainda, que a Qualidade do Laço 
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Emocional e Ansiedade de separação ao pai se associa negativamente ao uso 

problemático das redes sociais. Os resultados obtidos parecem apontar que na presença 

de inibição de exploração e individualidade aos pais e ansiedade de separação à figura 

materna os jovens apresentam maior predisposição para o desenvolvimento de um uso 

arriscado das redes sociais e, que, por seu turno, jovens que percecionem uma base segura 

face às figuras parentais apresentam menor probabilidade de desenvolverem 

comportamentos de risco face ao uso das redes sociais. Os resultados poderão ser 

justificados à luz da teoria de Bowlby (1988) que assume a relevância das figuras 

significativas de afeto no desenvolvimento da autonomia e identidade do individuo e, 

também, nos comportamentos de exploração do meio envolvente. Permite ainda enfatizar 

o abordado na revisão de literatura, cuidado e afeto prestado e consequente transmissão 

de um sentido de segurança e certeza permite ao indivíduo desenvolver-se, sabendo que 

em caso de dificuldade terá o suporte dos pais. Relativamente à ansiedade de separação, 

os resultados parecem indicar ainda uma discrepância ao nível da preeminência que os 

cuidados prestados pelas figuras podem assumir no desenvolvimento psicoafetivo do 

jovem. Apesar da redefinição contemporânea dos papéis parentais, o ser humano dispõe 

de uma tendência para eleger uma figura principal na procura de apoio, conforto e afeto, 

na qual é concedida primazia à figura materna neste processo. Assim, inerente a esta 

dinâmica familiar pode estar o estabelecimento de uma ligação mais próxima e intensa na 

díade mãe-filho e, portanto, mais preponderante no desenvolvimento psicoafetivo do 

jovem. 

Vários estudos apontam também que a qualidade de vinculação aos pais está 

associada ao risco do uso das redes sociais (e.g. Assunção, Costa, Tagliabue, & Matos, 

2017; Jenkins-Guarnieri, Wright, & Johnson, 2012; Kalaitzaki & Birtchnell, 2014), 

verificando-se, assim, que quanto melhor for a qualidade da vinculação menor é a 

https://www.sinonimos.com.br/preeminencia/


38 
 

predisposição dos jovens para o uso problemático. Tal resultado poderá ser justificado 

pelo facto da qualidade das relações estabelecidas com as figuras parentais estarem 

associadas ao desenvolvimento, emocional, afetivo e comportamental dos jovens 

(Ainsworth & Bowlby, 1991; Bowlby, 1982).  

No que respeita à correlação entre as variáveis dificuldades na regulação 

emocional e o uso problemático das redes sociais os resultados indicam associações 

significativas o que parece evidenciar que jovens que indicam maiores índices de 

dificuldades em regular as suas emoções parecem estar mais propensos ao risco do uso 

das redes sociais. Assim, a dificuldade dos indivíduos em gerir as suas emoções parece 

estar associada a fatores de risco para a adição da Internet, sendo que estes utilizadores 

tendem apresentar uma autorregulação deficiente no seu uso (Aldao, Nolen-Hoeksema, 

& Schweizer, 2010). Outros autores (e.g. Gámez-Guadix, Orue, Smith, & Calvete, 2013; 

Karaiskos, Tzavellas, Balta, & Paparrigopoulos, 2010; Kormas et al., 2011) defendem 

que, frequentemente, a utilização das redes sociais pelos jovens tem como principal 

propósito a autorregulação, ou então, usufruem do seu uso como forma de escapar de 

situações negativas ocorrentes do dia-a-dia. Desta feita, a dificuldade de regulação das 

emoções dos jovens utilizadores das redes sociais parece constituir-se como um fator de 

risco para a sua utilização (Gratz & Roemer, 2004; Hormes, Kearns, & Timko, 2014; Kim 

& Davis, 2009; Xie, Lu, & Xie, 2015).  

A partir da análise de resultados é ainda visível a associação positiva entre a 

inibição da exploração e individualidade aos pais e as dificuldades na regulação 

emocional e, uma associação negativa entre a qualidade do laço emocional aos pais e as 

dificuldades na regulação emocional. Além disso, também a Ansiedade de separação à 

figura paterna está relacionada positivamente com as dificuldades de regulação emocional 

nas estratégias, não-aceitação e objetivos e negativamente com a consciência, impulsos e 
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clareza. Por seu turno, a Ansiedade de separação à figura materna está associada 

positivamente com as estratégias não-aceitação e objetivos e clareza e, negativamente 

com a consciência. Os resultados parecem indicar que, de facto, os adolescentes que têm 

uma perceção de uma vinculação segura aos pais tendem apresentar menores índices de 

desregulação emocional, adotando mais estratégias funcionais (internas e externas) de 

regulação emocional. Embora os resultados sejam um pouco díspares entre as figuras 

parentais vêm reforçar o que vem sido referido na literatura, isto é, que a base segura aos 

pais está relacionada positivamente com o desenvolvimento adaptativo e com a regulação 

emocional bem-sucedida dos adolescentes (Cooper, Shaver, & Collins, 1998). É também 

visível que a relação mais próxima e intensa na díade mãe-filho parece ter maior relação 

com a capacidade de o adolescente regular as suas emoções contribuindo através da 

construção de modelos internos mais positivos para um desenvolvimento psicoafetivo 

mais equilibrado do adolescente e, consequentemente, para o seu autocontrolo (Morris et 

al., 2007, Matos & Costa, 2006; Nunes & Mota, 2017). Os resultados obtidos parecem 

confirmar os revelados pelo estudo de Gong e Paulson (2017) com 404 participantes, que 

evidencia que uma vinculação segura está associada a uma melhor capacidade regulação 

emocional dos jovens. Esta associação poderá ser explicada pelo facto de os jovens se 

sentirem mais confortáveis para exprimirem as emoções (positivas e negativas) em frente 

aos pais, sendo que se percecionam como emocionalmente seguros e consideram as 

figuras parentais como uma base segura onde têm mais oportunidades de aprender como 

regular as suas emoções.  

No que concerne às variáveis sociodemográficas, o estudo aponta para ausência 

de diferenças significativas da qualidade de vinculação aos pais face à idade. A presente 

investigação evidencia que os adolescentes e jovens adultos possuem uma perceção 

semelhante face à qualidade da vinculação aos pais. Contudo, a interação entre estas duas 
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variáveis não se mostra consensual com o que vem sido referido na literatura, em que a 

vinculação aos pais pode ser diferentemente valorizada consoante a idade (início ou final 

da adolescência) (e.g. Cordeiro, 2012; Fleming, 2005; Machado, 2007). Este resultado é, 

de certa forma, inesperado. Porém, tal facto poderá indicar que na presente amostra a 

vinculação dos adolescentes tende a ser idêntica.   

No que respeita às dificuldades na regulação emocional em função da idade não 

se registaram diferenças significativas o que parece indicar que, apesar de os participantes 

relatarem dificuldades em regularem as suas emoções, os jovens adultos não tendem a 

revelar alterações no controlo das emoções em comparação com os adolescentes. Sob a 

prespetiva de Orgeta (2009), os mais jovens tendem a patentear maiores índices de 

dificuldades na regulação emocional em comparação com os mais velhos que relataram 

menos dificuldades em controlar comportamentos impulsivos, em identificar as suas 

emoções (clareza emocional) e em aceder a estratégias de regulação emocional. Os 

resultados da presente investigação não suportam os dados apurados na literatura que 

evidencia um aumento das competências de regulação das emoções ao longo da vida (e.g. 

Alves, 2013; Gross, Carstensen, Tsai, Skorpen & Hsu, 1997; Orgeta, 2009; Urry & Gross, 

2010). No entanto, os nossos resultados podem ser atribuídos a particularidades da nossa 

amostra, como a faixa etária ser significativamente diferente da utilizada nos referidos 

estudos e, também às diferenças culturais entre os sujeitos.  

Ainda no que se refere ao uso problemático das redes sociais em função da idade 

também não se apuraram diferenças significativas. A presente investigação evidencia que 

os adolescentes possuem uma predisposição similar para o risco das redes sociais. Este 

resultado vai ao encontro ao expectável, sugerindo que não existem diferenças no uso 

problemático entre as duas faixas etárias (adolescentes e jovens adultos), podendo ser 

justificado pelo facto de apresentarem vivências idênticas. Neste sentido, durante este 
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período as redes sociais constituem-se como uma forma propícia de comunicação com os 

pares nos diferentes contextos diários e, também possibilita desenvolverem a sua 

intimidade através da autorrevelação e autoapresentação. Segundo a literatura, na 

adolescência e jovem adultícia em comparação com a adultez a predisposição para os 

riscos inerentes ao uso da internet e das redes sociais é significativamente elevada (eg. 

Álvarez-García, Pérez, González, & Pérez, 2015; Barker, 2009; Dreier et al., 2013). 

Ainda na discussão dos resultados, a análise comparativa da variável vinculação 

aos pais face ao sexo demonstrou diferenças significativas. Neste sentido, o sexo 

feminino apresenta maiores índices de qualidade de laço emocional face à mãe e de 

ansiedade de separação a ambas as figuras parentais, em comparação com o sexo 

masculino. Os dados obtidos parecem traduzir a maior proximidade por parte das 

raparigas na relação com as figuras parentais, especialmente, com a mãe, bem como uma 

maior necessidade de proximidade física e emocional. Por outro lado, pode dever-se 

também ao facto de esta representar, em geral, a fonte de vinculação primordial, com 

tendência à manutenção e continuidade da relação. De acordo com a literatura, apesar da 

configuração familiar tradicional ter sofrido grandes alterações determinando a 

redefinição dos papéis parentais, existe a tendência de se eleger uma figura principal na 

procura de segurança e conforto, na qual a mãe assume primazia (e.g. Monteiro, 

Veríssimo, Vaughn, Santos, & Fernandes, 2008). Estes resultados confirmam estudos 

empíricos anteriores que sugerem que as raparigas são, tendencialmente, mais 

dependentes e emocionalmente mais próximas dos pais do que os rapazes (e.g. Moura & 

Matos, 2008) e, ainda patenteiam maior ansiedade de separação face à mãe 

comparativamente com o sexo oposto (Del Giudice, 2019; Matos & Costa, 2006)  

Relativamente às dificuldades na regulação emocional em função do sexo, 

verificam-se igualmente diferenças significativas, deduzindo-se que o sexo feminino 
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apresenta maiores níveis de dificuldades de acesso a estratégias e clareza emocional em 

comparação com o sexo masculino. Estes resultados sugerem que as raparigas tendem a 

reportar mais o uso de estratégias disfuncionais internas que os rapazes. Contudo, os 

dados obtidos parecem contrariar os estudos empíricos anteriores (e.g. Machado & 

Pardal, 2013; Morris et al., 2007) que assumem que as raparigas tendem a recorrer a 

estratégias mais adaptativas de regulação emocional do que os rapazes. Também os 

estudos dos autores MacDermott, Gullone, Allen, King e Tonge (2010) e Reverendo 

(2011) sugerem diferenças ténues e níveis quase equiparáveis de regulação emocional 

entre os sexos. Por outro lado, o estudo de Neumann, Lier, Gratz e Koot (2010), com 870 

adolescentes, apresenta resultados idênticos aos encontrados nesta investigação onde as 

raparigas apresentam maior pontuação na falta de clareza, não-aceitação, menor 

consciência emocional e menor acesso a estratégias. Também o estudo de McRae et al. 

(2008 cit. in Gardener, Carr, MacGregor & Felmingham, 2013) revelou que o sexo 

masculino apresenta uma maior capacidade em regular as respostas emocionais negativas 

em comparação com o sexo feminino. Porém, tal facto poderá ser justificado por 

particularidades da presente amosta, nomeadamente, pelos traços de personalidade dos 

participantes.  

Os resultados encontrados evidenciam igualmente diferenças do uso 

problemático das redes sociais em função do sexo dos participantes, verificando-se que 

o sexo masculino demonstra maiores níveis de Preferência pela interação social online, 

Regulação de humor, Preocupação Cognitiva e Resultados negativos em comparação 

com o sexo feminino. Deste modo, os resultados parecem evidenciar que os rapazes 

apresentam maiores níveis de uso problemático nas redes sociais em comparação com as 

raparigas. Na presente amostra, esta questão poderá prender-se com o facto de o sexo 

feminino manifestar tendência a ser mais emotivo, procurando suporte nas relações 
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pessoais. Assim, as raparigas tendem a esconder a sua identidade e informações pessoais 

para manter sua privacidade no ambiente da Internet (possivelmente devido à pressão 

social e aos papéis sociais tradicionais associados às mulheres) e usar as redes sociais 

como veículo de comunicação para encontrar velhos amigos, manter os relacionamentos 

existentes e para fins académicos. Contrariamente, o sexo masculino tende a usar as redes 

sociais para fazer novos amigos e criar relacionamentos com pessoas com interesses 

semelhantes, numa dimensão maior do que a das mulheres (Mazman & Usluel, 2011). Os 

resultados analisados vão ao encontro dos observados pelos autores Kalaitzaki & 

Birtchnell (2014) e Young (1998) em que os rapazes apresentam valores 

significativamente mais elevados de adição à internet, acesso jogos online e de 

visualização de conteúdo pornográfico online em comparação com as raparigas.  

No que concerne à análise da variável vinculação aos pais em função do número 

de horas de uso das redes socias, os resultados apontam que jovens que usam as redes 

sociais por mais de 3 horas por dia percecionam maiores níveis de Inibição da 

Exploração e Individualidade a ambas as figuras parentais. Tais dados parecerem 

indicar que os jovens que usam com maior frequência as redes sociais evidenciam maiores 

restrições à expressão da individualidade própria por parte dos pais. Os resultados 

analisados confirmam a associação entre uma vinculação insegura e a frequência do uso 

da rede social (tempo utilização), tal como observado em estudos anteriores (e.g. 

Oldmeadow, Quinn, & Kowert, 2013; Richards, et al., 2010). Estes resultados podem ser 

explicados pelo facto de que quando as relações com as figuras parentais são pautadas 

pela inibição da exploração e da individualidade parecem promover uma maior 

insegurança e desvalorização pessoal, traduzindo a carência de interação dos jovens e 

levando a uma maior vulnerabilidade para experienciar dificuldades no contacto social.  



44 
 

As análises multivariadas apontam ainda para a presença de diferenças 

significativas entre as dificuldades na regulação emocional e o número de horas de 

uso das redes socias, analisando-se que os jovens que usam diariamente as redes sociais 

por mais de 3 horas apresentam maiores níveis de acesso limitado a Estratégias, 

Impulsos, delineamento de Objetivos e falta de Clareza referentes às dificuldades na 

regulação emocional. Tais resultados parecem demonstrar que os jovens que usam com 

maior frequência as redes sociais tendem a apresentar maiores dificuldades em gerir as 

suas emoções. Os resultados averiguados vão ao encontro do esperado, sendo que 

elevados índices de desregulação emocional estão associados a uma maior frequência de 

uso das redes sociais, e paralelamente, a padrões de uso mal adaptativos (Hormes, Kearns, 

& Timko, 2014; Karaiskos, Tzavellas, Balta, & Paparrigopoulos, 2010).  

Ainda face às análises da variável uso problemático das redes sociais em função 

do número de horas de uso das redes socias, verificou-se que os jovens que usam 

diariamente as redes sociais por mais de 3 horas apresentam maiores níveis de 

preferência pela interação social online, Regulação de humor, Preocupação 

cognitiva, Uso compulsivo e Resultados negativos. Assim, jovens que passam um maior 

número de horas nas redes sociais parecem ser mais vulneráveis aos riscos do uso, uma 

vez que estão expostos durante mais tempo a uma variedade de riscos potenciais, como 

por exemplo o risco de conhecer pessoas perigosas, a exposição a conteúdo sexual 

desviante, contato com pedófilos, roubo de identidade, à exploração e manipulação 

comercial, invasão de privacidade e contato indesejado. Os resultados verificados vão ao 

encontro ao abordado na literatura (e.g. Akin, 2012; Khoshakhlagh & Faramarzi, 2012; 

Moromizato, et.al., 2017; Wang, et.al., 2011) que expõe que o uso em excesso da internet 

está associado a níveis de risco mais elevados, podendo levar os utilizadores a 

desenvolverem diversos problemas, como por exemplo a má gestão do tempo, problemas 
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físico-psicológicos, conflitos nas atividades diárias ou nos relacionamentos com amigos 

e familiares e várias mudanças de humor e transtornos mentais.  

No que diz respeito ao tipo de amigos, foi possivel verificar que os jovens que 

têm maioritariamente amigos próximos nas suas redes sociais apresentam maiores níveis 

de perceção de Qualidade do Laço Emocional a ambas as figuras parentais. Por seu 

turno, jovens que têm maioritariamente amigos que conheceram online apresentam 

maiores níveis de Inibição da Exploração e Individualidade a ambas as figuras 

parentais. Os resultados observados parecem indicar que jovens com vinculação segura 

têm tendência para manter as relações previamente existentes no contexto offline, 

enquanto os jovens com maiores restrições de expressão emocional tendem a apresentar 

uma maior preferência para o conhecimento de pessoas online. Zimmermann (2004) 

refere que jovens adolescentes com uma representação de vinculação segura com os pais 

tendem a experienciar primordialmente relações de amizade mais próximas com os seus 

pares em comparação com jovens cuja vinculação é insegura. Tal pode ser explicado pelo 

facto do adolescente transferir para as relações com os pares as características da relação 

de vinculação às figuras parentais (Bowlby, 1973).  

Ainda no que se refere ao tipo de amigos, os resultados referem que os jovens 

que têm maioritariamente amigos que conheceram online apresentam maiores níveis de 

dificuldades de Estratégias, Impulsos, Objetivos e Clareza enquanto dimensões da 

dificuldade de regulação emocional. Este resultado vai ao encontro com o anteriormente 

referido na literatura (e.g. Ebeling-Witte, Frank, & Lester, 2007; Milani, Osualdella, & 

Di Blasio, 2009) que indica que jovens com uso problemático da internet e com maiores 

níveis de dificuldades na regulação emocional apresentam menor qualidade nas relações 

interpessoais. Assim, para estes jovens a comunicação online parece facilitar a interação 

com os outros, na medida em que comparativamente com a interação pessoal permite aos 
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utilizadores uma maior regulação das suas emoções (Hormes, Kearns, & Timko, 2014; 

Kim & Davis, 209; Xie, Lu, & Xie, 2015) e comportamentos. Neste sentido, possibilitará 

a criação das relações ambicionadas que pessoalmente poderiam não conseguir. Por outro 

lado, a interação online possiblita experiências que, muitas vezes, na vida real são 

consideradas como frustrantes para o adolescente, inclusive a aceitabilidade pelo grupo, 

os conhecimentos de interesse, o número de amigos, o acesso rápido a interações como 

jogos, levando à acentuação do ego dos adolescentes e a sentirem-se mais conectados 

com os amigos e com o mundo.  

