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Resumo 

O presente trabalho divide-se em dois estudos científicos que passo a explicitar. A 

primeira investigação intitula-se “A relação entre irmãos e problemas de ajustamento 

psicossocial numa amostra de adolescentes.” teve como principal objetivo analisar o 

impacto da relação entre irmãos no ajustamento psicossocial dos mesmos. Para este 

efeito, investigámos uma amostra de 210 adolescentes com irmãos, 114 do sexo 

feminino, 96 do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 12 e os 16 anos. 

Utilizaram-se quatro instrumentos, nomeadamente o Questionário Sociodemográfico, 

Questionário de Capacidades e Dificuldades (SDQ) (Goodman, 1997) e o The Brother-

Sister Questionnaire (BSQ). A segunda investigação intitula-se “A comunicação entre 

pais e filhos e problemas de ajustamento psicossocial numa amostra de adolescentes”, 

teve como principal objetivo analisar o impacto da comunicação entre pais e filhos no 

ajustamento psicossocial dos últimos. Para este efeito, investigámos uma amostra de 

210 adolescentes com irmãos, 114 do sexo feminino, 96 do sexo masculino, com idades 

compreendidas entre os 12 e os 16 anos. 

 Utilizaram-se três instrumentos, nomeadamente o Questionário Sociodemográfico, o 

Questionário de Capacidades e Dificuldades (SDQ) e a Escala de Avaliação da 

Comunicação e Parentalidade (COMPA). Os resultados do primeiro estudo indicaram 

que não existem diferenças ao nível da relação entre irmãos e das capacidades e 

dificuldades em função do sexo e da idade. No segundo estudo não existem diferenças 

significativas ao nível da relação e comunicação entre pais e filhos e das capacidades e 

dificuldades em função do sexo e da idade.  

Palavras-chave: comunicação pais-filhos; relação entre irmãos; capacidades e 

dificuldades  
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Abstract 
 

The present work is divided in two scientific studies that I will make explicit. The first 

research was entitled "The relationship between siblings and problems of psychosocial 

adjustment in a sample of adolescents." Its main objective was to analyze the impact of 

the relationship between siblings in their psychosocial adjustment. For this purpose, we 

investigated a sample of 210 adolescents with siblings, 114 females, 96 males, aged 

between 12 and 16 years. 

Four instruments were used, namely the Sociodemographic Questionnaire, Capacities 

and Difficulties Questionnaire (SDQ) (Goodman, 1997) and The Brother-Sister 

Questionnaire (BSQ). The second research is entitled "Communication between parents 

and children and problems of psychosocial adjustment in a sample of adolescents", had 

as main objective to analyze the impact of communication between parents and children 

in the psychosocial adjustment of the latter. For this purpose, we investigated a sample 

of 210 adolescents with siblings, 114 females, 96 males, aged between 12 and 16 years. 

 Three instruments were used, namely the Sociodemographic Questionnaire, the 

Capacities and Difficulties Questionnaire (SDQ) and the Communication and Parenting 

Assessment Scale (COMPA). The results of the first study indicated that there are no 

differences in the relationship between siblings and the abilities and difficulties 

according to sex and age. In the second study, there were no significant differences in 

relationship and communication between parents and their children, and the abilities and 

difficulties related to gender and age. 

 

Keywords: parent-child communication; sibling relationship; capabilities and difficulti 

 

 

 

 

 

 

 

 



  8 

Índice 

 

Estudo Empírico I: A relação entre irmãos e problemas de ajustamento 

psicossocial numa amostra de adolescentes. ................................................................. 1 

Resumo ........................................................................................................................... 13 

Abstract .......................................................................................................................... 14 

Introdução ..................................................................................................................... 15 

Método ........................................................................................................................... 20 

Caraterização da Amostra ........................................................................................... 20 

Procedimentos ............................................................................................................... 21 

Participantes .................................................................................................................. 21 

Instrumentos .................................................................................................................. 22 

Estratégias de Análise de Dados .................................................................................. 23 

Resultados ...................................................................................................................... 23 

Associação entre as dimensões do BSQ e do SDQ, média e desvio-padrão ............. 23 

Análise diferencial das dimensões do BSQ em função do sexo ................................. 24 

Análise diferencial das dimensões do BSQ e do SDQ em função da idade .............. 25 

Discussão ........................................................................................................................ 26 

Implicações práticas, limitações e propostas para estudos futuros .......................... 28 

Referências Bibliográficas ............................................................................................ 30 

Estudo Empírico II: A comunicação entre pais e filhos e problemas de ajustamento 

psicossocial numa amostra de adolescentes. ............................................................... 34 

Resumo ........................................................................................................................... 35 

Abstract .......................................................................................................................... 36 

Introdução ..................................................................................................................... 37 

Método ........................................................................................................................... 39 

Caraterização da Amostra ........................................................................................... 40 

Procedimentos ............................................................................................................... 40 

Participantes .................................................................................................................. 41 



  9 

Instrumentos .................................................................................................................. 41 

Estratégias de Análise de Dados .................................................................................. 43 

Resultados ...................................................................................................................... 43 

Discussão ........................................................................................................................ 47 

Implicações práticas, limitações e propostas para estudos futuros .......................... 51 

Referências ..................................................................................................................... 52 

Anexos ............................................................................................................................ 54 

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  10 

 

Índice de Tabelas e Figuras 

Estudo Empírico I 

Tabela 1. Associação entre as dimensões do BSQ e do SDQ, média e desvio-padrão	............	24	

Tabela 2 - Análise diferencial das dimensões do BSQ em função do sexo	...............................	25	

Tabela 3. Análise diferencial das dimensões do BSQ em função da idade	................................	25 

	

	

 

Lista de Siglas e Acrónimos 

 

COMPA – Escala de Avaliação da Comunicação e Parentalidade  

DP – Desvio Padrão 	

IC – Nível de Significância de 95% 	

M – Média  

MANOVA – Análises de Variâncias Multivariada 	

SDQ – Questionário de Capacidades e Dificuldades 	

SPSS – Statistical Package for Social Sciences 	

BSQ - The Brother-Sister Questionnaire 



  11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 12	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Estudo Empírico I: A relação entre irmãos e problemas de ajustamento 

psicossocial numa amostra de adolescentes. 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 



	 13	

Resumo 
	

Os irmãos são uma fonte importante de companheirismo, intimidade e afeto, 

experienciando mais conflitos entre si do que com os amigos ou outros pares. Esta 

investigação pretende explorar, em adolescentes, as relações entre estes e os seus irmãos 

e o seu ajustamento psicossocial. A amostra foi constituída por 210 adolescentes com 

irmãos, 114 do sexo feminino, 96 do sexo masculino, com idades compreendidas entre 

os 12 e os 16 anos. Os instrumentos utilizados foram o Questionário de Capacidades e 

Dificuldades (SDQ) (Goodman, 1997) e o The Brother-Sister Questionnaire (BSQ). 

Efetuaram-se análises de variância multivariada (MANOVA) e através de medidas de 

comparação de médias em amostras independentes, efetuando testes t relativamente à 

relação entre irmãos não se observaram diferenças significativas em função do sexo dos 

adolescentes. Ainda relativamente à relação entre irmãos, também não se verificaram 

diferenças significativas em função da idade. Em relação às capacidades e dificuldades, 

não se verificaram diferenças significativas em função dos dois grupos de idades. 

Contudo, sublinha-se a necessidade de promover relações saudáveis entre os irmãos 

durante a adolescência, no sentido de contribuir para a qualidade das relações na vida 

adulta.  

 

Palavras-chave: irmãos; adolescência; ajustamento psicossocial 
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Abstract 
	

	

Siblings are an important source of companionship, intimacy, and affection, 

experiencing more conflict with each other than with friends or other peers. This 

research intends to explore, in adolescents, the relations between them and their siblings 

and their psychosocial adjustment. The sample consisted of 210 adolescents with 

siblings, 114 females, 96 males, aged between 12 and 16 years. The instruments used 

were the Capacities and Difficulties Questionnaire (SDQ) (Goodman, 1997) and The 

Brother-Sister Questionnaire (BSQ). Analyzes of multivariate variance (MANOVA) 

were carried out, and through means of comparison of means in independent samples, t 

tests were performed on the relation between siblings. There were no significant 

differences according to the sex of the adolescents. Still regarding the relationship 

between siblings, there were also no significant differences as a function of age. In 

terms of abilities and difficulties, there were no significant differences between the two 

age groups. However, the need to promote healthy relationships among siblings during 

adolescence in order to contribute to the quality of relationships in adulthood is 

underlined. 