Foram ainda encontradas diferenças significativas entre o tipo de amigos e o risco 

do uso das redes sociais, sendo observado que os jovens que têm maioritariamente 

pessoas que conheceram online, apresentam maiores níveis de Preferência pela 

interação social online, Regulação de humor, Preocupação cognitiva, Uso 

compulsivo e Resultados negativos. Os dados obtidos vão ao encontro do que seria 

expectável, uma vez que os jovens ao comunicarem com pessoas desconhecidas estão 

predispostos a níveis mais elevados de riscos em comparação com os que comunicam 

com pessoas da sua esfera pessoal, sendo que o conteúdo do contacto desconhecido 

poderá ser altamente falacioso e prejudicial para o adolescente (Livingstone, Haddon, 

Görzig, & Ólafsson, 2011). Baumgartner, Valkenburg e Peter (2010) e Dombrowski, 

LeMasney, Ahia e Dickson (2004) acrescentam que os jovens são o público-alvo do 

comportamento abusivo sexual por parte de adultos. Neste sentido, parece evidente a 

importância da educação e consciencialização dos jovens e pais para os riscos inerentes 

ao uso da internet e das redes sociais como forma de prevenção. 

Por fim, cabe ressaltar que, tal como esperado, a Inibição da exploração e 

Individualidade à Mãe prediz positivamente e a idade negativamente o uso compulsivo 

das redes sociais. Nesta medida, os resultados alcançados enfatizam novamente o papel 
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direto da figura materna quer no desenvolvimento psicoafetivo do adolescente (Morris et 

al., 2007; Matos & Costa, 2006; Nunes & Mota, 2017), quer na predição do autocontrolo 

dos adolescentes na utilização das redes sociais (e.g. Hormes, Kearns, & Timko, 2014; 

Xie, Lu, & Xie, 2015). Vários autores vão ao encontro destes resultados no que concerne 

à associação entre a qualidade da vinculação e o uso problemático da Internet (e.g. 

Assunção, 2016; Kalaitzaki & Birtchnell, 2014; Milani, Osualdella, & Di Blasio, 2009), 

assumindo que um controlo excessivo por parte dos pais leva à falta de espaço para os 

jovens treinarem as competências e de se autonomizarem e, deste modo, poderá estimular 

o recurso mais problemático por parte dos jovens às redes sociais. 

Por fim, através da análise do efeito moderador da regulação emocional na 

associação entre a vinculação aos pais e o uso das redes sociais, foi possível concluir que 

a dimensão da regulação emocional impulsos exerce um efeito moderador positivo na 

associação entre a dimensão da vinculação aos pais Inibição de exploração e 

individualidade e o risco do uso das redes sociais. Nesta medida, quando existem níveis 

elevados de Inibição de Exploração e Individualidade aos pais, mas ao mesmo tempo se 

percebem baixos níveis de impulsos o risco de uso das redes sociais por adolescentes e 

jovens adultos é menor. De acordo com a literatura, os jovens expostos a uma vinculação 

insegura (e.g. Assunção, 2016) e com dificuldades na regulação emocional (Hormes, 

Kearns, & Timko, 2014; Xie, Lu, & Xie, 2015) tendem a apresentar um défice no 

autocontrolo do uso das redes sociais em comparação com os jovens com elevada 

qualidade de laço emocional face as figuras parentais e com capacidades de regulação 

emocional. Neste sentido, um maior controlo parental e restrições à expressão da 

individualidade própria por parte das figuras parentais na presença de baixo controlo de 

impulsos do jovem parecer constituir-se como impulsionadores para o desenvolvimento 
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de comportamentos que provoquem maior adrenalina e excitação e, consequentemente, 

leva os jovens à exposição de maiores riscos. 

Implicações práticas, limitações e pistas futuras 

O presente estudo evidencia algumas contribuições, implicações práticas e 

limitações que importam salientar. Neste sentido, enfatiza-se que a investigação permitiu 

compreender a importância da qualidade de vinculação aos pais e da dificuldade na 

regulação emocional no desenvolvimento de comportamentos de risco no uso das redes 

sociais por adolescentes e jovens adultos, podendo estas variáveis contribuir como fatores 

de risco para o uso problemático das redes sociais. Desta forma, na prática, a presente 

investigação pretende contribuir para um diagnóstico mais apropriado e uma melhor 

orientação terapêutica. Por outro lado, os dados suportam a necessidade de desenvolver 

programas de prevenção e intervenção nas escolas destinados aos pais com o objetivo de 

consciencializar para a importância da relação com os filhos, e aos jovens com o propósito 

de promover educação emocional e alertar para os riscos associados ao uso problemático.  

Assim, ao longo da investigação foram identificadas diferentes limitações 

subjacentes. Primeiramente, no que respeita ao desenho metodológico, destaca-se que 

este é um estudo transversal e, por isso não permite o estabelecimento de relações causais 

entre as variáveis, sendo útil em investigações futuras um estudo longitudinal que 

considere mais do que um momento de recolha de dados e também informações 

qualitativas. Outra limitação identificada relaciona-se com a recolha de dados, sendo que 

esta foi corporizada por questionários de autorrelato e, por isso foi passível a perceção 

subjetiva do conteúdo e aleatoriedade de respostas por parte dos respondentes. Tais 

aspetos juntamente com o fator cansaço, devido à extensão do protocolo de investigação, 

poderão justificar a exclusão de outliers. Por outro lado, a investigação baseou-se 

unicamente na informação fornecida pelos adolescentes, logo em investigações futuras 
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será pertinente beneficiar da inclusão de uma análise multi-informante (jovens e pais ou 

encarregados de educação). 
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Resumo 

De acordo com a teoria dos estilos parentais defendida por Baumrind (1967), a 

relação entre a díade pais-filhos constitui-se como a base da aprendizagem de 

competências e interações sociais. Neste sentido, prevê-se que um estilo parental baseado 

na assertividade e responsividade assuma um papel significativo e protetor face ao risco 

do uso das redes sociais dos adolescentes e jovens adultos. O presente estudo tem como 

principal objetivo analisar o efeito dos estilos parentais e da personalidade no uso das 

redes sociais por adolescentes e jovens adultos, sendo ainda testado o papel mediador da 

personalidade na associação anterior. A amostra foi constituída por 936 indivíduos de 

ambos os géneros com idades compreendidas entre os 14 e 20 anos. Foram utilizados 

como instrumentos de avaliação o Styles & Dimensions Questionnaire: Short Version, do 

Social Skills Questionnaire, o Inventário de Personalidade dos Cinco Fatores (NEO-FFI-

20) e o Generalized Problematic Internet Use Scale 2 (GPIUS-2).  

Os resultados apontam que o uso problemático das redes sociais é predito 

negativamente pelo estilo parental democrático e, positivamente pelo estilo autoritário e 

permissivo. Os dados sugerem ainda um efeito mediador negativo da personalidade 

emocionalmente ajustada na associação do estilo parental democrático e uso problemático 

das redes socias e um efeito mediador positivo entre os estilos parentais negativos e o uso 

problemático das redes socias.  

Os resultados serão discutidos à luz da teoria dos estilos parentais de Baumrind e 

do modelo dos cinco fatores da personalidade, assumindo que os fatores relacionais e a 

personalidade podem contribuir para o comportamento dos adolescentes e jovens adultos 

no uso das redes sociais.  

Palavras-chave: estilos parentais; personalidade; redes sociais; adolescentes; 

jovens adultos. 
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Abstract 

According to the theory of parenting styles, defend by Baumrind (1967), the 

relationship between parent-child dyad is the basis of learning social skills and 

interactions. Therefore is expected that a parental style, based on assertiveness and 

responsiveness, assume a significant and protective role facing risk of using the social 

networks on adolescents and young adults. The present study main go is to analyze the 

effect of parental styles, personality on the use of social networks by adolescents and 

young adults, and the mediating role of personality on this association was also tested. 

The sample was composed by 936 individuals of both sexes, between 14 and 20 years. 

The Social Skills Questionnaire Styles & Dimensions Questionnaire, the Five-Factor 

Personality Inventory (NEO-FFI-20) and the Generalized Problematic Internet Use Scale 

2 (GPIUS-2) were used as instruments.  

The results report that the problematic use of social networks is negatively predicted 

by the democratic parental style and positively predicted by the authoritarian and 

permissive style. The data also suggest a negative mediating effect between the 

emotionally adjusted personality in the democratic parental style and problematic use of 

social networks, and a positive mediating effect between negative parenting styles and 

problematic use of partner networks. 

The results will be discussed by the Baumrind's theory of parental styles and the five-

factor personality model, assuming that relational factors and personality can contribute 

to the behavior of adolescents and young adults in the use of social networks. 

 

Keywords: parenting styles; personality; social networks; adolescents; young adults. 
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Estilos parentais e o risco do uso das redes sociais por adolescentes e jovens adultos 

A utilização das redes sociais tem vindo a mostrar-se significativa na natureza das 

relações humanas e desde o seu aparecimento atrairam milhões de utilizadores que as 

integraram nas suas vidas diárias. São, atualmente, consideradas uma das principais 

motivações subjacentes ao uso da Internet nos indivíduos que apresentam um uso 

problemático (Muñoz-Rivas, Fernández, & Gámez-Guadix, 2010). Presentemente, as 

redes sociais evidenciam-se como principal responsável pelo tempo que os adolescentes 

dispendem na internet, a interagir e manter as relações interpessoais. Estas são um veículo 

atrativo de socialização que permite o estabelecimento e manutenção de relações sociais 

(Assunção & Matos, 2014). 

Todavia, apesar dos benefícios que o uso da internet e das redes sociais 

proporcionam aos utilizadores, tem surgido uma preocupação por parte de pais, 

professores e comunidade geral face ao uso problemático da internet e aos riscos a que os 

adolescentes estão expostos aquando a sua utilização (Boubeta, Ferreiro, Salgado, & 

Couto, 2015; Rial, Gómez, Braña, & Varela, 2014). O uso problemático, apesar de não 

ser considerado como um transtorno mental, é uma síndrome multidimensional que se 

expressa em sintomas cognitivos e comportamentais e, consequentemente, produzem 

efeitos sociais, académicos ou profissionais negativos (Caplan 2002, 2003; Davis, Flett, 

& Besser, 2002). 

A teoria dos estilos parentais defendida por Baumrind (1967, 1991) sustenta que 

a relação entre a díade pais-filhos, enquanto primeiro contexto de socialização, constitui-

se como a base da aprendizagem de competências e interações sociais, uma vez que é a 

partir desse mesmo contacto que as crianças apreendem a pensar, falar, interpretar, reagir, 

relacionar. Neste sentido, os estilos parentais adotados pelos pais, contribuem para o 

desenvolvimento afetivo dos jovens e constituem-se como um fator relevante na 
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compreensão de aspetos emocionais e comportamentais dos mesmos (Cerezo, Casanova, 

Tore, & Carpio, 2011).  

De acordo com os autores Rinhel-Silva, Constantino e Rondinim (2012), um estilo 

parental refere-se ao padrão de comportamento dos pais, através de um conjunto de 

atitudes relacionais, comunicacionais e práticas parentais adotadas pelos cuidadores na 

interação com os filhos.  

Nesta medida, Baumrind (1967, 1968, 1991) propôs a existência de três estilos 

parentais que se baseiam no controlo e afeto parental: o democrático, o autoritário e o 

permissivo. Pais que adotam o estilo democrático exercem um controlo firme, são 

afetuosos, calorosos e responsivos às necessidades das crianças, promovendo a autonomia 

e individualidade dos seus filhos. Por sua vez, pais que exercem o estilo autoritário 

pautam-se pela obediência e tentam influenciar, controlar e avaliar o comportamento e 

atitudes dos filhos de acordo com um padrão absoluto, recorrendo de forma frequente ao 

uso da punição. Neste estilo, para além da ausência de comunicação, é estabelecida 

restrição de autonomia e de liberdade. Por fim, pais que adotam um estilo permissivo 

permitem que as crianças regulem o seu próprio comportamento e tomem as suas próprias 

decisões, impondo poucas regras de rotina, evitando tomar posições de autoridade e impor 

controlo ou restrições aos seus filhos. 

Neste sentido, considera-se ser no seio das relações familiares que numa primeira 

instância são elaboradas e aprendidas várias dimensões de interação social, 

nomeadamente, aspetos relacionados com as relações interpessoais e a comunicação 

(Baumrind, 1991; Mondin, 2017). A qualidade dos laços emocionais estabelecidos com 

as figuras significativas parece estar associada aos comportamentos dos adolescentes nas 

redes sociais. Assim, o rigor e a mediação dos pais contribui para a diminuição ou mesmo 
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o evitar de riscos online a que os adolescentes são constantemente expostos (Leung & 

Lee, 2012).  

O estudo de Rosen, Cheever e Carrier (2008), com 266 participantes cujo objetivo 

era avaliar as relações entre os estilos parentais, definição de limites, monitorização de 

comportamentos online e a prevalência dos perigos da Internet em pré-adolescente, 

revelou que o acompanhamento e vigilância dos pais na utilização da internet pelos filhos 

é uma habilidade fundamental para a minimização dos riscos da sua utilização. Divulgou 

ainda, que o estilo parental democrático está associado à monitorização do 

comportamento dos jovens e que filhos de pais que exercem este estilo revelam menos 

comportamentos online de alto risco, por exemplo, apresentam baixas taxas de divulgação 

de informações pessoais e baixas taxas de contacto real com as pessoas que conhecem 

nas redes sociais.   

Por outro lado, a personalidade, enquanto conjunto de características individuais 

associadas a padrões referentes ao pensamento, modo de sentir e de agir (Água, Patrão, 

& Leal, 2018), permite compreender traços estruturais que poderão predispor os jovens a 

certos comportamentos relacionados com a utilização das redes sociais (Pornsakulvanich, 

2017). 

O modelo dos cinco fatores, que categoriza a personalidade em cinco grandes 

dimensões: a extroversão, afabilidade, conscienciosidade, neuroticismo e abertura à 

experiência, tem-se evidenciado adequado na previsão de atitudes e crenças dos 

utilizadores de redes sociais (Hong, Huang, Lin, & Chiu, 2014; Moore & McElroy, 2012).  

Deste modo, considera-se importante compreender o uso das redes sociais na 

adolescência, uma vez que esta faixa etária será mais suscetível ao uso da internet no seu 

quotidiano e, consequentemente, mais vulnerável aos riscos a ela associados.   
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Papel mediador da personalidade na associação entre os estilos parentais e o uso 

das redes socias por adolescentes e jovens adultos 

A família, enquanto primeiro contexto, no qual se desenvolve as relações 

primordiais, torna-se representativa no desenvolvimento dos comportamentos dos 

adolescentes. Neste sentido, o contexto familiar tem sido associado ao desenvolvimento 

da personalidade dos jovens como contributo para a formação do carácter, aquisição de 

capacidades, atitudes e valores dos jovens (Dias, 2011). 

Alguns autores defendem que a família assume o principal suporte face ao 

desenvolvimento da personalidade dos jovens (e.g. Maddahi, Javidi, Samadzadeh, & 

Amini, 2012; Vietze, 2011), considerando os estilos parentais, adotados pelos cuidadores, 

um dos fatores essenciais para o seu desenvolvimento e formação. Um ambiente familiar 

carinhoso, mais estável e com menos rivalidades tem vindo a ser relacionado 

positivamente a uma personalidade equilibrada nos adolescentes (Schofield, Conger, 

Donnellan, Jochem, Widaman, & Conger, 2012). 

A personalidade diz respeito às diferentes características e traços individuais que 

vão sendo desenvolvidos ao longo da vida respeitantes aos padrões de comportamento, 

pensamentos e sentimentos, incluindo funções próprias e que tornam o sujeito num 

organismo singular (Allport, 1955; Água, Patrão, & Leal, 2018). 

O modelo dos cinco fatores, como principal teoria da personalidade humana, 

aglomera as tendências cognitivas, comportamentais e emocionais do individuo em cinco 

dimensões que variam ao longo de um contínuo: o neuroticismo, a extroversão, a abertura 

à experiência, a amabilidade e a conscienciosidade (John & Srivastava, 1999). Deste 

modo, a extroversão é um traço referente a sujeitos que experimentam estados 

emocionais positivos, remetendo, assim, para pessoas mais sociáveis, afetuosas e 

otimistas. A abertura à experiência está relacionada com a flexibilidade de pensamento, 
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fantasia, imaginação, curiosidade, criatividade, interesses culturais e abertura para novas 

experiências. Por sua vez, a amabilidade refere-se à capacidade do individuo para se 

relacionar com os outros. Baixas pontuações neste traço poderão apontar pessoas mais 

rudes e menos cooperativas. Ao invés, pontuações elevadas podem indicar indivíduos que 

depositam maior confiança nos outros, mais altruístas e generosos. A conscienciosidade 

está relacionada com a capacidade de empenho, responsabilidade e honestidade. Por fim, 

o neuroticismo indica a tendência dos indivíduos para vivenciarem estados emocionais 

negativos e experimentarem uma visão negativista de si próprio e do mundo. Pontuações 

elevadas neste traço de personalidade podem indicar indivíduos com baixa tolerância à 

frustração, estratégias de coping não adaptativas e diversos tipos de sofrimento 

psicológico (Ross, Orr, Sisic, Arseneault, Simmering, & Orr, 2009). 

Nesta medida, os traços da personalidade parecem ser relevantes na forma como 

o individuo se reorganiza e adapta ao mundo que o rodeia, postulando-se que as 

características da personalidade possam também estar associadas ao comportamento dos 

jovens na internet, nomeadamente, com a forma como os indivíduos interagem e mantêm 

os seus relacionamentos e como se comportam neste contexto (Ryan & Xenos, 2011). 

Amichai-Hamburger e Vinitzky (2010) num estudo com 237 estudantes, concluiu 

que a extroversão está positivamente correlacionada com a quantidade de subscrições nas 

diversas redes sociais e com a interação social de um indivíduo. Jovens extrovertidos, 

geralmente, pertencem a um maior número de grupos nas redes sociais e tendem a 

apresentar uma maior frequência da utilização das redes sociais em geral 

comparativamente a indivíduos introvertidos (Correa, Hinsley, & Gil de Zúñiga, 2010). 

Por outro lado, o neuroticismo, caracterizado pela tendência a experienciar emoções 

negativas, encontra-se positivamente associado ao desenvolvimento de comportamentos 

compulsivos no uso de internet e á revelação de informação pessoal com o objetivo de 
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autopromoção através da atratividade da fotografia principal utilizada nas redes sociais 

(McKinney, Kelly, & Duran, 2012; Ross et al., 2009). No que concerne à 

conscienciosidade e à afabilidade, jovens com pontuações mais elevadas nestes fatores e 

pontuações mais baixas no fator neuroticismo tendem a apresentar menor tendência para 

publicar conteúdo problemático nos seus perfis (Karl, Peluchette & Schlaegel, 2010). 

A recetividade às redes sociais é de maior relevância na adolescência, sendo este 

o estádio de desenvolvimento em que a preocupação com a aceitação dos pares, aparência 

física e as pelas impressões que transmitem é mais significativa. Neste sentido, as redes 

sociais constituem-se como plataformas ideais para se conectarem aos seus pares sem 

vigilância adulta e para facilitar a construção e expressão da identidade dentro de um 

contexto social (Correa, Hinsley, & Gil de Zúñiga, 2010). A internet e as redes sociais 

constituem-se, assim, como a ocupação primordial do tempo de lazer dos adolescentes. É 

neste seguimento que surgem preocupações acerca da possibilidade de os jovens estarem 

a usar as redes sociais de forma incoerente e irracional (Secades et al., 2014). Desta feita, 

o uso excessivo da internet poderá estar a interferir com a comunicação face-a-face e com 

a adaptação e desenvolvimento psicossocial dos adolescentes (Smahel, Brown, & Blinka, 

2012).   

Os estudos no domínio do uso problemático da Internet em Portugal começam 

recentemente a desenvolver-se (Assunção, Costa, Tagliabue, & Matos, 2017; Pontes & 

Griffiths, 2015; Pontes, Patrão, & Griffiths, 2014), contudo a informação específica para 

o uso problemático das redes sociais e riscos associados é ainda limitada. Nesta medida, 

na presente investigação procurou-se compreender, para além da importância dos estilos 

parentais, em que medida os traços de personalidade podem assumir um papel mediador 

na associação entre os estilos parentais e o uso das redes sociais. 

 



70 
 

Objetivo Geral 

O presente estudo tem como principal objetivo analisar o papel dos estilos 

parentais e da personalidade no uso problemático das redes sociais por adolescentes e 

jovens adultos, assim como, testar o papel mediador da personalidade na associação entre 

os estilos parentais e o uso problemático das redes sociais. 

Objetivos Específicos  

De acordo com o objetivo geral, pretende-se analisar as associações entre os 

estilos parentais, a personalidade e o uso problemático das redes sociais. Posteriormente, 

objetiva-se analisar as diferenças dos estilos parentais, da personalidade e uso 

problemático das redes sociais em função das dimensões sociodemográficas da amostra, 

nomeadamente, a idade, o sexo, frequência de utilização e número de amigos nas redes 

sociais. Por último, pretende-se analisar em que medida a personalidade pode exercer um 

efeito mediador na associação entre os estilos parentais e o risco do uso das redes sociais.  

Hipóteses  

De acordo com os objetivos propostos, espera-se que as dimensões de estilos 

parentais, personalidade e risco do uso das redes sociais se correlacionem 

significativamente entre si. Aguarda-se que as dimensões das mesmas variáveis 

apresentem diferenças significativas em função da idade, do sexo dos participantes, 

frequência de utilização e número de amigos nas redes sociais. Espera-se, ainda, que o 

desenvolvimento de comportamentos de risco no uso das redes sociais seja predito de 

forma significativa e positiva pelo estilo autoritário e permissivo e negativo pelo estilo 

democrático. Por fim, espera-se que a personalidade contribua como papel mediador na 

associação entre os estilos parentais e o risco do uso das redes sociais.  
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Método 

Participantes 

No estudo participaram 936 adolescentes e jovens adultos portugueses com idades 

compreendidas entre os 14 e os 20 anos (M = 16.6, DP = 1.190), dos quais 321 (34.3%) 

são do sexo masculino e 615 (65.7%) são do sexo feminino.  

No que respeita à configuração familiar, 80,5% (753) dos participantes pertence a 

uma família tradicional (pais, irmãos e fortuitamente avós), 15,8% (148) apresenta 

configuração monoparental e apenas 3,7% (35) reside com outros familiares (padrinhos, 

tios ou avós). Verificou-se ainda que a idade das figuras paternas está compreendidas 

entre os 31 e os 78 anos (M = 46.92, DP = 5.69), enquanto as figuras maternas apresentam 

idades entre os 31 e os 61 anos (M = 44.41, DP = 5.13). 

Relativamente ao uso das redes sociais, na presente amostra, 98,8% (925) dos 

jovens são utilizadores ativos de redes sociais e 1.3% (11) não usam redes sociais. No que 

concerne à frequência de uso (por dia), 23,9% (224) dos jovens utilizam as redes sociais 

mais de 3 horas, 51,1% (478) entre 1 e 3 horas e 25,0% (234) menos de 1 hora.  

No que diz respeito ao número de contactos que os jovens têm na totalidade de 

contas que estão subscritos, 41% (384) de jovens revelam ter mais de 1000 contactos, 

42,7 % (400) afirmam ter entre 301 a 1000 amigos e apenas 16,2% (162) participantes 

revelam ter 0 a 300 contactos.  

Instrumentos 

Do protocolo de investigação fez parte constituinte um Questionário de Dados 

Sociodemográficos, com o objetivo de recolher dados pessoais dos participantes, 

nomeadamente, idade, sexo, frequência de uso das redes sociais e número de amigos.  

Para avaliação dos estilos parentais foi utilizado o Styles & Dimensions 

Questionnaire: Short Version (PSDQ; Robinson, Mandleco, Olsen, & Hart, 1996), 

traduzido para população portuguesa por Nunes e Mota (2013). Trata-se de um 
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questionário de auto- relato concebido para avaliar a perceção dos jovens face aos estilos 

parentais. O questionário é constituído por duas versões (figura materna e figura paterna) 

e divide-se em 32 itens apresentados numa escala tipo Likert que varia do 1 (Nunca) ao 5 

(Sempre). A organização do instrumento é elaborada em torno de três dimensões: 

democrático, autoritário e permissivo, estando estas dimensões divididas em diferentes 

subscalas. O Estilo Democrático inclui três subescalas: apoio e afeto, regulação e 

cedência de autonomia/participação democrática; o Estilo Autoritário que abrange três 

subescalas: coerção física, hostilidade verbal e punição e o Estilo Permissivo é 

constituído apenas pela subescala indulgência. Os estudos psicométricos realizados 

demonstraram um valor de alfa de Cronbach de .88 para a figura paterna e .84 para a 

figura materna no que diz respeito à totalidade do instrumento. Relativamente aos valores 

de consistência interna para cada dimensão foram observados: Estilo Democrático (apoio 

e afeto pai/mãe: .86/.82; regulação pai/mãe: .84/.81; cedência de autonomia e participação 

democrática pai/mãe: .85/ .81) Estilo Autoritário (coerção física pai/mãe: .88/ .86; 

hostilidade verbal pai/mãe:.59/.61; punição pai/mãe: .73/ .72) e Estilo Permissivo 

(Indulgência pai/mãe: .66/ .65). No que diz respeito às análises fatoriais confirmatórias, 

estas apresentaram valores de ajustamento adequados tanto para o pai (χi2 (440) = 200.89, 

p = .000; χi
2/gl = 4.55; SRMR = .09; CFI = .89; RMSEA = .06,) como para a mãe (χi2 

(440) = 1702.44; p = .000; χi
2/gl = 3.87; SRMR =.08; CFI=.90; RMSEA =.05,). 

Para avaliar a Personalidade recorreu-se ao NEO Five Factor Inventory (NEO-

FFI-20; Costa & McCrae, 1992), traduzido e adaptado para a população portuguesa por 

Bertoquini e Pais- Ribeiro (2006). A escala é constituída por 20 itens que avaliam os cinco 

fatores de personalidade: o neuroticismo (“Sinto-me, muitas vezes, desamparado(a), 

desejando que alguém resolva os meus problemas por mi”), a extroversão (“Muitas 

vezes, sinto-me a rebentar de energia”), a abertura à experiência (“Às vezes ao ler 
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poesia e ao olhar para uma obra de arte sinto um arrepio ou uma onda de emoção”), a 

amabilidade (“Tendo a pensar o melhor acerca das pessoas”) e a conscienciosidade 

(“Sou eficiente e eficaz no meu trabalho”). Os itens são respondidos numa escala tipo 

Likert de cinco opções de resposta que varia de “discordo fortemente (1)” a “concordo 

fortemente (5)”. A análise da consistência interna revelou valores de alfa de Cronbach de 

.52 para a totalidade do instrumento. Relativamente a cada uma das dimensões, o alfa 

observado foi de .61 para o neuroticismo, .66 para a extroversão, .64 para a abertura a 

experiência, .58 para a amabilidade e .75 para a conscienciosidade. Pela análise fatorial 

confirmatória do instrumento verificou-se que os valores de ajustamento são adequados 

(χi2 (157) = 546.66; p = .000; χi
2/gl = 3.48; SRMR = .05; CFI = .89; RMSEA = .05). 

Para avaliar o risco do uso das redes sociais foi utilizada a Generalized 

Problematic Internet Use Scale 2 (GPIUS-2) (Caplan, 2010; adaptada por Pontes, 

Caplan & Griffiths, 2016). O GPIUS-2 avalia o uso problemático da internet baseando-

se na teoria cognitivo-comportamental de uso patológico da internet e os utilizadores são 

classificados de baixo risco, médio risco e alto risco. Esta escala é constituída por 15 itens 

que se distribuem por cinco subescalas (3 itens por dimensão): Preferência pela 

Interação Social Online (“Prefiro comunicar com as pessoas na internet do que cara-

a-cara”), Regulação de Humor (“Já usei a internet para me sentir melhor quando estava 

em baixo”), Preocupação Cognitiva (“Penso obsessivamente em ir à internet quando 

estou offline”), Uso Compulsivo (“Tenho dificuldade em controlar o tempo que passo na 

internet”) e Resultados Negativos (“Tenho dificuldades em gerir a minha vida por causa 

da Internet”). Os itens são respondidos numa escala de likert de 7 pontos (1 = "Totalmente 

discordo" e 7 = "Totalmente de acordo"). A análise de consistência interna demonstrou 

valor de alpha de Cronbach de .91 Relativamente à totalidade do instrumento. No que se 

refere à consistência interna de cada dimensão, registaram-se os seguintes valores de 
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alpha Cronbach: .85 para a Preferência pela Interação Social Online, .81 para a Regulação 

de Humor, .80 para a Preocupação Cognitiva, .83 para o Uso Compulsivo e .76 para os 

Resultados Negativos. As análises fatoriais confirmatórias indicaram os seguintes valores 

de ajustamento para o modelo, χ2 (77) = 431,48; χi
2/gl = 5.61; p = .001; CFI = .95; SRMR 

= .04; RMSEA = .07. 

Procedimento 

A recolha da amostra para o presente foi realizada em 6 escolas do Ensino 

Secundário da Região Norte de Portugal entre setembro e outubro de 2017. Inicialmente, 

o protocolo foi proposto e aprovado pela comissão de ética da Universidade de Trás-os-

Montes e Alto Douro e pela Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEST). A 

recolha procedeu-se de forma aleatória e, dado que foi realizada em apenas um momento 

de avaliação, evidencia um cariz transversal. Importante referir que foi realizada, 

previamente, uma reunião com os diretores/ presidentes responsáveis de cada Escola e/ou 

Agrupamento de forma a serem clarificados aspetos relativos ao objetivo e pertinência do 

estudo e a ser solicitado o envio das respetivas autorizações aos encarregados de educação 

(alunos com idade inferior a 18 anos). Após a aprovação da recolha de dados, foi proposto 

aos jovens a aplicação do protocolo e explicado o Termo Consentimento Livre e 

Esclarecido para a participação na investigação, no qual foi referida a voluntariedade da 

participação na investigação, assim como, assegurada a garantia de confidencialidade e 

anonimato das informações fornecidas pelos participantes.  

Estratégias de análise de dados 

 

A análise de dados foi realizada a partir do programa estatístico SPSS - Statistical 

Package for Social Sciences – na versão 23.0. Num primeiro momento, para proceder à 

limpeza da base de dados, foram identificados e excluídos os missing values e os outliers. 
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Seguidamente, com o intuito de verificar os pressupostos de normalidade dos dados, 

foram observados os valores de assimetria (skeweness) e achatamento (kurtosis) e 

analisada a informação estatística relativa ao teste Kolmogorov-Smirnov, aos gráficos de 

Histogramas, aos Q-QPlots e aos Boxplot (Pallant, 2005). Após serem verificados e 

assegurados os pressupostos de normalidade procedeu-se à realização de análises 

estatísticas utilizando testes paramétricos.  

Subsequentemente, com o intuito de testar a estrutura original dos instrumentos 

de acordo com os modelos teóricos propostos pelos autores, efetuaram-se as Análises 

Confirmatórias de 1ª ordem a partir da utilização do programa AMOS Graphics na versão 

24.0. De seguida, foram realizadas análises correlacionais e as respetivas médias e desvio 

padrão das variáveis, assim como análises de comparação de médias e de variância 

multivariada. Por fim, o efeito mediador da personalidade foi testado através da utilização 

do programa AMOS na versão 24.0, partindo do método de Bootstrap, permitindo analisar 

o contributo da variável mediadora na associação entre os estilos parentais e o risco do 

uso das redes sociais (valor de significância p.<.05). 

 

Resultados 

De acordo com o objetivo de analisar as associações entre os estilos parentais, 

personalidade e o uso problemático das redes sociais em adolescente e jovens adultos 

foram concretizadas análises correlacionais entre as diferentes variáveis. Os resultados 

das análises de correlações inter-escalas, as médias e desvios-padrão transcritos na 

tabela 1. 

Os resultados indicam a existência de correlações significativas entre as várias 

dimensões de estilos parentais e o uso problemático das redes sociais, nomeadamente, 

correlações negativas e significativas entre o apoio e afeto com as dimensões do uso 
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problemático das redes sociais (r = -.10 até r = -.16), regulação (r = .09) e a cedência 

de autonomia e participação democrática (r = -.08 até r =-.13) a ambas as figuras 

parentais com todas as dimensões do uso problemático das redes sociais. Por outro lado, 

verifica-se uma correlação positiva e significativa entre a coerção física (r =.09 até r 

=.35), a hostilidade verbal (r =.07 até r =.25), a punição (r =.15 até r =.30) e a 

indulgência (r = .19 até r = .33) e as dimensões do uso problemático das redes sociais.  

No que diz respeito à associação entre a Personalidade e o uso problemático das 

redes sociais os resultados indicam existência de correlações positivas e significativas 

entre o neuroticismo e as dimensões do uso problemático das redes sociais (r =.20 até 

r = .32). Por sua vez, foram analisadas correlações negativas e significativas entre a 

Extroversão, Abertura à experiência, Amabilidade e Conscienciosidade e as 

dimensões do uso problemático das redes sociais (r = -.06 até r = -.22).  

No que respeita à associação entre a personalidade e os estilos parentais, 

verifica-se correlação positiva entre a extroversão, abertura à experiência, 

amabilidade e conscienciosidade e o apoio e afeto, regulação e cedência de 

autonomia e participação democrática (r =.07 até r =.27). Verifica-se, igualmente, 

correlação positiva entre o neuroticismo e a coerção física, hostilidade verbal, punição 

e indulgência a ambas figuras parentais (r =.07 até r =.18). Observam-se também 

correlação negativa significativa entre o neuroticismo e o apoio e afeto, regulação e 

cedência de autonomia e participação democrática (r =-.12 ate r =-.23). Verificou-se, 

ainda que, abertura à experiência, amabilidade e conscienciosidade apresentam 

correlação negativa e significativa com coerção física, punição e indulgência (r =-.07 

até r =-.13). Também a amabilidade apresenta correlação negativa e significativa com a 

hostilidade à mãe (r =-.09).  

 



 
 

Tabela 1.  

 Correlação entre variáveis, média e desvio-padrão (N=936) 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Estilos Parentais- Pai                         

1.Apoio e afeto -                        

2.Regulação .68** -                       

3.Cedência de autonomia e 

participação democrática 
.79** .60** -                      

4.Coerção física -.10** .12** -.10** -                     

5.Hostilidade Verbal .07* .44** .05 .42** -                    

6.Punição -.11** .16** -.13** .59** .51** -                   

7.Indulgência .02 .16** .04 .40** .45** .47** -                  

Estilos Parentais- Mãe                         

8.Apoio e afeto .66** .44** .53** -.17** -.03* -.17** -.03 -                 

9.Regulação .51** .76** .50** -.00 .19** -.02 .03 .68** -                

10.Cedência de autonomia 

e participação democrática 
.55** .42** .78** -.14** -.03 -.16** .01 .72** .60** -               

11.Coerção física -.10** .08* -.11** .85* .36** .50** .36** -.22** -.03 -.19** -              

12. Hostilidade Verbal -.80* .28** -.08* .37** .78** .40** .39** -.04 .20** -.07* .45** -             

13. Punição -.20** .03 -.18** .56** .39** .85** .41** -.22** -.01 -.20** .60** .50** -            

14.Indulgência -.10** .05 -.04 .37** .37** .41** .85** -.04 .02 -.00 .38** .46** .48** -           

Personalidade                         

15.Neuroticismo -.23** -.13** -.18** .10** .07* .09** .17** -.16** -.12** -.16** .11** .14** .11** .18* -          

16.Extroversão .19** .15** .13** .04 .06 .07* .03 .17** .17** .15** .03 .03 .05 .02 .31** -         

17.Abertura à Experiencia .04 .08* .08* -.09** .05 -.10** -.07* .08* .07* .11** -.10** .03 .13** -.07* -.09** -.06 -        

18.Amabilidade .16** .11** .14** -.07* -.02 -.09** -.08* .13** .13** ,14** -.10** -.09** -.13** -.12** -.20** .17** .04 -       

19.Conscienciosidade .27** .19** .24** -.05 .04 -.08* -.09** .23** .17** .20** -.04 .00 -.08 -.11** -.18** .37** .11** .11** -      

Risco das Redes Sociais                         

20.Preferência pela 

interação social 
-.11** -.06 -.08* .23** .07* .22** .25** -.13** -.09** -.09** .18** .07* .22** .26** .19** -.15** -.12** -.05 -.13** -     

21.Regulação de Humor -.13** -.02 -.05 .11** .11** .15** .19** -.08* -.01 -.04 .09** .16** .16** .20** .26** -.10** -.02 -.06* -.08* .47* -    

22.Preocupação Cognitiva -.11** .02 -.08* .26** .20** .29** .33** -.13** -.05 -.11** .23** .23** .29** .31** .29** -.05 -.07* -.08* -.11** .50** .50** -   

23.Uso compulsivo -10** .01 -.09** .22** .21** .23** .32** -.10** -.02 -.11** .21** .25** .26** .31** .25** -.03 -.07* -.07* -.17** .40** .42** .76** -  

24. Resultados negativos -.16** .02 -.12** .35** .20** .30** .33** -.17** -.02 -.13** .31** .23** .30** .32** .29** -.10** -.04 -.07* -.22** .46** .40** .62** . 65** - 

M 2.52 3.19 3.38 1.39 2.67 1.96 2.05 3.89 3.53 3.58 1.45 2.85 2.05 2.17 2.74 3.74 2.98 3.31 3.88 2.22 3.46 2.42 2.86 1.99 

DP .74 .93 .98 .74 .84 .84 .78 .89 .93 .87 .76 .85 .86 .80 .77 .70 .85 .77 .60 1.38 1.70 1.39 1.60 1.24 

 

 

Variância dos estilos parentais, personalidade e risco do uso das redes sociais em 

função da idade, sexo e frequência de uso das redes sociais e número de amigos 

De forma a serem analisadas as diferenças na qualidade de vinculação aos pais, 

dificuldade da regulação emocional e risco do uso das redes sociais em função das 
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dimensões sociodemográficas da amostra foram realizadas várias análises de comparação 

de médias (Teste-t para amostras independentes) e análise de variância multivariada 

(MANOVA).  