 

Keywords: brothers; adolescence; psychosocial adjustment 
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Introdução 

A adolescência e o ajustamento psicossocial 

A palavra adolescência tem origem no verbo latino “adolescere”, que significa 

crescer ou amadurecer, ou seja, está associada ao processo de crescimento (Tavares & 

Alarcão, 2005).  

Claes (1990), descreve a adolescência como o período que se situa entre a 

infância e a idade adulta, identificando como o seu início, o fenómeno biológico da 

puberdade, contudo, em relação ao seu final, a identificação não é tão linear, podendo-

se delimitar a sua conclusão através de um conjunto de acontecimentos que permitam 

identificar a transição para a idade adulta. Segundo a autora, sendo o início da 

adolescência marcado pelo início da puberdade, esta consistiria, num período mediano 

de quatro anos, nos quais vão ocorrendo modificações ao nível sexual, no corpo da 

criança. Relativamente à idade em que se inicia este processo, existem diferenças de 

individuo para individuo, no entanto, por norma, é mais precoce nas raparigas do que 

nos rapazes.  

Tavares e Alarcão (2005) identificam três momentos distintos na adolescência, o 

primeiro, dos 10 aos 13 anos, correspondente às transformações pubertárias; outro 

intermédio, que vai dos 14 aos 16 anos e a fase final, dos 16 anos em diante, em que o 

jovem se integra na sociedade dos adultos. Outros autores consideram ser um conceito 

difícil de delimitar em termos etários, dadas as diferenças nos contextos culturais, ao 

nível do género e da variabilidade entre sujeito; assim, Inhelder e Piaget (1976) definem 

esta fase do desenvolvimento humano, baseando-se na transição social que ocorre e que 

permite o enquadramento do indivíduo no mundo dos adultos, descartando a frequente 

associação da adolescência e da puberdade.  

Braconnier e Marcelli (2000) afirmam relativamente ao limite temporal em que 

se dão as transformações (a nível físico, cognitivo, social, moral e psicológico), na 

adolescência, que atualmente este é bastante mais extenso do que no passado, pois a 

fase da puberdade tem vindo a começar cada vez mais cedo e parece não haver um 

limite para a definitiva transição para a fase adulta. Alguns autores definem o seu final 

tendo em consideração a obtenção de capacidades e realização de tarefas; por exemplo 

Blos (1996) refere a formação do carácter, Erikson (1968) a formação da identidade e 

Fleming (1993) a aquisição de autonomia. Figueiredo (1985), por seu lado, considera 

que este período de desenvolvimento termina com a maturação biopsicológica do 
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sujeito “(...) tornando-o capaz não só de reproduzir biologicamente a espécie, mas 

também de contribuir pelo seu trabalho e estabilidade psicológica para a manutenção da 

família humana” (p. 67).  

Fleming (1993) caracteriza a adolescência ao nível da experimentação, que irá 

permitir o processo de autonomia do adolescente; segundo esta autora, no 

desenvolvimento adolescente há um desejo profundo de autonomia, sendo esta uma 

questão fulcral desta fase. Freud (1958), Blos (1994) e Erikson (1968) consideram a 

adolescência como uma fase conturbada da vida humana, onde o ser humano terá de 

reviver conflitos inerentes a outras fases do desenvolvimento. Será este trabalho de 

reorganização do passado e das ligações infantis que permitirá ao jovem ter capacidades 

que lhe vão permitir elaborar as suas escolhas e os seus valores, ter um papel ativo na 

orientação da sua vida, escolhendo as suas opções profissionais e sexuais e integrar-se 

socialmente (Claes, 1990).  