No que respeita à variável idade, inicialmente foram determinados dois grupos 

(14 aos 16 anos e 17 aos 20 anos) de forma a serem realizadas as análises diferenciais. A 

análise dos resultados apontam para a ausência de diferenças estatisticamente 

significativas dos estilos parentais do pai e mãe F(7,928) =1.801, p=.084, ƞ2=.73/ F(7,928) 

=2.019, p=.050, ƞ2=.79, da Personalidade F(5,930) =1.01, p=.358, ƞ2=.40 e do risco do 

uso das redes sociais F(5,930) =1,571, p=.166, ƞ2=.55 em função da idade dos 

participantes.  

Relativamente à variável estilo parental do pai, as análises multivariadas 

apontam para a presença de diferenças estatisticamente significativas relativamente ao 

sexo, especificamente, ao nível da coerção física t (449.48) =-6.96 p= <.001, Hostilidade 

verbal t (742.47) =-5.19, p= <.001, Punição t (549.50) =-5.97, p= <.001 e Indulgência t (934) 

=-3.51, p= <.001.  Verifica-se, deste modo, que o sexo masculino evidencia maior 

perceção de coerção física (M=1.65; DP=.93), Hostilidade verbal (M=2.86; DP=.75), 

Punição (M=2.20; DP=.93) e Indulgência (M=2.17; DP=.82) em comparação com o sexo 

feminino (coerção física (M=1.26; DP=.57), Hostilidade verbal (M=2.58; DP=.87), 

Punição (M=1.84; DP=.76) e Indulgência (M=1.98; DP=.76)). 

Acresce ainda a presença de diferenças significativas entre o estilo parental da 

mãe e o sexo, especificamente ao nível do Apoio e afeto t (934) =2.39, p=.017, Coerção 

física t (500.38) =-5.34 p= <.001, Hostilidade verbal t (757.98) =-3.17, p=.002, Punição t 

(599.52) =-4.68, p= <.001 e Indulgência t (934) =-3.87, p=.001, no qual se verifica que o sexo 

masculino apresenta maior perceção de Coerção física (M=1.65; DP=.90), Hostilidade 

verbal (M=2.97; DP=.75), Punição (M=2.24; DP=.95) e Indulgência (M=2.31; DP=.83) 
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em comparação com o sexo feminino (Coerção física (M=1.34; DP=.65), Hostilidade 

verbal (M=2.79; DP=.89), Punição (M=1.95; DP=.80)e Indulgência (M=2.10; DP=.76)). 

Por sua vez, o sexo feminino apresenta maior perceção de apoio e afeto (M=3.94; 

DP=.92) em comparação com o sexo masculino (M=3.79; DP=.82).  

As análises multivariadas apontam ainda para a presença de diferenças 

estatisticamente significativas da personalidade face ao sexo, particularmente, na 

dimensão Neuroticismo t(934) =4.89, p= <.001, Extroversão t(934) =-3.21, p=.001, Abertura 

à experiência t(934) =4.92, p= <.001 e Conscienciosidade t (934) =2.261, p=.024, sendo que 

o sexo feminino apresenta maiores níveis de  Neuroticismo (M=2.83; DP=.76), Abertura 

à experiência (M=3.08; DP=.83) e Conscienciosidade (M=3.92; DP=.61)  em comparação 

o sexo masculino (Neuroticismo (M=2.57; DP=.78), Abertura à experiência (M=2.79; 

DP=.86)e Conscienciosidade (M=3.82; DP=.63)). Por outro lado, verifica-se que o sexo 

masculino (M=3.84; DP=.69) apresenta maiores níveis de extroversão em comparação 

com o sexo feminino (M=3.69; DP=.70). 

No que diz respeito ao uso problemático das redes sociais apuraram-se, 

igualmente, diferenças significativas em função do sexo, nomeadamente, na Preferência 

pela interação social online t(934) = -3.13, p=.002, Regulação de humor t (934) = -2.28, 

p=.023, Preocupação Cognitiva t(934)=2.41, p=.016 e Resultados negativos t (934) = -

3.20, p=.001), sendo evidenciado pelo sexo masculino maiores níveis de Preferência pela 

interação social online (M=2.41, DP=1.42), Regulação de humor (M=3.64, DP=1.66), 

Preocupação Cognitiva (M=2.58, DP=1.48) e Resultados negativos (M=2.17, DP=1.35) 

em comparação com o sexo feminino (Preferência pela interação social (M=2.11, 

DP=1.35), Regulação de humor (M=3.37, DP=1.72), Preocupação Cognitiva (M=2.34, 

DP=1.33) e Resultados negativos (M=1.89, DP=1.17) (tabela 2).  

https://www.sinonimos.com.br/equitativamente/
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Tabela 2.  

Análise diferencial dos estilos parentais, personalidade e risco do uso das redes sociais 

em função do sexo 

 

Sexo M±DP IC95% 
Direção das 

diferenças 

Estilos parentais Pai     

Coerção física 1-Feminino 1.26±.57 [-0.51,-0.28] 1<2 

2- Masculino 1.65±.93 

Hostilidade verbal 1-Feminino 2.58±.87 [-0.39,-0.18] 1<2 

2- Masculino 2.86±.75 

Punição 1-Feminino 1.84±.76 [-0.48,-0.24] 1<2 
2- Masculino 2.20±.93 

Indulgência 1- Feminino 1.98±.76 [-0.30,-0.08] 1<2 

2- Masculino 2.17±.82 

Estilos parentais Mãe     

Apoio e afeto 1-Feminino 3.94±.92 [0.03, 0.27] 1>2 

2- Masculino 3.79±.82 

Coerção física 1-Feminino 1.34±.65 [-0.42,-0.19] 1<2 

2- Masculino 1.65±.90 

Hostilidade verbal 1-Feminino 2.79±.89 [-0.28,-0.07] 1<2 

2- Masculino 2.97±.75 

Punição 1- Feminino 1.95±.80 [-0.41,-0.17] 2>1 
2- Masculino 2.24±.95 

Indulgência 1-Feminino 2.10±.76 [-0.03,-0.10] 1<2 

2- Masculino 2.31±.83 

Personalidade     

Neuroticismo 1-Feminino 2.83±.76 [0.15, 0.36] 1>2 

2- Masculino 2.57±.78 

Extroversão 1-Feminino 3.69±.70 [-0.25, 0.06] 1<2 

2- Masculino 3.84±.69 

Abertura à experiência 1-Feminino 3.08±.83 [0.17, 0.40] 1>2 

2- Masculino 2.79±.86 

Conscienciosidade 1- Feminino 3.92±.61 [.013, 0.179] 1>2 

2- Masculino 3.82±.63 

Uso problemático das 

Redes Sociais 

    

Preferência pela Interação 

Social Online 

1- Feminino 2.11±1.35 [-0.49,-0.11] 1<2 

2- Masculino 2.41±1.42 

Regulação de Humor 1- Feminino 3.37±1.72 [-0.50,-0.04] 1<2 

2- Masculino 3.64±1.66 

Preocupação Cognitiva 1- Feminino 2.34±1.33 [-0.43,-0.04] 1<2 

2- Masculino 2.58±1.48 

Resultados Negativos 1- Feminino 1.89±1.17 [-0.23, 0.00] 1<2 

2-Masculino 2.17±1.35 

 

Relativamente à análise da variável número de horas de uso das redes sociais, 

importa referir que se procedeu à sua categorização em três níveis (menos de 1 hora por 

dia, 1 a 3 horas por dia, mais de 3 horas por dia).  

No que respeita aos estilos parentais do pai verificam-se diferenças 

estatisticamente significativas em função do número de horas de uso das redes sociais 
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por dia F (14,1844)= 3,408,  p=<.001, ղ2 =.99, especificamente, nas dimensões coerção 

física F (2,927)= 3,68,  p=.026, ղ2 =.68, Punição F (2,927)= 6,68,  p=.001, ղ2 =.92 e 

Indulgência F (2,927)= 12,36,  p=<.001, ղ2 =.99, analisando-se que os jovens que usam as 

redes sociais diariamente por menos de 1 hora (M= 1.46, DP=.78) apresentam maiores 

níveis de perceção de coerção física ao pai em comparação com os que usam 1 a 3 horas 

(M= 1.33, DP=.65). Por seu turno, os jovens que usam as redes sociais por mais de 3 

horas apresentam maior perceção de Punição (M= 2.10, DP=.93) em comparação com 

os que usam entre 1 a 3 horas (M= 1.87, DP=.78) e tendem a relatar maior perceção com 

os que usam menos de 1 hora (M= 2.02, DP=.85). Também os jovens que usam as redes 

sociais por mais de 3 horas (M= 2.26, DP=2.88) revelam maior perceção de Indulgência 

em comparação com os que usam menos de 1 hora (M= 1.90, DP=.70) e ainda com os 

que usam entre 1 a 3 horas por dia (M= 2.02, DP=.76). 

As análises multivariadas apontam ainda para a presença de diferenças 

estatisticamente significativas entre os estilos parentais da mãe e o número de horas 

que os jovens usam as redes sociais. Assim, verificam-se diferenças significativas ao 

variável da hostilidade verbal F (2,927)= 3,484,  p=.031, ղ2 =.65, Punição F (2,927)= 5,000,  

p=.007, ղ2 =.81 e Indulgência F (2,927)= 10,795,  p=<.001, ղ2 =.99. Tendo em conta 

comparações post-hoc, de acordo com o teste de Scheffe, os indivíduos que usam 

diariamente as redes sociais por mais de 3 horas (M= 2.95, DP=.89) revelam maior 

perceção de hostilidade verbal da mãe em comparação com o grupo de jovens que usam 

as redes sociais por menos de 1 hora (M= 2.75, DP=.84). Também na dimensão Punição, 

os indivíduos que usam as redes sociais por mais de 3 horas (M= 2.19, DP=.89) apontam 

para maior perceção de punição da mãe em comparação com o grupo que usa diariamente 

as redes sociais entre 1 a 3 horas (M= 1.98, DP=.85). Do mesmo modo, os jovens que 

usam as redes sociais por mais de 3 horas por dia (M= 2.36, DP=.85) tendem apresentar 
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maior perceção de indulgência da mãe em comparação com o grupo que usa menos de 1 

hora (M= 2.02, DP=.73) e ainda com os que usam entre 1 a 3 horas (M= 2.16, DP=.78).  

Relativamente às diferenças da personalidade em função do número de horas, 

verificaram-se, igualmente, diferenças estatisticamente significativas F (10,1848)= 4,702,  

p=<.00, ղ2 =.99, nomeadamente, no neuroticismo F (2,927) = 7.97 p= <.001, ղ2 =.76 e 

amabilidade F (2,927) = 4.38 p= <.001, ղ2 =.96. A partir dos referidos resultados observa-

se que os jovens que usam as redes sociais por mais de 3 horas (M = 2.89, DP =.81) 

denotam maiores níveis de neuroticismo em comparação com o grupo que usa menos 1 

hora (M = 2.60, DP =.76) e com o grupo que usa 1 a 3 horas (M = 2.74, DP =.75). Por 

seu turno, os jovens que usam as redes sociais 1 a 3 horas por dia (M = 3.35, DP =.75) 

tendem a apresentam maiores níveis de amabilidade em comparação com o grupo que usa 

as redes sociais por mais de 3 horas (M = 3.17, DP =.83)  

No que se refere ao uso problemático das redes sociais em função do número 

de horas de uso das redes sociais, encontraram-se, igualmente, diferenças 

estatisticamente significativas F(10,1848) =17.15, p= <.001, ƞ2=1.0, nomeadamente, nas 

dimensões Preferência pela interação social online F (2,927) =13.81, p= <.001, ƞ2=1.0, 

Regulação de humor F (2,927) =11.08, p= <.001, ƞ2=.99, Preocupação cognitiva F(2,927) 

=55.68, p= <.001, ƞ2=1.0, Uso compulsivo F(2,927) =80.60, p= <.001, ƞ2=1.00, e 

Resultados negativos F (2,927) =14.06, p= <.001, ƞ2=1.0. A partir dos referidos resultados 

observa-se que os jovens que usam diariamente as redes sociais por mais de 3 horas 

apresentam maiores níveis de preferência pela interação social online (M = 2.63, DP 

=1.62), Regulação de humor (M = 3.89, DP =1.77), Preocupação cognitiva (M = 3.18, 

DP =1.60), Uso compulsivo (M = 3.85, DP =1.65) e Resultados negativos (M = 2.35, DP 

=1.49) em comparação com o grupo de jovens que utiliza as redes sociais por menos de 

1 hora (Preferência pela interação social online (M = 2.0, DP =1.20), Regulação de humor 
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(M = 3.16, DP =1.58), Preocupação cognitiva (M = 1.92, DP =1.07), Uso compulsivo (M 

= 2.11, DP =1.24) e Resultados negativos (M = 1.77, DP =1.09). Verificou-se, ainda que 

o grupo que usa as redes sociais entre 1 a 3 horas por dia apresentam maiores níveis de 

Preferência pela interação social online (M = 2.14, DP =1.30), Regulação de humor (M = 

3.42, DP =1.69), Preocupação cognitiva (M = 2.32, DP =1.27), Uso compulsivo (M = 

2.78, DP =1.50) e Resultados negativos (M = 1.93, DP =1.15) em comparação com os 

que usam menos de 1 hora diária (Tabela 3).  
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Tabela 3. 

 Análise diferencial dos estilos parentais, personalidade e risco do uso das redes 

sociais em função do número de horas de uso das redes sociais 
 Número de horas M±DP IC95% Direção das 

diferenças 

Estilos parentais 

Pai 

    

Coerção física 

1- menos de 1 hora  1.46±.78 [1.37, 1.56] 

1>2 2-entre 1 e 3 horas 1.33±.65 [1.26, 1.40] 

3-mais de 3 horas 1.46±.84 [1.36, 1.56] 

Punição 

1- menos de 1 hora  2.02±.85 [1.91, 2.13] 

3>2; 3>1 2-entre 1 e 3 horas 1.87±.78 [1.79, 1.94] 

3-mais de 3 horas 2.10±.93 [1.99, 2.21] 

Indulgência 
1- menos de 1 hora  1.90±.70 [1.80, 2.00] 

3>1; 3>2 2-entre 1 e 3 horas 2.03±.76 [1.96, 2.10] 

3-mais de 3 horas 2.26±.88 [2.15, 2.36] 

Estilos parentais 

Mãe 

   
 

Hostilidade 

Verbal 

1- menos de 1 hora  2.75±.84 [2.64, 2.85] 

3>1 2-entre 1 e 3 horas 2.85±.83 [2.78, 2.93] 

3-mais de 3 horas 2.95±.89 [2.84. 3.07] 

Punição 

1- menos de 1 hora  2.08±.86 [1.97, 2.19] 

3>2 2-entre 1 e 3 horas 1.98±.85 [1.90, 2.05] 

3-mais de 3 horas 2.19±.89 [2.08, 2.31] 

Indulgência 

1- menos de 1 hora  2.02±.73 [1.92, 2.12] 

3>1; 3>2 2-entre 1 e 3 horas 2.16±.78 [2.09, 2.23] 

3-mais de 3 horas 2.36±.85 [2.25, 2.46] 

Personalidade     

Neuroticismo 

1- menos de 1 hora  2.60±.76 [2.50, 2.70] 

3>1 2-entre 1 e 3 horas 2.74±.75 [2.67, 2.81] 

3-mais de 3 horas 2.89±.81 [2.79, 2.99] 

Amabilidade 

1- menos de 1 hora  3.35±.73 [3.25, 3.45] 

2>3 2-entre 1 e 3 horas 3.35±.75 [3.28, 3.42] 
3-mais de 3 horas 3.17±.83 [3.07, 3.28] 

Uso problemático 

das Redes Sociais 

   
 

Preferência pela 

Interação social 

online 

1- menos de 1 hora  2.0±1.20 [1.82, 2.17] 

3>1; 3>2 2-entre 1 e 3 horas 2.14±1.30 [2.02, 2.26] 

3-mais de 3 horas 2.63±1.62 [2.45, 2.80] 

Regulação de 

humor 

1- menos de 1 hora  3.16±1.58 [2.94, 3.37] 

3>1; 3>2 2-entre 1 e 3 horas 3.42±1.69 [3.27, 3.56] 

3-mais de 3 horas 3.89±1.77 [3.67, 4.11] 

Preocupação 

Cognitiva 

1- menos de 1 hora  1.92±1.07 [1.75, 2.09] 

3>1; 3>2 2-entre 1 e 3 horas 2.32±1.27 [2.20, 2.44] 
3-mais de 3 horas 3.18±1.60 [3.01, 3.35] 

Uso compulsivo 

1- menos de 1 hora  2.11±1.24 [1.92, 2.30] 

3>1; 3>2 2-entre 1 e 3 horas 2.78±1.50 [2.64, 2.91] 

3-mais de 3 horas 3.85±1.65 [3.65, 4.04] 

Resultados 

Negativos 

1- menos de 1 hora  1.77±1.09 [1.61, 1.92] 

3>1; 3>2 2-entre 1 e 3 horas 1.93±1.15 [1.82, 2.04] 

3-mais de 3 horas 2.35±1.49 [2.19, 2.51] 

Para testar as diferenças entre os estilos parentais, personalidade e uso 

problemático das redes sociais em função da variável número de amigos/seguidores 
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nas redes sociais procedeu-se à sua categorização em três níveis (0 a 300 pessoas, 301 a 

1000 pessoas, mais de 1000 pessoas).  

No que respeita aos estilos parentais do pai as análises diferenciais apontam para 

diferenças significativas em função do número de amigos/seguidores F (14,186) =1.84, 

p=.028 ղ2 =.93, nomeadamente, na regulação F (2,933) =3.47 p=.031 ղ2 =.65, Cedência de 

autonomia e participação democrática F (2,933) =4.57, p=.011 ղ2 =.78 e Indulgência F 

(2,933) =3.57, p=.028 ղ2 =.66. Tendo em conta comparações post-hoc, de acordo com o 

teste de Scheffe, os indivíduos que têm 301 a 1000 amigos tendem a revelar maior 

perceção de regulação (M = 3.27, DP =.87) e Cedência de autonomia e participação 

democrática (M = 3.47: DP =.90) face ao pai em comparação com o grupo que apresenta 

mais de 1000 amigos (regulação (M = 3.10, DP =.99), Cedência de autonomia e 

participação democrática (M = 3.27, DP =1.05)). Por seu turno, o grupo de jovens que 

aponta ter mais de 1000 amigos (M = 2.08, DP =.82) manifesta maior perceção de 

indulgência do pai em comparação com o grupo que indica ter 0 a 300 amigos (M = 1.89, 

DP =.67) e, ainda, com o grupo que apontam possuir 301 a 1000 amigos (M = 2.08, DP 

=.79). Relativamente aos estilos parentais da mãe não foram observadas diferenças 

significativas em função do número de amigos/seguidores F (14,186) =1.63, p=.065 

ղ2=.85.  

As análises multivariadas apontam, também, para a presença de diferenças 

estatisticamente significativas da Personalidade em função do número de 

amigos/seguidores F (10,1860) =4.59, p= <.001 ղ2 =1.0. De acordo com as análises 

univariadas foi possível averiguar que esta diferenciação ocorre na dimensão 

Neuroticismo F (2,933) =4.03, p=.018 ղ2 =.72, Extroversão F (2,933) =6.90, p=.001 ղ2 =.92 

e Amabilidade F (2,933) =3.71, p=.025 ղ2 =.68. Assim, observou-se que os indivíduos com 

mais de 1000 amigos (M = 2.83, DP =.79) tendem revelar maiores níveis de neuroticismo 
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em comparação com o grupo de 301 a 1000 amigos (M = 2.68, DP =.73). 

Equitativamente, o grupo de jovens com mais de 1000 amigos (M = 3.83; DP =.70) 

indicou maiores níveis de extroversão quando comparados com o grupo de 0 a 300 amigos 

(M = 3.60; DP =.73) e ainda com o grupo de 301 a 1000 amigos (M = 3.71, DP =.68). 

Por seu turno, os jovens que têm 301 a 1000 amigos (M = 3.39; DP =.72) apresentam 

maiores pontuações de amabilidade quando comparados com jovens que têm mais de 

1000 amigos (M = 3.25, DP =.78).  

No que toca ao uso problemático das redes sociais em função do número de 

amigos/ seguidores as análises multivariadas apontam, igualmente, para a presença de 

diferenças estatisticamente significativas F (10,18) =2,94, p=.001 ղ2 =.98, nomeadamente, 

nas variáveis Preferência pela interação social online F (2,933) =3.99, p=.019, ƞ2=.72, 

Preocupação cognitiva F (2,933) =8.84, p= <.001, ƞ2=.97, Uso compulsivo F (2,933) 

=10.09, p= <.001, ƞ2=.99 e Resultados negativos F (2,933) =3.60, p =.028 ƞ2=.67. Os 

resultados observados permitem constatar que os jovens que referem ter mais de 1000 

amigos indicam maiores pontuações de preferência pela interação social online (M = 2.37 

DP =1.49) e resultados negativos (M = 2.11, DP =1.33) em comparação com os jovens 

que tem 301 a 1000 amigos (preferência pela interação social online (M = 2.13, DP =1.29) 

e resultados negativos (M = 1.89; DP =1.16)). Do mesmo modo, os jovens que indicam 

ter mais de 1000 amigos apresentam maiores níveis de preocupação cognitiva (M = 2.63; 

DP =1.49) e uso compulsivo (M = 3.11, DP =1.68) quando comparados com o grupo que 

tem 0 a 300 amigos (preocupação cognitiva (M = 2.12, DP =1.20) e uso compulsivo (M 

= 2.48; DP =1.48)) e ainda com o grupo de 301 a 1000 amigos (preocupação cognitiva 

(M = 2.33, DP =1.32) e uso compulsivo (M = 2.76, DP =1.53)) (tabela 4). 
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Tabela 4. 

Análise diferencial dos estilos parentais, personalidade e risco do uso das redes sociais 

em função do número amigos/seguidores nas redes sociais. 
 Número de 

amigos/seguidores 

M±DP IC95% Direção das 

diferenças 

Estilos parentais 

Pai 

    

Regulação 

(E.democrático) 

1- 0 a 300  3.21±.89 [3.06, 3.35] 

2>3 2- 301 a 1000 3.27±.87 [3.18, 3.36] 

3- mais de 1000 3.10±.99 [3.00, 3.19] 
Cedência de 

autonomia e 

participação 

democrática 

(E. democrático) 

1- 0 a 300  3.43±.94 [3.27, 3.58] 

2>3 

2- 301 a 1000 3.47±.90 [3.38, 3.57] 

3- mais de 1000 3.27±1.05 [3.17, 3.37] 

Indulgência 

(E. permissivo) 

1- 0 a 300  1.89±.67 [1.77, 2.02] 

3>1; 2>1 2- 301 a 1000 2.08±.79 [2.00, 2.16] 

3- mais de 1000 2.08±.82 [2.00, 2.16] 

Personalidade     

Neuroticismo 

1- 0 a 300  2.67±.84 [2.55, 2.80] 

3>2 2- 301 a 1000 2.68±.73 [2.61, 2.76] 
3- mais de 1000 2.83±.79 [2.75, 2.90] 

Extroversão 

1- 0 a 300  3.60±.73 [3.49, 3.71] 

3>1; 3>2 2- 301 a 1000 3.71±.68 [3.64, 3.76] 

3- mais de 1000 3.83±.70 [3.76, 3.90] 

Amabilidade 

1- 0 a 300  3.26±.85 [3.14, 3.38] 

2>3 2- 301 a 1000 3.39±.72 [3.31, 3.46] 

3- mais de 1000 3.25±.78 [3.17, 3.33] 

Uso 

problemático das 

Redes Sociais 

   

 

Preferência pela 

Interação social 
online 

1- 0 a 300  2.07±.1.29 [1.85, 2.29] 

3>2 2- 301 a 1000 2.13±1.29 [1.99, 2.26] 
3- mais de 1000 2.37±1.49 [2.23, 2.50] 

Preocupação 

Cognitiva 

1- 0 a 300  2.13±1.20 [1.91, 2.34] 

3>1; 3>2 2- 301 a 1000 2.33±1.32 [2.19, 2.46] 

3- mais de 1000 2.63±1.49 [2.49, 2.77] 

Uso compulsivo 

1- 0 a 300  2.48±1.48 [2.23, 2.73] 

3>1; 3>2 2- 301 a 1000 2.76±1.53 [2.60, 2.92] 

3- mais de 1000 3.11±1.68 [2.95, 3.27] 

Resultados 

Negativos 

1- 0 a 300  1.93±1.19 [1.74, 2.13] 

3>2 2- 301 a 1000 1.88±1.16 [1.76, 2.00] 

3- mais de 1000 2.11±1.32 [1.99, 2.24] 

 

Efeito dos estilos parentais no risco do uso das redes sociais: papel mediador da 

personalidade 

Com o objetivo de perceber o efeito preditivo dos estilos parentais positivos 

(estilo democrático- apoio e afeto, regulação e cedência de autonomia e participação 

democrática) e estilos parentais negativos (estilo autoritário- coerção física, hostilidade 

verbal e punição/ estilo permissivo- indulgência) no uso problemático das redes 

sociais, bem como o efeito mediador dos traços de personalidade emocionalmente 
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ajustados (extroversão, abertura à experiencia, amabilidade e conscienciosidade) e da 

personalidade negativa (neuroticismo) desempenha nesta associação, realizou-se um 

modelo de equações estruturais, através do programa AMOS.  

Neste sentido, inicialmente, constatam-se vários efeitos de predição, 

nomeadamente, o estilo parental positivo (estilo democrático) da figura paterna prediz 

negativamente o uso problemático das redes sociais (β= -.13) e, por seu turno, os estilos 

parentais negativos (estilo autoritário e permissivo) (β=.44) predizem positivamente o 

uso problemático das redes sociais. Da mesma forma, observa-se que o estilo parental 

positivo (estilo democrático) prediz positivamente a traços da personalidade 

emocionalmente ajustados (β=.41) e negativamente o neuroticismo (β=-.23) e, ainda 

que os estilos parentais negativos (estilo autoritário e permissivo) predizem 

positivamente o neuroticismo (β=.14). Por sua vez, foi possível observar que traços da 

personalidade emocionalmente ajustados prediz negativamente o uso problemático 

das redes sociais (β=-.12) e o neuroticismo prediz positivamente o uso problemático 

das redes sociais (β=.25). 

Após introdução da variável mediadora e através do método Bootstrap observou-

se que o efeito direto inicial do estilo parental positivo (estilo democrático) sobre o uso 

problemático das redes sociais perdeu magnitude (βinicial-EstilosPositivos= -.13; βfinal-

EstilosPositivos= -.02) e significância (pinicial=<.001; pfinal=.54), observando-se uma mediação 

total, no qual os traços da personalidade emocionalmente ajustados assume uma 

mediação total negativa β= -.05; IC 90% [-.14, -.06].  

Verifica-se, ainda que o efeito dos estilos parentais negativos (estilo autoritário 

e permissivo) sobre o uso problemático das redes sociais perdeu magnitude (βinicial-

EstilosNegatvios=.44; βfinal-EstilosNegatvios=.40), no qual a personalidade negativa assume uma 

mediação parcial positiva β= .03; IC 90% [.02, .06] na associação entre os estilos 
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parentais negativos (estilo autoritário e permissivo) e o uso problemático das redes 

sociais (figura 1). 

O modelo apresenta os índices de ajustamento adequados: (χi
2 (111) = 949.92, p 

=.000, χi
2/gl = 8.56; CFI =.86, GFI =.90, RMR =.07, AGFI=.86, NFI=.84, IFI=.86, 

RMSEA =.09). 
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Figura 1. Modelo representativo do efeito mediador da personalidade na associação entre os estilos parentais da 

figura paterna e o risco do uso das redes sociais. 
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No que diz respeito à figura materna, inicialmente, verificou-se uma predição 

inicial positiva dos estilos parentais negativos (estilo autoritário e permissivo) no 

desenvolvimento do uso problemático das redes sociais (β =.42). Observa-se, também, 

que o estilo parental positivo (estilo democrático) prediz positivamente os traços da 

personalidade emocionalmente ajustados (β =.38) e negativamente o neuroticismo (β 

= -.16). Por sua vez, verificou-se que os estilos parentais negativos (estilo autoritário e 

permissivo) predizem positivamente o neuroticismo (β =.15). Verificou-se, ainda, que 

os traços da personalidade emocionalmente ajustados prediz negativamente (β = -.12) 

o uso problemático das redes sociais e o neuroticismo (β =.24) prediz positivamente o 

uso problemático das redes sociais.  

Após introdução da variável mediadora e através do método Bootstrap observou-

se que o efeito direto inicial dos estilos parentais negativos (estilo autoritário e 

permissivo) sobre o uso problemático das redes sociais perdeu magnitude (βinicial-

EstilosNegativos=.43; βfinal-EstilosNegativos=.39, observando-se uma mediação parcial positiva (β= 

.03; IC 90% [.03, .10]), no qual o neuroticismo assume uma mediação parcial positiva 

na associação entre os estilos parentais negativos (estilo autoritário e permissivo) e o 

uso problemático das redes sociais.  

Verificam-se, ainda, efeitos de mediação total, sendo que tanto os traços da 

personalidade emocionalmente ajustados (β= -.04; IC 90% [-.14, -.04]) como o 

neuroticismo (β= -.04; IC 90% [-.14, -.04]) assumem uma mediação total negativa na 

associação entre o estilo parental positivo (estilo democrático) e o uso problemático 

das redes sociais.  

O modelo apresenta os índices de ajustamento adequados: (χi
2 (111) = 772.19, p 

=.000, χi
2/gl = 6.96; CFI =.88, GFI =.91, RMR =.06, AGFI=.88, NFI=.86, IFI=.88, 

RMSEA =.08). 
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Efeitos de Predição 

Efeito Direto (perdeu magnitude)  

Efeito de Mediação Parcial  

(Estilo Autoritário e Permissivo - Personalidade 

negativa- Risco das redes sociais) 

 

Efeito de Mediação Total 

(Estilo parental democrático – traços da personalidade 

adaptativa e neuroticismo- Risco das redes sociais) 

 

Preocupação Cognitiva 

-.12* 

.88* 

.91* 

.24* 

.67* 

.75* 

.83* 

.56* 

.57* 

Estilo 

Democrático 

Estilos parentais 

Negativos 

.39* 

P.I. Social online 

Regulação Humor 

Apoio e afeto Regulação Cedência de autonomia 

Coerção física Hostilidade verbal  Punição Indulgência 

Uso compulsivo 

Resultados Negativos 

Extroversão Abertura à Experiencia  Amabilidade  Conscienciosidade  

.24* .10* 
.54* 

.71* .64* 
.80* .61* 

.75* 
.80* 

.38* 

.15* 

-.04* 

-.04* 

.03* 

Neuroticismo Traços da Personalidade 

Adaptativa 

 

(χi2 (111) = 772.19, p =.000, χi
2/gl = 6.96; CFI =.88, GFI =.91, RMR =.06, 

AGFI=.88, NFI=.86, IFI=.88, RMSEA =.08). 

Efeito de Mediação Total 

(Estilo parental democrático- traços da personalidade 

adaptativa – uso problemático das redes sociais) 

β= -.04; IC 90% [-.14, -.04]  

Efeito de Mediação Total 

(Estilo parental democrático - neuroticismo- uso 

problemático das redes sociais) 

β= -.04; IC 90% [-.14, -.04] 

Efeito de Mediação Parcial  

(Estilo Autoritário e Permissivo- neuroticismo - uso 

problemático das redes sociais) 

β=.03; IC 90% [.03, .10] 

Figura 2. Modelo representativo do efeito mediador da personalidade na associação entre os estilos parentais da figura 

materna e o risco do uso das redes sociais. 

Estilo 

Autoritário e 

Permissivo 

Uso 

problemático

R.Sociais 
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Discussão 

O presente estudo teve como principal objetivo analisar o papel dos estilos 

parentais e da personalidade no desenvolvimento de comportamentos de risco no uso das 

redes sociais em adolescentes e jovens adultos. Os resultados obtidos indicam que o estilo 

democrático (apoio e afeto, regulação e cedência de autonomia e participação 

democrática) está correlacionado negativamente com o risco do uso das redes sociais e 

que, por sua vez, o estilo autoritário (coerção física a hostilidade verbal, punição) e 

Permissivo (indulgência) se associam positivamente com o risco do uso das redes 

sociais. Neste sentido, verifica-se que a adoção de uma postura parental democrática 

parece constituir-se como um fator protetor no desenvolvimento dos jovens e nos 

comportamentos de uso problemático das redes sociais e a uma menor predisposição aos 

riscos associados. Contrariamente, a adoção de uma postura autoritária e indulgente 

parece assumir-se como um fator de risco para o uso problemático das redes sociais e 

equitativamente a uma maior exposição aos riscos advindos do seu uso. Tal fator pode 

ser explicado pelo facto de os adolescentes que vêem as suas necessidades essenciais, 

como o calor e a empatia suprimidas possam utilizar a Internet como um refúgio para 

aliviar a pressão e escapar da supervisão estrita dos pais e, assim desenvolverem 

comportamentos de uso problemático e exporem-se a maiores riscos.  

Os resultados obtidos vão ao encontro de estudos anteriores (Chou & Lee, 2017; 

Dogan, Bozgeyikli, & Bozdas, 2015; Moazedian et al., 2014; Yu & Gamble, 2010) que 

referem que estilo parental é um preditor significativo do uso problemático da internet e 

que o estilo autoritário e indulgente dos pais estava associado ao uso problemático da 

internet. Corrobora que os adolescentes que percecionam as figuras parentais como mais 

calorosas, amorosas, com menor rejeição e punição evidenciam menor probabilidade de 

desenvolverem comportamentos psicossociais negativos ou problemáticos, ou mesmo 
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dependência da internet. Confirma assim, uma correlação positiva entre o estilo parental 

autoritário com o uso problemático das redes sociais.  

Deste modo, os pais cujas ações são guiadas pelo conhecimento e compreensão 

das necessidades de seus filhos podem alcançar um estilo parental mais acolhedor e 

abrangente (Zimmer-Gembeck, Waters, & Kindermann, 2010) e, assim, prevenirem os 

comportamentos de risco no uso das redes sociais dos seus filhos. Posto isto, os resultados 

obtidos parecem ser indicadores da importância da presença de um ambiente parental 

responsivo e disponível no evitamento dos riscos do uso da internet e das redes sociais. 

A partir da análise dos dados foi possível,  ainda, verificar que o neuroticismo se 

associa positivamente com o uso problemático das redes sociais e,  que, por sua vez, a 

Extroversão, Abertura à experiência, Amabilidade e Conscienciosidade se associa 

negativamente com o uso problemático das redes sociais. Os dados obtidos vão ao 

encontro do que é expectável, uma vez que o uso problemático das redes sociais pressupõe 

características da personalidade que reflitam um ajustamento emocional desajustado. 

Nesta medida, o neuroticismo reflete a tendência dos indivíduos para vivenciarem estados 

emocionais negativos e experimentarem uma visão negativista de si próprio e do mundo 

(Ross et al., 2009). 

Correa, Hinsley e Gil de Zúñiga (2010) corroboram alguns resultados obtidos 

salientando que neuroticismo surge positivamente associado a um maior uso de redes 

sociais e de mensagens instantâneas. Por seu turno, outros estudos (Giota & Kleftaras, 

2013; Kross, Verduyn, Demiralp, Park, Lee, Lin, & Ybarra, 2013; Lo, 2019; Song, 

Zmyslinski-Seelig, Kim, Drent, Victor, & Omori, 2014) acrescentam que pessoas com 

traços de neuroticismo tendem a usar as redes sociais para combaterem a solidão e 

procuram receber apoio social. Este facto observado poderá ser legitimado devido ao 

neuroticismo estar relacionado à instabilidade emocional e tendência para experienciar 
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emoções negativas, o que poderá comprometer a predisposição para comunicar com o 

outro em contexto online.  

Relativamente à associação entre os estilos parentais e a personalidade, os 

resultados indicam que o estilo democrático se associa positivamente com a 

extroversão, abertura à experiência, amabilidade e conscienciosidade e 

negativamente com o neuroticismo. Por sua vez, os estilos Autoritário e Permissivo 

encontram-se associados positivamente ao neuroticismo e negativamente com a 

abertura à experiência, amabilidade e conscienciosidade. Também, a hostilidade à 

mãe se associa negativamente com a amabilidade. Neste sentido, confirma-se, 

novamente, que uma postura parental democrática e a presença de um ambiente parental 

responsivo e disponível constitui-se como um fator significativo no desenvolvimento de 

traços de personalidade emocionalmente ajustados dos jovens. Assim, os resultados 

parecem indicar que os jovens que vivenciam um ambiente familiar responsivo tendem a 

desenvolver modelos internos dinâmicos positivos (Bowlby, 1969) que promovem um 

funcionamento saudável e competente em vários domínios da vida do adolescente 

(Schofield et al., 2012). 

Sob a perspetiva de Schofield et al. (2012), através de uma revisão de literatura 

realizada sobre a associação entre os estilos parentais e o desenvolvimento da 

personalidade, apuraram que as atitudes parentais associadas a um estilo democrático, 

como o apoio, carinho e sensibilidade às necessidades do adolescente, promovem o 

desenvolvimento positivo e o comportamento pró-social dos jovens dotando-os de 

sentimentos de segurança, controle e confiança no ambiente que exploram. 

Contrariamente, atitudes parentais hostis ou coercitivas propiciam a inibição do 

desenvolvimento pró-social dos jovens e tornam-se fatores de risco para o 
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desenvolvimento de problemas comportamentais relacionando-se com comportamentos 

opositores e agressivos e com défices na autorregulação (Anaya & Pérez-Edgar, 2018). 