Para Erickson (1968), em cada fase do desenvolvimento psicossocial existe uma 

pressão do ambiente social, que vai gerar um conflito ou crise que, quando resolvidos, 

permitem ao indivíduo avançar para o estádio seguinte. Na fase da adolescência, que 

engloba uma série de tarefas complexas, o indivíduo vai desenvolver determinadas 

áreas, nomeadamente o crescimento fisiológico, a maturidade psicológica e uma 

responsabilidade social, que o irão preparar para ultrapassar uma crise de identidade; 

nesta perspetiva, no decorrer da adolescência, o indivíduo será confrontado com 

desafios e oportunidades que, quando superados, garantem melhorias ao nível das suas 

competências sociais, emocionais e intelectuais. 

Myers (2006) realça que, nesta fase de vida, torna-se importante a influência de 

fatores sociais nos pensamentos e sentimentos que determinam julgamentos e 

comportamentos do adolescente; neste período o adolescente vai sendo capaz de 

reconhecer os seus direitos e deveres, pensar sobre as regras e as leis sociais, refletir 

sobre as consequências dos seus atos e preocupar-se com os outros.  

Em suma, a adolescência é um período de vida onde ocorrem intensas e variadas 

modificações, em diferentes vertentes e planos, sendo abordada de diversas formas por 

diferentes autores que salientam diferentes dimensões: física (Susman, Dorn, & 

Schiefelbein, 2003), cognitiva (Inhelder & Piaget, 1976), moral (Hoffman, 1980; 

Lourenço, 1992; Myers, 2006), socioafectiva (Coleman, 1980; Fleming, 1993), ao nível 

da construção da identidade (Erikson, 1976), aquisição da autonomia (Fleming, 1993), 

resolução de conflitos (Freud, 1958) e formação de carácter (Blos, 1996).  
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No que concerne à cognição, esta refere-se a aspetos da mente relacionados com 

a aquisição, modificação e manipulação de conhecimento, em contextos particulares. 

Claes (1990) refere que o pensamento adolescente difere do infantil, na forma de 

abordar a realidade, evidenciando-se um conjunto de modificações quantitativas e 

qualitativas, nomeadamente: o pensar em possibilidades, considerando tanto o 

hipotético, como o real; o pensamento abstrato; a metacognição (capacidade de 

autorreflexão e introspeção); o pensamento multidimensional (considerar várias 

dimensões de um problema, tendo em consideração diferentes pontos de vista) e a 

relativização do pensamento (Keating, 1990; Steinberg, 1993).  

Inhelder e Piaget (1976) enfatizam o desenvolvimento do pensamento formal, 

hipotético dedutivo, ou seja, a capacidade de colocar hipóteses, de formular 

mentalmente todo o conjunto de explicações possíveis. O desenvolvimento do 

pensamento abstrato no adolescente, permite-lhe desprender-se do real, chegar a 

conclusões sem necessitar do contacto com a realidade, raciocinar sem se apoiar em 

factos. O adolescente consegue pensar sobre o próprio pensamento e sobre os das outras 

pessoas, percebendo diferentes pontos de vista de diferentes pessoas face a uma situação 

(metacognição); ou seja, percebe que existem múltiplas formas de perspetivar a 

realidade e que a sua perceção é apenas uma dentro de um conjunto de possibilidades.  

O adolescente mostra-se mais interessado em entender as características 

psicológicas dos outros, sendo capaz de refletir sobre os problemas e assuntos do 

mundo, planear o seu projeto de vida, equiparando-se ao adulto (Leiria, 2013).  

Bronfenbrenner (1994) salienta a necessidade de uma rede social e de 

relacionamentos que promovam as experiências necessárias ao adolescente, tendo em 

conta as modificações que ocorrem nesta etapa de vida, de forma a proporcionarem 

segurança e apoio para um processo de desenvolvimento favorável.  

Dadas as relações serem extremamente importantes nesta fase desenvolvimental, 

também são frequentemente reconhecidos os sentimentos de solidão. Num estudo 

efetuado por Neto e Barros (2001), com vários níveis etários, os autores referiram os 

adolescentes e as pessoas idosas, como os que sentiam mais solidão.  