Estes resultados são consistentes com o estudo de Yazdani e Daryei (2016) em 

que se pretendeu analisar a relação entre estilos parentais e o ajustamento psicossocial 

numa amostra de 233 jovens. A investigação destacou a existência de relação entre o 

estilo democrático e o ajustamento psicossocial do adolescente, acrescentando que na 

presença de um ambiente parental responsivo e caloroso os jovens tendem a patentear 

atitudes positivas face aos pais, maiores níveis de autoestima, menores níveis de 

ansiedade, depressão e stresse. Nesta medida, é plausível assumir que um estilo parental 

democrático pode contribuir para desenvolvimento positivo da personalidade durante a 

adolescência. Por seu turno, o estilo autoritário que é caracterizado pela postura restritiva 

e rigor inquestionável impossibilita a liberdade de expressão e aumenta a labilidade 

emocional que está patente no traço de neuroticismo. 

Os dados obtidos a partir do estudo apontam ainda para a ausência de diferenças 

significativas dos estilos parentais em função da idade dos participantes. A presente 

investigação evidencia que os adolescentes e jovens adultos possuem uma perceção 

semelhante face aos estilos parentais adotados pelas figuras parentais ao longo da 

adolescência. Neste sentido, na presente amostra os estilos parentais tendem a manter-se 

estáveis ao longo da adolescência e jovem adultícia. Contudo, a interação entre estas duas 

variáveis não se mostra consensual com o que vem sido referido na literatura, que refere 

que a perceção dos estilos parentais tende a alterar-se de acordo com a idade, uma vez 

que as práticas parentais diferem em função do desenvolvimento e de acordo com as suas 

necessidades (O’Connor, 2002; Oliva, 2004; Smetana, Crean, & Campione-Barr, 2005). 

Este resultado é de certa forma inesperado. Porém, tal pode ser justificado pelo tamanho 
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e singularidade dos indivíduos da presente amostra e pela antiguidade dos estudos 

utilizados na interpretação e comparação com os dos resultados obtidos no presente. 

No que respeita à variância da Personalidade em função da idade não se 

registaram diferenças significativas, o que parece indicar que não existe diferenças nos 

traços da personalidade no início e final da adolescência. Os resultados encontrados não 

são consistentes com o encontrado na literatura, uma vez que os traços da personalidade 

desenvolvem-se a partir da infância, atingem a maturidade na idade adulta e tornam-se 

estáveis aos trinta anos (Ganiban, Saudino, Ulbricht, Neiderhiser, & Reiss, 2008; 

Klimstra, Hale, Raaijmakers, Branje, & Meeus, 2009; Lima & Simões, 2000; Roberts, 

Wood, & Smith, 2005). Contudo, os nossos resultados podem ser atribuídos a 

particularidades da nossa amostra, como, por exemplo as diferenças entre as datas da 

realização do estudo e diferenças culturais entre os sujeitos.  

Ainda no que se refere ao risco do uso das redes sociais em função da idade 

também não se apuraram diferenças significativas. A presente investigação evidencia que 

os adolescentes e jovens adultos possuem uma predisposição similar para o risco das redes 

sociais. Este resultado vai ao encontro do expectável, uma vez que nesta faixa etária as 

redes sociais constituem-se como uma forma propícia de comunicação com os pares nos 

diferentes contextos diários e também possibilita desenvolverem a sua intimidade através 

da autorrevelação e autoapresentação. Contudo, verifica-se que na literatura existe 

alguma controvérsia em torno da relação destas variáveis. Alguns estudos (e.g Carbonell 

et al., 2012; Estévez, Bayón, de la Cruz, & Fernández-Liria, 2009) defendem que quanto 

menor a idade maiores são os níveis de uso problemático das redes sociais. Por seu turno, 

outros autores (e.g Jafari et al, 2014; Muñoz-Rivas, Fernández, & Gámez-Guadix, 2010; 

Rial, Gomez, Brana et al., 2014) postulam que o fim da adolescência é o período mais 

vulnerável para o uso mais problemático devido ao maior grau de autonomia dos jovens. 
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Relativamente à variável sexo, verifica-se a existência de diferenças na perceção 

dos estilos parentais em função do mesmo. Os resultados apontam que o sexo masculino 

evidencia maior perceção de estilo autoritário (coerção física a hostilidade verbal, 

punição) e permissivo (indulgência) a ambas as figuras parentais em comparação com 

o sexo feminino que, por sua vez, apresenta maior perceção de apoio e afeto à mãe em 

comparação com o sexo masculino. Neste sentido, os resultados evidenciam a perceção 

dos jovens face à figura paterna como uma figura de maior autoridade, sendo-lhe 

atribuído o papel do estabelecimento das responsabilidades, obediência, regras e limites 

e capacidade de trabalho (Manfroi, Macarini, & Vieira, 2011). Contrariamente, as 

raparigas tendem a percecionar a mãe como uma fonte de suporte robusta patenteando 

uma forte ligação emocional. Tais resultados podem ser explicados pelo fato de as 

raparigas indicarem ser alvos de menor rejeição por ambas as figuras parentais e, ainda 

serem menos controladas pelo progenitor. Por sua vez, são as raparigas que tendem a 

receber maior apoio emocional da parte da mãe em comparação os rapazes (Kashahu, 

Osmanaga, & Bushati, 2014). Neste sentido, os jovens do sexo masculino tendem a 

percecionar as figuras parentais como menos carinhosas e menos solidárias 

comparativamente com os jovens sexo feminino (Dogan, Bozgeyikli, & Bozdas, 2015). 

Os resultados obtidos vão ao encontro do estudo de Kashahu, Osmanaga e Bushati (2014), 

com 220 pais de jovens, que indicou diferenças nos estilos parentais em função do sexo 

dos filhos, relatando que a figura paternal tende a exercer o estilo parental autoritário e, 

que, por sua vez, a mãe o estilo parental democrático. Sublinhou, ainda, o uso de uma alta 

percentagem do estilo autoritário em rapazes em comparação com raparigas e, por isso, o 

sexo feminino evidencia uma maior perceção de afetividade das figuras parentais, 

enquanto o sexo masculino evidencia a perceção de níveis mais elevados de punição e 

controlo. 
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Os resultados encontrados evidenciam, igualmente, diferenças da Personalidade 

face ao sexo dos participantes, verificando-se que o sexo feminino apresenta níveis mais 

elevados de Neuroticismo, Abertura à experiência e Conscienciosidade e o sexo 

masculino apresenta maiores níveis de extroversão. Desta forma, os dados parecem 

indicar que as raparigas tendem revelar um maior nível de consciência, racionalidade, 

curiosidade e vulnerabilidade. Tais resultados podem ser justificados pelo facto de o sexo 

feminino ser, constantemente, associado a responsabilidade, maior prestação de cuidados 

e maior sensibilidade afetiva. Relativamente aos resultados do sexo masculino, os 

maiores níveis de extroversão poderão ser indicadores de uma maior sociabilidade, 

desinibição e dinâmica em comparação com o sexo feminino. Na literatura (e.g Goodwin, 

& Gotlib, 2004; Schmitt, Realo, Voracek e Allik, 2008; Shokri, Kadivar & 

Daneshvarpoor, 2007) a relação entre traços da personalidade e o sexo dos adolescentes 

têm vindo a ser inconsistente. Tal facto pode ser explicado pelo modelo biossocial, em 

que os fatores biológicos e socioculturais podem justificar as diferenças de sexo na 

personalidade. No entanto, Rahmani e Lavasani (2012), num estudo com 177 estudantes, 

com o objetivo de determinar diferenças de sexo em cinco modelos de fator de 

personalidade evidenciam resultados muito similares aos encontrados no presente estudo.  

As análises multivariadas apontam ainda para a presença de diferenças do uso 

problemático em função do sexo, verificando-se que o sexo masculino evidencia 

maiores níveis de Preferência pela interação social online, Regulação de humor, 

Preocupação Cognitiva e Resultados negativos em comparação com o sexo feminino. 

Consistente com as expectativas, os resultados parecem indicar que o sexo masculino 

apresenta maior tendência para desenvolver um uso problemático das redes sociais 

quando comparados com o sexo feminino. Os resultados encontrados podem ser 

justificados pelo facto de os jovens do sexo masculino apresentarem uma maior tendência 
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para enfatizar os motivadores extrínsecos e as raparigas os motivadores intrínsecos. Por 

outro lado, os rapazes indicam maior preocupação com os benefícios que retiram do uso 

das redes sociais, enquanto as raparigas evidenciam maior preocupação com os riscos da 

sua utilização (Sun, Wang, Shen, & Zhang, 2015).  

Alguns estudos que têm sido realizados na associação do uso problemático em 

função do sexo (Kormas, Critselis, Janikian, Kafetzis e Tsitsika, 2011; Wang et al., 2011; 

Liu et al., 2013; Laconi, Tricard, & Chabrol, 2015) vão ao encontro das análises neste 

estudo, acrescentando, ainda que, os adolescentes do sexo feminino demonstram divulgar 

menos informações pessoais online do que adolescentes do sexo masculino (Qiu, Lin, & 

Leung, 2013; Wang et al., 2012) e que os rapazes tendem apresentar maiores 

comportamentos de adição à internet do que as raparigas (Kalaitzaki & Birtchnell, 2014; 

Uzun, Unal & Tokel, 2014).  

No que concerne às diferenças da perceção dos estilos parentais em função do 

número de horas de uso das redes sociais, os resultados indicam que os jovens que 

usam as redes sociais diariamente por menos de 1 hora apresentam maiores níveis de 

perceção de coerção física ao pai e, contrariamente, os jovens que usam mais de 3 horas 

apresentam maior perceção de Punição e indulgência a ambas as figuras parentais e 

hostilidade verbal à mãe. Os resultados evidenciam que o estilo parental autoritário e 

permissivo assumem um papel de risco no uso mais frequente das redes sociais dos 

adolescentes. Nesta medida, os jovens parecem usar a internet e, especificamente as redes 

sociais como forma de obterem uma resposta emocional às suas necessidades, 

permitindo-lhe o sentimento de compreensão e aceitação por parte dos outros usuários. 

Ao mesmo tempo, tal facto pode indicar que a imposição de regras e o controle sem 

explicações sobre o uso da Internet pode gerar ansiedade nos adolescentes e, 

consequentemente, aumentar o desejo da sua utilização (Tur-Porcar, 2017).  
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Tur-Porcar (2017), num estudo com 433 adolescentes com idades compreendidas 

entre os 15 e 18 anos, apresenta resultados semelhantes aos da presente investigação, 

sublinhando que os jovens que percecionam menor calor emocional e maior rejeição por 

parte dos pais tendem a apresentar um maior comportamento aditivo da internet.  

Neste sentido, uma educação com base na confiança dos pais nos filhos e na 

comunicação entre a díade parece constituir-se como um fator protetor para um uso menos 

intensivo, racional e responsável da internet (van Den Eijnden et al., 2010).  

Ainda face ao número de horas de uso das redes sociais, verificou-se que os 

jovens que usam as redes por mais de 3 horas tendem apresentar maiores níveis de 

neuroticismo e amabilidade. Neste sentido, parece que os traços neuroticismo e 

amabilidade tendem a predispor os jovens para a utilização mais frequente das redes 

sociais. Os jovens com valores mais elevados de neuroticismo devido à falta de 

competência interpessoal, menores recursos nas suas vidas sociais, ao medo de ser 

abandonado e à necessidade de ser admirado (Laconi, Vigouroux, Lafuente, & Chabrol, 

2017) tendem a evidenciar menores competências no controlo do uso da internet, uma 

vez que uma grande parte da sua vida social é feita no contexto online (Davis, 2001).  

Por sua vez, a amabilidade sendo um traço de personalidade característico de 

preocupação com a harmonia social e de valorização da relação com os outros, poderá 

explicar a frequente utilização das redes sociais dos jovens com maiores pontuações neste 

traço para socialização online, uma vez que, atualmente, as redes sociais são, fortemente, 

utilizadas como um veículo de comunicação como forma de criar e manter as relações 

interpessoais. Zhou, Li, Li, Wang e Zhao (2017), num estudo com 998 adolescentes, 

suportam esta ideia, preconizando que a adição à internet está associada positivamente 

com o traço de personalidade neuroticismo e negativamente com a extroversão e com a 

abertura à experiencia.   
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As análises multivariadas apontam ainda para a presença de diferenças do uso 

problemático em função do número de horas de uso das redes sociais, assumindo-se 

que os jovens que usam diariamente as redes sociais por mais de 3 horas apresentam 

maiores níveis de preferência pela interação social online, Regulação de humor, 

Preocupação cognitiva, Uso compulsivo e Resultados negativos em comparação com 

o grupo de jovens que utiliza as redes sociais por menos de 1 hora ou 1 a 3 horas. Este 

fator parece indicar que quanto maior a frequência de utilização maior é a predisposição 

para o uso problemático das redes sociais. É sabido na literatura (Boubeta, Ferreiro, 

Salgado, & Couto, 2014; Fu, Chan, Wong e Yip, 2010; Kuss, Rooij,Shorter Griffiths, & 

Mheen, 2013) que quanto maior o tempo gasto online e/ou frequência da conexão, 

maiores são os níveis de uso problemático e, consequentemente, maior é a vulnerabilidade 

dos jovens para os riscos da sua utilização. Vários autores (e.g. Kuss, Griffiths, & Binder, 

2013; Muñoz-Rivas, Fernández, & Gámez-Guadix, 2010; Xu, Shen, Yan, Hu, Yang, 

Wang, & Shen, 2012) vão ao encontro com a mesma premissa acrescentando que, 

geralmente, os adolescentes com perfil de risco revelam um uso diário de mais de duas 

horas e tendem a utilizar com maior frequência à noite.  

No que respeita ao número de amigos/seguidores, foi passível de se verificar que 

os jovens que têm 301 a 1000 amigos tendem a revelar maior perceção de regulação e 

Cedência de autonomia e participação democrática face ao pai e que o grupo de jovens 

que aponta ter mais de 1000 amigos manifesta maior perceção de indulgência do pai. 

Nesta medida, na presente amostra, os jovens que percecionam um estilo democrático da 

figura paterna parecem revelar um maior controlo nas suas redes sociais, evidenciando 

estabelecer restrições no número de pessoas que têm acesso aos seus perfis. 

Contrariamente, os adolescentes que percecionam um estilo permissivo da figura paterna 

parecem não apresentar limites na dimensão de pessoas que têm acesso ao seu perfil. 
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Novamente se verifica que uma estrutura familiar calorosa e responsiva permite aos 

adolescentes um maior controlo na sua utilização e na seleção dos “amigos ou seguidores” 

e que, por seu turno, um estilo parental permissivo, que está relacionado com a 

autorregulação comportamental do adolescente, ausência de regras, controlo ou restrições 

(Baumrind 1967, 1991), parece proporcionar um sentimento de solidão nos adolescentes. 

Neste sentido, estes adolescentes tendem a utilizar a comunicação online para a criação 

de relacionamentos com pessoas desconhecidas (Dogan, Bozgeyikli, & Bozdas, 2015). 

Este resultado retrata a significância do ambiente familiar no desenvolvimento de um 

melhor ajustamento psicossocial e emocional dos jovens e, consequentemente, a uma 

utilização consciente das redes sociais. Contudo, apesar da escassez de estudos que 

analisem a associação entre as duas variáveis, Yu e Gamble (2010) apontam que os 

adolescentes que relataram elevado calor emocional e menor rejeição indicam menor 

probabilidade de exibir comportamentos psicossociais negativos ou problemáticos.  

Foram ainda encontradas diferenças do número de amigos/seguidores face à 

personalidade, verificando-se que os indivíduos com mais de 1000 amigos tendem 

revelar maiores níveis de neuroticismo e extroversão e que os jovens que têm 301 a 

1000 amigos apresentam maiores pontuações de amabilidade. Neste sentido, jovens com 

maiores níveis de neuroticismo e extroversão e amabilidade parecem estar associados a 

maior interação social online. Os resultados vão ao encontro com alguns estudos (e.g Ross 

et al., 2009; Wilson, Fornasier, & White, 2009) que referem que em consistência com o 

contacto real, jovens extrovertidos procuram contacto social virtual e estão mais 

envolvidos durante a experiência social online em comparação com jovens introvertidos. 

Neste sentido, a dimensão extroversão está positivamente relacionada com uma maior 

frequência de utilização e pertença a um maior número de grupos nas redes sociais e, por 

seu turno, o neuroticismo está positivamente relacionado com os comportamentos de 
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autopromoção e com a frequência das atividades no Facebook (Ong et al., 2011). Tal 

facto poderá ser justificado pelo facto de jovens mais extrovertidos serem impulsionados 

pelo desejo de interação (Gosling, Augustine, Vazire, Holtzman, & Gaddis, 2011), 

enquanto o neuroticismo tende a ser o traço que identifica aqueles que agem 

frequentemente com o objetivo de se auto engrandecerem (Mehdizadeh, 2010). No que 

respeita ao traço amabilidade, os autores Hudges, Rowe, Batey e Lee (2012), 

Vlachopoulou e Boutsouki (2014) mostraram que jovens com maiores pontuações neste 

traço, tendem a usar as redes sociais como uma ferramenta de socialização online e para 

troca de informações com outros utilizadores. Tal facto parece refletir o número médio 

de contactos nas redes sociais que o grupo indica na presente amostra. 

Ainda no que se refere ao número de amigos/seguidores, os resultados apontam 

para diferenças significativas no uso problemático, sendo que os indivíduos que referem 

ter mais de 1000 amigos indicam maiores pontuações de preferência pela interação 

social online e resultados negativos, preocupação cognitiva e uso compulsivo. Neste 

sentido, os resultados parecem indicar uma relação positiva entre o maior o número de 

contactos nas redes sociais maior e o uso problemático. Tal facto poderá ser explicado 

porque quanto maior for a rede de contactos online menor é o conhecimento real de cada 

individuo adicionado, o que pode amentar a probabilidade de vitimação dos riscos, como, 

por exemplo o assédio e roubo da identidade. E, por outro lado, maior é a motivação para 

a socialização online, o que pode levar ao uso compulsivo e, consequentemente, à adição.  

Por fim, cabe ressaltar que, tal como delineado nas hipóteses, o estilo parental 

autoritário e permissivo de ambas as figuras parentais prediz positivamente o uso 

problemático das redes socias nos adolescentes e jovens adultos. Neste sentido, verifica-

se novamente que as atitudes autoritárias e permissivas dos pais, para além de estarem 

desde logo associadas ao desenvolvimento do traço negativo da personalidade 
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(neuroticismo), predizem o uso problemático dos jovens nas redes sociais. Este resultado 

vai ao encontro do expectável, dado que os jovens que vivenciam um estilo parental 

autoritário vivenciam ambientes com baixo calor emocional, reduzida troca de afeto, 

distância das figuras parentais e os que vivenciam um ambiente permissivo têm liberdade 

na tomada das suas próprias decisões e têm por hábito não serem contrariados. Estes 

estilos parentais referidos parecem pautar o uso das redes sociais pelos adolescentes e 

jovens adultos para a procura de compreensão e retribuição de sentimentos pelos outros 

utilizadores.  

Por sua vez, foi ainda possível verificar que o estilo parental democrático prediz 

de forma significativa e negativa o uso problemático das redes socias nos adolescentes e 

jovens adultos. Mais uma vez, as atitudes democráticas dos pais perante um ambiente 

responsivo e caloroso, para além de estarem, desde logo, associadas ao desenvolvimento 

de traços da personalidade característicos de uma emocionalidade ajustada, parece não 

predispor os jovens a um uso problemático das redes sociais. Desta feita, o resultado 

obtido era, de certa forma esperado na medida em que um ambiente responsivo e caloroso, 

no qual os pais evidenciam atitude afetiva e participativa em relação aos filhos influencia 

positivamente a forma como eles aprendem e se relacionam com os outros, assim como 

na regulação dos comportamentos e atitudes e no delineamento de objetivos. 

Vários autores vão ao encontro destes resultados (Chou & Lee, 2017; Dogan, 

Bozgeyikli, & Bozdas, 2015; Yu & Gamble, 2010; Moazedian et al., 2014), salientando 

que estilo parental é um preditor significativo no comportamento dos jovens na 

exploração do mundo que os rodeia, nomeadamente, no uso das redes sociais. 

Os resultados de predição indicam, ainda, que a prática de um estilo parental 

democrático de ambas as figuras parentais predizem positivamente traços positivos da 

personalidade que espelham uma emocionalidade ajustada e, por seu turno, predizem 
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negativamente o traço de neuroticismo. Por sua vez, verificou-se que o estilo autoritário 

e permissivo prediz positivamente a presença de neuroticismo. Este resultado pode ser 

explicado pelo facto de o ambiente responsivo e caloroso do estilo parental ser baseado 

no suporte, cuidado e assertividade, o que permite ao individuo criar representações 

mentais sobre si e sobre os outros, alicerçadas na segurança e estabilidade emocional. 

Tais resultados vão ao encontro do supracitado na revisão de literatura que subentende 

que um estilo parental democrático propicia o desenvolvimento de uma estrutura de 

personalidade emocionalmente mais ajustada (Schofield et al., 2012). 

Contrariamente, o estilo parental autoritário ou permissivo pode recriar ambientes 

parentais negativos ao não atender às necessidades primordiais dos filhos, podendo 

propiciar o desenvolvimento desajustado dos jovens. Yazdani e Daryei (2016), num 

estudo com 233 participantes, sublinharam a associação positiva entre um ambiente 

parental desajustado e o desenvolvimento desequilibrado dos jovens, corroborando, assim 

o resultado obtido.  

Através da análise do papel mediador da personalidade foi possível concluir 

que os traços da personalidade emocionalmente ajustados assumem uma mediação total 

negativa na associação entre o estilo parental democrático e o uso problemático das redes 

sociais. Neste sentido, observou-se que o estilo parental democrático prediz 

positivamente as características de personalidade emocionalmente ajustadas e que estas 

predizem negativamente o uso problemático das redes sociais. Portanto, podemos 

concluir que, na presente amostra as características da personalidade emocionalmente 

ajustadas exercem um fator protetor no uso problemático das redes sociais em 

adolescentes e jovens adultos. Desta feita, o presente resultado parece enfatizar a predição 

negativa dos traços da personalidade emocionalmente ajustados no desenvolvimento de 

comportamentos de uso problemático das redes sociais, assumindo os traços da 
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personalidade emocionalmente ajustados um efeito condutor negativo na associação entre 

o estilo democrático e o uso problemático das redes sociais.  

Relativamente ao neuroticismo como variável mediadora, foi possível concluir 

que o neuroticismo assume uma mediação total negativa na associação entre o estilo 

parental democrático e o uso problemático das redes sociais. Neste sentido, observou-se 

que o estilo parental democrático prediz negativamente o neuroticismo e, que por sua vez, 

o neuroticismo potencia o uso problemático das redes sociais. Desta forma, o 

neuroticismo, evidencia-se como um mediador negativo na associação entre os estilos 

parentais positivos e o uso problemático das redes sociais. Estes resultados vão ao 

encontro do esperado na medida em que um ambiente parental responsivo e disponível 

constitui-se como um fator protetor no desenvolvimento de traços de personalidade 

emocionalmente ajustados. Desta feita, o traço de neuroticismo parece constituir-se como 

fator de risco no desenvolvimento de comportamentos do uso problemático das redes 

sociais.  

Por outro lado, os estilos parentais negativos (estilo autoritário e permissivo) 

predizem positivamente o neuroticismo e este medeia parcialmente de forma positiva o 

desenvolvimento de comportamentos de uso problemático das redes sociais. Estes 

últimos resultados vão ao encontro ao que seria expectável na medida em que demostram 

novamente a relação positiva entre um ambiente parental negativo e o desenvolvimento 

de características negativas da personalidade que refletem instabilidade emocional sendo, 

por isso, estes indivíduos mais vulneráveis ao uso problemático das redes sociais.  

Face aos resultados obtidos, considera-se que uma personalidade emocionalmente 

ajustada em conjunto com o estilo democrático contribui para menores níveis de uso 

problemático das redes sociais, visto que os indivíduos que apresentam essas 

características apresentam uma maior probabilidade de desenvolver autocontrolo nos seus 



108 
 

comportamentos e menores dificuldades de interação com os outros. Por seu turno, a 

personalidade negativa em conjunto com estilos parentais negativos contribuir para maior 

predisposição de uso problemático por adolescentes e jovens adultos.  

Neste sentido, os resultados acima mencionados parecem refletir a relevância do 

ambiente familiar face ao desenvolvimento de determinados traços da personalidade que 

possibilitam um melhor ajustamento psicossocial e emocional dos jovens. Contudo, 

verifica-se a escassez de estudos que analisem o papel mediador da personalidade na 

associação entre as dimensões dos estilos parentais e o uso problemático das redes sociais.  

Implicações práticas, limitações e pistas futuras 

O presente estudo assume um contributo positivo na compreensão da importância 

do estilo parental democrático adotados pelos cuidadores no desenvolvimento de 

comportamentos menos problemáticos no uso das redes sociais por adolescentes e jovens 

adultos. Por sua vez, permitiu ainda perceber que as características da personalidade 

assumem um papel relevante na associação entre os estilos parentais e o uso problemático 

das redes sociais. Neste sentido, espera-se que os resultados do presente estudo possam 

contribuir para um melhor entendimento da importância dos estilos parentais e da 

personalidade no desenvolvimento psicossocial dos jovens e, ainda contribuir para a 

compreensão de como a relação díade pais-filhos e as características da personalidade 

podem estar relacionadas como os jovens exploram e se comportam no uso das novas 

tecnologias, internet e, especificamente, nas redes sociais.  

Acresce-se ao presente estudo algumas limitações, nomeadamente, o recurso a 

instrumentos de autorrelato passíveis de enviesamentos e o facto de a investigação ser de 

cariz transversal, não possibilitando analisar a comparação dos resultados ao longo do 

tempo, nem o estabelecimento de relações de causalidade. Ainda neste contexto, 
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salientam-se algumas caraterísticas intrínsecas da amostra, especificamente, o facto de 

ser, maioritariamente, composta por elementos do sexo feminino.  

Em termos de pistas futuras seria importante abordar outras variáveis, como, por 

exemplo, a resiliência, abranger outras áreas geográficas de Portugal de forma a tornar a 

amostra representativa da população geral e, ainda de forma a complementar o presente 

estudo seria recolher informação dos pais relativamente às variáveis estudadas e 

emparelhar com as fornecidas pelos jovens.  
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Considerações finais 

A concretização da presente investigação, que objetivou analisar a qualidade de 

vinculação aos pais e a sua relação com a regulação emocional, assim como, o contributo 

dos estilos parentais e da personalidade no desenvolvimento do uso problemático nas 

redes sociais, possibilitou a aquisição de um conhecimento mais amplo para a 

compreensão do processo desenvolvimental e comportamental nos adolescentes e jovens 

adultos. Assim, tendo por base os dois estudos empíricos elaborados, evidencia-se 

oportuno sublinhar aos principais resultados, bem como salientar as implicações práticas 

particulares da investigação, refletir sobre as limitações encontradas e descrever eventuais 

pistas para investigações futuras.  

O período de desenvolvimento, designado por adolescência, é marcado por 

mudanças significativas ao nível físico, cognitivo e afetivo e, principalmente, pela 

exploração intensa de identidade. Presentemente, como um veículo atrativo de 

socialização, as redes sociais têm atraído milhões de utilizadores, sendo, atualmente, 

utilizada como principal ferramenta para os jovens criarem e manterem as suas relações 

interpessoais e de exploração do meio envolvente.  

Neste sentido os resultados, à semelhança de outras investigações, parecem 

indicar que a qualidade de vinculação às figuras parentais pautada pela afetividade, 

satisfação, segurança, proteção, apoio e confiança surge como fator protetor para o 

desenvolvimento de estratégias de regulação emocional e para uma menor propensão para 

o desenvolvimento de comportamentos de uso problemático das redes sociais.  

Num sentido mais estrito, tal como esperado, a vinculação insegura encontra-se 

associada positivamente com as dificuldades de regulação emocional e, equitativamente, 

com o uso problemático das redes sociais. Os resultados parecem evidenciar que os jovens 

que percecionam insegurança nas relações primordiais e, equitativamente, evidenciam 
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estratégias disfuncionais (internas e externas) de regulação emocional parecem utilizar as 

redes sociais com maior frequência e tendem, ainda, a indicar maior predisposição para 

adicionarem à sua rede de contactos pessoas que conheceram online. Deste modo, parece 

evidente que os jovens que percecionam fraca relação com as figuras significativas podem 

estar a utilizar as redes sociais como forma de apoio por parte dos outros, colmatando, 

deste modo, a carência afetiva por parte das figuras de vinculação. Por seu turno, jovens 

que evidenciam dificuldades na regulação emocional, evidenciam uma autorregulação 

deficiente na utilização das redes sociais, podendo ser explicado pelo facto destes 

utilizadores tenderem a utilizar as redes sociais para diminuir o stress, escapar da 

realidade e regularem as suas emoções. 

Foi ainda possível percecionar que uma atitude parental baseada na 

responsividade e assertividade está associada ao desenvolvimento de características da 

personalidade emocionalmente ajustadas e à menor predisposição para o uso 

problemático das redes sociais. Novamente, os resultados obtidos sublinham a 

importância da adoção de um estilo parental democrático por parte das figuras parentais 

no desenvolvimento emocional e socialmente ajustado dos jovens. Uma educação com 

base na confiança dos pais nos filhos e na comunicação entre a díade parece constituir-se 

como um fator protetor para um uso menos intensivo, racional e responsável das redes 

sociais.  

Relativamente às diferenças de sexo, averiguou-se que as raparigas denotam 

maior qualidade de laço emocional e ansiedade de separação em comparação com sexo 

masculino. Resultados estes que sugerem que as raparigas tendem a ser mais dependentes 

e emocionalmente mais próximas das figuras parentais. Por seu turno, os jovens do sexo 

masculino parecem percecionar maior autoridade e indulgência face às figuras parentais 

em comparação com o sexo feminino que percecionam maior apoio e afeto. 
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Relativamente à dificuldade de regulação emocional os resultados obtidos sugerem que 

as raparigas tendem a reportar mais o uso de estratégias disfuncionais internas que os 

rapazes. No que concerne às características da personalidade, os dados parecem indicar 

que as raparigas tendem revelar maiores níveis de Neuroticismo, Abertura à experiência 

e Conscienciosidade, o que pode indicar maior nível de vulnerabilidade, consciência, 

racionalidade e curiosidade. Por fim, respeitante ao uso problemático das redes sociais os 

resultados parecem evidenciar que os rapazes apresentam maiores níveis de uso 

problemático nas redes sociais em comparação com as raparigas. As diferenças na 

qualidade de vinculação e perceção das atitudes parentais podem representar um elemento 

justificativo do uso problemático das redes sociais ser mais evidente no sexo masculino.  

Neste seguimento, os estudos empíricos aqui apresentados pretendem alertar para 

a importância do estabelecimento de um vínculo seguro com o filho, bem como a 

relevância da comunicação e compreensão entre a díade para o desenvolvimento da 

capacidade dos jovens em regularem as suas emoções e desenvolverem características da 

personalidade emocionalmente ajustadas. Para além do referido, destaca-se ainda a 

importância das características da personalidade ajustadas e da capacidade de estratégias 

funcionais de regulação emocional (internas e externas) como fatores protetores para a 

menor propensão do uso problemático das redes sociais por adolescentes e jovens adultos.  

Contudo, é de ressaltar que a presente investigação evidência algumas limitações, 

nomeadamente, o cariz transversal dos estudos que não possibilita o estabelecimento de 

relações de causalidade entre as variáveis, o uso de instrumentos de autorrelato, podendo 

ocorrer a subjetividade na perceção da conteúdo, a dimensão do protocolo, que pode ter 

potenciado aleatoriedade de respostas e cansaço dos participantes e, ainda, a informação 

recolhida ter sido fornecida apenas pelos jovens.  
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Neste sentido, em investigações futuras parece pertinente a realização de estudos 

longitudinais neste âmbito, permitindo a relação causal entre as variáveis. Da mesma 

forma, seria interessante alargar a amostra para outras áreas do país, como região centro 

e sul e, ainda, beneficiar da inclusão de uma análise multi-informante (jovens e pais ou 

encarregados de educação). Por outro lado, seria relevante associar outras variáveis, 

como, por exemplo, a resiliência, relação com irmãos e pares e utilização das redes sociais 

pelos pais.  

Neste sentido, com os resultados alcançados no presente estudo, pretende-se 

sublinhar a necessidade de criação de programas de intervenção, quer para as figuras 

parentais, quer para os jovens. Estes programas seriam essenciais para alertar para a 

importância da qualidade de relação com os filhos e a adoção de estilos parentais que 

favoreçam o desenvolvimento emocionalmente ajustado dos jovens e, ainda, salientar a 

diferente utilização das redes sociais e possíveis riscos da sua utilização.  
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ANEXOS 

 

ANEXO 1  

 

1.1. Análise Fatorial Confirmatória de 1ª Ordem do Styles & Dimensions Questionnaire: 

Short Version (PSDQ_Pai)  

1.2. Análise Fatorial Confirmatória de 1ª Ordem do Styles & Dimensions Questionnaire: 

Short Version (PSDQ_Mãe)  

1.3. Análise Fatorial Confirmatória de 1ª Ordem do Questionário de Vinculação ao Pai 

e à Mãe (QVPM_Pai) 

1.4. Análise Fatorial Confirmatória de 1ª Ordem do Questionário de Vinculação ao Pai 

e à Mãe (QVPM_Mãe) 

1.5. Análise Fatorial Confirmatória de 1ª Ordem da Escala de Dificuldades na Regulação 

Emocional 

1.6. Análise Fatorial Confirmatória de 1ª Ordem do NEO Five Factor Inventory  

1.7. Análise Fatorial Confirmatória de 1ª Ordem da Generalized Problematic Internet Use 

Scale 2 

 

ANEXO 2  

 

2.1. Questionário Sociodemográfico  

2.2. Styles & Dimensions Questionnaire: Short Version (PSDQ)  

2.3. Questionário de Vinculação ao Pai e à Mãe 

2.4. NEO Five Factor Inventory (NEO-FFI-20)  
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2.5. Generalized Problematic Internet Use Scale 2 

 

ANEXO 3  

 

3.1. Carta dirigida aos diretores das instituições  

3.2. Autorizações aos Encarregados de Educação 

3.3. Consentimento informado 

 



 
 

ANEXO 1 



 
 

1.1. Análise Fatorial Confirmatória de 1ª Ordem do Styles & Dimensions 

Questionnaire: Short Version (PSDQ_Pai)  

 

χi2 (440) = 200.89, p = .000, SRMR = .09, CFI = .89, RMSEA = .06 
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1.2. Análise Fatorial Confirmatória de 1ª Ordem do Styles & Dimensions 

Questionnaire: Short Version (PSDQ_Mãe)  

 

 

 

χi2 (440) = 1702.44, p = .000, SRMR = .08, CFI = .90, RMSEA = .05 



134 
 

1.3. Análise Fatorial Confirmatória de 1ª Ordem do Questionário de Vinculação ao Pai 

e à Mãe (QVPM_Pai) 

 
 

χi2 (396) = 1619.53, p = .001, SRMR = .08, CFI = .89, RMSEA = .06 
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1.4. Análise Fatorial Confirmatória de 1ª Ordem do Questionário de Vinculação ao Pai 

e à Mãe (QVPM_Mãe) 

 

 

χi2 (398) = 1357.65, p = .001, SRMR = .06, CFI = .89, RMSEA = .05 
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1.5. Análise Fatorial Confirmatória de 1ª Ordem da Escala de Dificuldades na 

Regulação Emocional 

 

χi2 (576) = 2873.38, p = .001, SRMR = .08, CFI = .86, RMSEA = .07 
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1.6. Análise Fatorial Confirmatória de 1ª Ordem do NEO Five Factor Inventory  

 

 

 

 

χi2 (157) = 546.66, p = .000, SRMR = .05, CFI = .89, RMSEA = .05 
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1.7. Análise Fatorial Confirmatória de 1ª Ordem da Generalized Problematic Internet 

Use Scale 2 

 

 
 

χi2 (77) = 431.48, p = .001, SRMR = .04, CFI = .95, RMSEA = .07 



 
 

ANEXO 2 

 



 
 

 

 

 

 

 

Código: ________   

1. Identificação Pessoal  

Idade:_____ anos   Sexo: Feminino    Masculino                               

Cidade onde vives:_________________________  Ano de Escolaridade: __________ 

2. Identificação Familiar 

Com quem vives?________________________  

Número de irmãos   Idades: ___________________ 

Pai Idade        Profissão _________________  Habilitações Literárias ___________  

Mãe Idade        Profissão _________________  Habilitações Literárias ___________ 

Estado civil dos pais:  

Casados     União de Facto         Divorciados               Viúvo   Outro  

3. Redes sociais  

 

3.1.  Costumas usar as redes sociais?  Sim           Não  

3.2.  Se sim, com que idade começas-te a usar as redes sociais? _______________ 

3.3.  Número de contas de redes sociais em que estas registado: ______________ 
3.4.  As razões que te levam a usar as redes socias são… (assinala uma ou mais opções) 

 

Iniciar relações românticas    Ocupar os tempos livres 
Porque todos usam    Aceder a grupos específicos   

Fazer novas amizades   Manter-me atualizado   

Comunicar com familiares e amigos que vivem distantes  
Outro: ____________________ 

 

3.5.  Para ti o uso das redes sociais é: (assinalar apenas uma opção) 

Pouco importante 

Bastante importante    

Muito importante  

Imprescindível   

3.6. Quantas horas por dia usas as redes sociais?  

Menos de 1 hora                 Entre 1 e 3 horas              Mais de 3 horas  
  

3.7.  Quantos amigos tens nas redes sociais? _____________ 

3.8.  Os teus amigos das redes sociais são maioritariamente… (assinalar apenas uma opção) 

Amigos próximos            

Conhecidos            

Desconhecidos    

Pessoas que conheci online  
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QVPM 

(Paula Mena Matos & Maria Emília Costa, 2001) 

Versão revista para Investigação – IV 

 

Neste questionário vai encontrar um conjunto de afirmações sobre as relações familiares. Leia atentamente 

cada uma das frases e assinale com uma cruz (X) as respostas que melhor exprimem o modo como se sente 

com cada um dos seus pais. Responda em colunas separadas para o pai e para a mãe, tendo em conta as seis 

alternativas que se seguem: 

Discordo 
totalmente 

Discordo Discordo 
moderadamente 

Concordo 
moderadamente 

Concordo Concordo 
totalmente 

1 2 3 4 5 6 

 

 Pai Mãe 
1. Os meus pais estão sempre a interferir em 

assuntos que só têm a ver comigo. 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

2. Tenho confiança que a minha relação com 

os meus pais se vai manter no tempo. 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

3. É fundamental para mim que os meus pais 
concordem com aquilo que eu penso. 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

4. Os meus pais impõem a maneira deles de 

ver as coisas. 

 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

5. Apesar das minhas divergências com os 

meus pais, eles são únicos para mim. 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

6. Penso constantemente que não posso 

viver sem os meus pais. 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

7. Os meus pais desencorajam-me quando 

quero experimentar uma coisa nova. 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

8. Os meus pais conhecem-me bem. 

 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

9. Só consigo enfrentar situações novas se 

os meus pais estiverem comigo. 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

10. Não vale muito a pena discutirmos, 

porque nem eu nem os meus pais damos 
o braço a torcer. 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

11. Confio nos meus pais para me apoiarem 

em momentos difíceis da minha vida. 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

12. Estou sempre ansioso(a) por estar com os 
meus pais. 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

13. Os meus pais preocupam-se 

demasiadamente comigo e intrometem-
se onde não são chamados. 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

14. Em muitas coisas eu admiro os meus pais. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

15. Eu e os meus pais é como se fôssemos um 

só 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

16. Em minha casa é problema eu ter gostos 

diferentes dos meus pais.  
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

17. Apesar dos meus conflitos com os meus 

pais, tenho orgulho neles. 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 
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18. Os meus pais são as únicas pessoas 

importantes na minha vida. 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

19. Discutir assuntos com os meus pais é uma 

perda de tempo e não leva a lado 
nenhum. 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

20.  Sei que posso contar com os meus pais 

sempre que precisar deles. 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

21. Faço tudo para agradar aos meus pais. 
 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

22. Os meus pais dificilmente me dão 

ouvidos. 

 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

23. Os meus pais têm um papel importante no 

meu desenvolvimento. 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

24. Tenho medo de ficar sozinho(a) se um dia 

perder os meus pais. 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

25. Os meus pais abafam a minha verdadeira 

forma de ser. 

 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

26. Não sou capaz de enfrentar situações 
difíceis sem os meus pais. 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

27. Os meus pais fazem-me sentir bem 

comigo próprio(a). 
 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

28. Os meus pais têm a mania que sabem 

sempre o que é melhor para mim. 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

29. Se tivesse de ir estudar para longe dos 
meus pais, sentir-me-ia perdido(a). 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

30. Eu e os meus pais temos uma relação de 

confiança. 

 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

31. Apesar dos meus conflitos com os meus 

pais, tenho orgulho neles. 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 
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NEO-FFI-20- Inventário de Personalidade 
(McCrae & Costa, 2004; adaptação de Bertoquini & Pais-Ribeiro, 2006) 

 
 

Leia cada afirmação com atenção. Para cada afirmação marque com uma cruz (X) a resposta que 

melhor corresponde à sua opinião. Não existem respostas certas nem erradas. Descreva as suas 

opiniões rápida, espontânea e 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 problemas. por mim. 
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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Escala de Dificuldades na Regulação Emocional (DERS) 

(Gratz & Roemer, 2004; Adaptação de Coutinho, Ribeiro, Ferreirinha & Dias, 2010)  

 

Neste questionário encontram-se um conjunto de afirmações sobre a forma como as pessoas 

percecionam os seus sentimentos. Em cada um dos itens assinale com uma cruz (X), a 

frequência com que cada uma das afirmações se aplica a si. 

Nunca 

(0-10%) 

1 

Algumas vezes 

(11-35%) 

2 

Metade das vezes 

(36-65%) 

3 

A maioria das 

vezes (66-90%) 

4 

Quase sempre 

(91-100%) 

5 

 

1.Percebo com clareza os meus sentimentos. 1 2 3 4 5 

2.Presto atenção a como me sinto. 1 2 3 4 5 

3.Vivo as minhas emoções como avassaladoras e fora de controlo. 1 2 3 4 5 

4.Não tenho nenhuma ideia de como me sinto. 1 2 3 4 5 

5.Tenho dificuldade em atribuir um sentido aos meus sentimentos. 1 2 3 4 5 

6.Estou atento aos meus sentimentos. 1 2 3 4 5 

7.Sei exatamente como me estou a sentir. 1 2 3 4 5 

8.Interesso-me por aquilo que estou a sentir. 1 2 3 4 5 

9.Estou confuso(a) sobre como me sinto. 1 2 3 4 5 

10.Quando estou chateado(a), apercebo-me das minhas emoções. 1 2 3 4 5 

11.Quando estou chateado(a), fico zangado(a) comigo próprio(a) por 

me sentir assim. 
1 2 3 4 5 

12.Quando estou chateado(a), fico embaraçado(a) por me sentir 

assim. 
1 2 3 4 5 

13.Quando estou chateado(a), tenho dificuldade em realizar tarefas. 

 
1 2 3 4 5 

14.Quando estou chateado(a), fico fora de controlo. 1 2 3 4 5 

15.Quando estou chateado(a), penso que me vou sentir assim por 

muito tempo. 
1 2 3 4 5 

16.Quando estou chateado(a), penso que vou acabar por me sentir 

muito deprimido(a). 
1 2 3 4 5 

17.Quando estou chateado(a), acredito que os meus sentimentos são 

válidos e importantes. 
1 2 3 4 5 

18.Quando estou chateado(a), tenho dificuldade em concentrar-me 

noutras coisas. 
1 2 3 4 5 

19.Quando estou chateado(a), sinto-me fora de controlo. 1 2 3 4 5 
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20.Quando estou chateado(a), continuo a conseguir fazer as coisas. 1 2 3 4 5 

21.Quando estou chateado(a), sinto-me envergonhado(a) de mim 

próprio(a) por me sentir assim. 
1 2 3 4 5 

22.Quando estou chateado(a), sei que vou conseguir encontrar uma 

maneira de me sentir melhor. 
1 2 3 4 5 

23.Quando estou chateado(a), sinto que sou fraco(a). 1 2 3 4 5 

24.Quando estou chateado(a), sinto que consigo manter o controlo dos 

meus comportamentos.   
1 2 3 4 5 

25.Quando estou chateado(a), sinto-me culpado(a) por me sentir 

assim. 
1 2 3 4 5 

26.Quando estou chateado(a), tenho dificuldades em concentrar-me. 1 2 3 4 5 

27.Quando estou chateado(a), tenho dificuldade em controlar os 

meus comportamentos. 
1 2 3 4 5 

28.Quando estou chateado(a), acho que não há nada que eu possa 

fazer para me sentir melhor. 
1 2 3 4 5 

29.Quando estou chateado(a), fico irritado(a) comigo próprio(a) por 

me sentir assim. 
1 2 3 4 5 

30.Quando estou chateado(a), começo a sentir-me muito mal comigo 

próprio(a). 
1 2 3 4 5 

31.Quando estou chateado(a), acho que a única coisa que eu posso 

fazer é afundar-me nesse estado. 
1 2 3 4 5 

32.Quando estou chateado(a), perco o controlo sobre os meus 

comportamentos. 
1 2 3 4 5 

33.Quando estou chateado(a), tenho dificuldade em pensar noutra 

coisa qualquer. 
1 2 3 4 5 

34.Quando estou chateado(a), dedico algum tempo para perceber o 

que realmente estou a sentir. 
1 2 3 4 5 

35.Quando estou chateado(a), demoro muito tempo até me sentir 

melhor. 
1 2 3 4 5 

36.Quando estou chateado(a), as minhas emoções parecem 

avassaladoras. 
1 2 3 4 5 
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PSDQ 

(Robinson, Mandleco, Olsen, & Hart, 2001; Tradução de Nunes & Mota, 2013) 

As seguintes afirmações medem com que frequência e de que modo os teus pais atuam contigo. 

Lê atentamente cada uma das frases e assinala com uma cruz (X) as respostas. Responde em 

colunas separadas para o pai e para a mãe. 

 

Nunca 

 

1 

Algumas 

Vezes 

2 

Metade das 

vezes 

3 

Muitas vezes 

 

4 

Sempre 

 

5 

 

 Pai Mãe 

1. Os meus pais são sensíveis aos meus 

sentimentos e necessidades. 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

2. Os meus pais castigam-me fisicamente como forma 
de me disciplinar. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

3. Os meus pais têm em conta os meus desejos antes de 

me pedirem que faça algo. 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

4. Quando pergunto aos meus pais porque tenho de 

lhes obedecer, eles dizem-me: “porque eu disse” ou 

“porque somos teus pais e queremos que o faças”. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

5. Os meus pais explicam-me como se sentem quando 
me comporto bem e quando me comporto mal. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

6. Os meus pais batem-me quando sou desobediente. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

7. Os meus pais encorajam-me a falar dos meus 

problemas. 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

8. Os meus pais consideram difícil disciplinar-me. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

9. Os meus pais encorajam-me a expressar-me 

livremente mesmo quando não concordam comigo. 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

10. Os meus pais castigam-me retirando-me privilégios, 
fazendo-o com poucas ou nenhumas explicações. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

11. Os meus pais realçam os motivos das regras que 

implementam. 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

12. Os meus pais confortam-me e são compreensivos 
quando estou “em baixo”. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

13. Quando me comporto mal, os meus pais falam alto 

ou gritam. 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

14. Quando me comporto bem, os meus pais elogiam-
me. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

15. Os meus pais cedem quando eu faço birra. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

16. Os meus pais têm explosões de raiva comigo. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

17. Os meus pais ameaçam-me mais vezes com castigos 
do que me castigam efetivamente. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

18. Os meus pais têm em conta as minhas preferências. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

19. Os meus pais agarram-me com força quando eu 

desobedeço. 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
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20. Os meus pais dizem que me castigam, mas depois 

não cumprem. 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

21. Os meus pais mostram respeito pelas minhas 

opiniões, encorajando-me a expressá-las. 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

22. Os meus pais permitem que eu dê a minha opinião 

sobre as regras familiares. 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

23. Os meus pais repreendem-me e criticam-me para o 

meu bem. 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

24. Os meus pais estragam-me com mimos. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

25. Os meus pais explicam-me os motivos porque devo 

cumprir as regras. 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

26. Os meus pais usam ameaças como castigos dando 
poucas ou nenhumas explicações. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

27. Os meus pais têm grandes momentos de afetividade 

e carinho comigo. 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

28. Os meus pais castigam-me, deixando-me sozinho e 
dando-me poucas explicações. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

29. Os meus pais ajudam-me a compreender o impacto 

do meu comportamento, encorajando-me a falar 

sobre as consequências das minhas ações. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

30. Os meus pais repreendem-me e criticam-me quando 

eu não me comporto como eles esperavam. 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

31. Os meus pais explicam-me as consequências do meu 

comportamento. 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

32. Os meus pais dão-me uma bofetada quando me 

comporto mal. 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
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GPSIU-2 
(Caplan, 2010; adaptada por Pontes, Caplan & Griffiths, 2016) 

 

Neste questionário encontram-se um conjunto de afirmações sobre o uso das redes 

sociais. Em cada um dos itens assinale com uma cruz (X), a frequência com que cada 

uma das afirmações se aplica a si. 

 

Discordo 

totalmente 

 

1 

Discordo 

 

 

2 

Discordo 

um pouco 

 

3 

Neutro 

 

 

4 

Concordo 

um pouco 

 

5 

Concordo 

 

 

6 

Concordo 

totalmente 

 

7 

 

1.Prefiro a interação social online em relação à comunicação 

face-a-face. 
1 2 3 4 5 6 7 

2.Usei a Internet para falar com outras pessoas quando me 

senti sozinho(a). 
1 2 3 4 5 6 7 

3.Quando não estou online por algum tempo, começo a 

preocupar-me com a ideia de me conectar. 
1 2 3 4 5 6 7 

4.Tenho dificuldade em controlar a quantidade de tempo que 

passo online. 
1 2 3 4 5 6 7 

5.Tenho dificuldades em gerir a minha vida por causa da 

Internet. 
1 2 3 4 5 6 7 

6. Sinto-me mais confortável com a interação social online 

do que a interação face-à-face. 
1 2 3 4 5 6 7 

7. Usei a Internet para me sentir melhor quando estava em 

baixo. 
1 2 3 4 5 6 7 

8. Sentir-me-ia perdido(a) se não me pudesse conectar à 

Internet. 
1 2 3 4 5 6 7 

9. Sinto que é difícil controlar o meu uso da Internet. 1 2 3 4 5 6 7 

10. Perdi compromissos ou atividades sociais por causa do 

meu uso da Internet. 
1 2 3 4 5 6 7 

11. Prefiro comunicar-me com as pessoas online em vez de 

face-à-face. 
1 2 3 4 5 6 7 

12. Usei a Internet para me sentir melhor quando estava 

chateado(a). 
1 2 3 4 5 6 7 

13. Penso obsessivamente em estar online quando não estou 

na Internet. 
1 2 3 4 5 6 7 

14. Quando não estou na Internet, é difícil resistir ao impulso 

de me conectar. 
1 2 3 4 5 6 7 

15. O meu uso da Internet criou problemas na minha vida. 1 2 3 4 5 6 7 
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UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO 

 

11 de Setembro de 2017 

Exmo. Diretor da Escola XX 

Exmo. Diretor XX 

 

No âmbito da elaboração da dissertação de Mestrado de Psicologia- Especialização 

em Clínica da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro está a decorrer uma 

investigação que versa estudar a Vinculação os Estilos Parentais, a Personalidade e 

Regulação emocional no risco do uso das redes sociais em adolescentes e jovens adultos. 

Nesta medida, sendo que a proposta de investigação já se encontra aprovada pela Direção-

Geral da Educação (DGE) do Ministério da Educação e Ciência, venho colocar à 

consideração de V.ª Exª a possibilidade de serem administrados questionários de recolha 

de dados na Escola Secundária de XX, a alunos que se encontrem a frequentar o ensino 

secundário do ensino regular. A recolha e o tratamento dos dados ficará a cargo da 

mestranda Bianca Monteiro, que efetuará os contactos necessários com a vossa instituição 

e irá realizar a recolha, garantindo todos os procedimentos éticos. Todos os dados 

recolhidos serão confidenciais e anónimos.  

Esperando de V.ª Excia. a  melhor compreensão e colaboração, fico a aguardar 

autorização, dispondo-me para qualquer explicação complementar. 

 

CONTACTO: Bianca Monteiro 

Telemóvel: 932787317 

E-mail: Bianca_monteiro95@hotmail.com 

 

Com os melhores cumprimentos 

_______________________________ 

(Profª. Doutora Catarina Pinheiro Mota) 

responsável pela orientação do mestrado 
        

 



151 
 

Vila Real, 15 de Setembro de 2017 

Exmo. Encarregado(a) de educação 

 

No âmbito da elaboração da dissertação de Mestrado em Psicologia- Especialização em Clínica 

da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, na qualidade de orientadora, eu Catarina 

Pinheiro Mota, Professora na Escola de Ciências Sociais e Humanas – Departamento de Educação 

e Psicologia, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro venho por este meio solicitar 

autorização para a recolha de dados que integra o projeto intitulado: Vinculação e estilos parentais 

em adolescentes e jovens adultos: Personalidade e regulação emocional no risco do uso das redes 

sociais. Deste modo, serão administrados alguns questionários de recolha de dados junto de 

adolescentes e jovens adultos com idades compreendidas entre os 15 e os 19 anos. 

Torna-se importante referir que nos comprometemos a salvaguardar os melhores interesses dos 

jovens e por isso todos os dados recolhidos serão confidenciais e anónimos, sendo que em 

momento algum a identidade dos adolescentes será revelada. Para além disso, salvaguarda-se que 

a participação dos próprios neste estudo é voluntária, podendo desistir a qualquer momento, sem 

que ocorra qualquer prejuízo para os mesmos. 

É importante ressaltar que ao participar neste trabalho, estão a colaborar para o desenvolvimento 

da investigação em Portugal sobre o uso das redes sociais na adolescência. Todavia, não há 

qualquer benefício direto ou indireto derivado à colaboração dos adolescentes. 

Esperando de V.ª Excia a melhor compreensão e colaboração, fico a aguardar autorização, 

dispondo-me naturalmente para qualquer esclarecimento adicional.         

 

Com os melhores cumprimentos 

                                

 
 (Prof. Doutora Catarina Pinheiro Mota)   

  

   Responsável pela orientação do projeto  

 

 

Eu, ______________________________________________________encarregado(a) de 

educação do aluno(a)_____________________________________________declaro que fui 

informado sobre os objetivos do presente trabalho e autorizo-o a participar no preenchimento dos 

questionários. 

Data ___/___/___ 
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Vila Real, 2017 

Caro(a) Jovem,  

 

Sou aluna do Mestrado de Psicologia- Especialização em Clínica da Universidade de 

Trás-os-Montes e Alto Douro e pretendendo realizar o meu projeto de investigação, de 

modo a alcançar o grau de Mestre em Psicologia Clínica. 

A investigação deste projeto tem como finalidade estudar a vinculação, os estilos 

parentais, a personalidade, a regulação emocional e o uso das redes sociais em 

adolescentes e jovens adultos. Esta instituição foi selecionada para fazer parte da amostra, 

por isso solicito que participes no preenchimento dos questionários. No entanto, a tua 

participação e voluntária.   

A confidencialidade dos teus dados é garantida, sendo que, a informação referente à 

tua identificação pessoal, assim como da tua família e do uso das redes sociais, serve 

apenas para descrever a amostra de adolescentes e jovens adultos em geral, permitindo-

nos ao mesmo tempo relacionar os vários questionários à mesma pessoa. 

Peço-te que leias atentamente os questionários e respondas de forma mais sincera 

possível, dando a tua opinião face às questões apresentadas. O objetivo não é avaliar se 

as respostas estão corretas ou erradas, apenas importa verificar o que pensas ou sentes. 

Por favor responde a todos os itens dos questionários apresentados e sempre que te 

surgir alguma dúvida solicita a minha ajuda.  

 

Agradeço desde já a tua colaboração.  

Com os melhores cumprimentos, 

A Investigadora,  

 

 (Bianca Monteiro) 

 

 