Segundo Le Roux (2009) a principal causa de solidão é a insatisfação com 

relações sociais, que poderá advir da perceção de que estas têm pouca qualidade e/ou 

quantidade. A solidão e o isolamento social podem ter consequências negativas na 

criança ao nível do desenvolvimento da linguagem, na forma de expressar os 

sentimentos e nos valores morais (Carvalho, 2006) e no adolescente, causando 
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sentimentos de tristeza, desânimo, ansiedade, sintomas depressivos, baixa autoestima, 

dificuldades académicas e dificuldades nas relações com os pares. A falta de interação 

pode ter origem em características do jovem, como a timidez ou a passividade, em 

sentimentos nomeadamente de medo ou de ansiedade ou ainda inerentes aos pares, que 

podem rejeitar ou negligenciar o jovem por qualquer razão (Rubin, Coplan, & Bowker, 

2009).  

Adolescentes que manifestam solidão estão mais vulneráveis e predispostos a 

perturbações psicológicas, comportamentos agressivos, ansiedade, abuso de substâncias 

ou comportamentos sexuais de risco (Saluja, et al., 2004), bem como apresentam uma 

menor satisfação com a vida, baixa autoestima e competências sociais reduzidas, 

comportamentos suicidas e problemas relativos à saúde (Heinrich & Gullone, 2006). 

Erikson (1968) refere que, na adolescência, podem existir situações, que por 

vezes são apenas temporárias, em que o jovem pode sentir confusão de identidade e 

perturbações de valores e inibições; no entanto, o isolamento psicossocial profundo e a 

ativação de mecanismos de defesa, podem desencadear crises neuróticas e psicóticas. 

 

Os irmãos 

Segundo Barroso (2008) um irmão é identificado como uma pessoa com quem 

se estabelece fortes laços de afetividade, sendo a relação baseada em intimidade, 

amizade, confiança. Em muitos dos discursos analisados, o domínio dos afetos 

sobrepõe-se ao da biologia, surgindo muitas vezes isolado e revelando- se determinante 

para o estabelecimento da relação. 

Um irmão apresenta-se como membro de um grupo, a família, sendo uma pessoa 

com quem se partilha uma história de vida. Paralelamente, por ser parte de um mesmo 

grupo, é identificado muitas vezes como uma das partes constituintes do “eu”, como um 

semelhante (Barroso, 2008). 

Segundo Howe e Recchia (2011) relação entre irmãos é, na infância, uma fonte 

de aprendizagem para a criança a respeito do seu mundo. É um lugar protegido e seguro 

onde esta pode aprender a interagir com as outras crianças, através de brincadeiras, 

aprender de forma construtiva a resolver desacordos e aprender a regular emoções 

positivas e negativas de formas socialmente aceitáveis. Há diversas oportunidades para 

a criança desenvolver uma compreensão sobre as relações sociais com membros da 

família, oportunidades para utilizar habilidades cognitivas para convencer os outros 

sobre o seu ponto de vista, ensinar ou imitar as ações do irmão. Os benefícios do 
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estabelecimento de relações positivas com irmãos podem durar a vida inteira. A tarefa 

dos irmãos na infância é encontrar um equilíbrio entre os aspetos positivos e negativos 

de suas relações à medida que crescem juntos.  

Três características principais das relações entre irmãos surgem na primeira 

infância. Em primeiro lugar, as interações entre irmãos são relações emocionalmente 

marcadas, definidas por emoções fortes e desinibidas, tanto positivas quanto negativas 

e, às vezes, ambivalentes. Em segundo lugar, relações entre irmãos definem-se pela 

intimidade: como as crianças passam muito tempo juntas, passam a conhecer-se muito 

bem umas às outras. Este conhecimento íntimo traduz-se em oportunidades para 

oferecer apoio emocional e instrumental recíproco, para se envolver em brincadeiras de 

faz-de-conta, para entrar em conflito, e para compreender os pontos de vista dos outros 

(Howe & Recchia , 2011). 

Segundo Goldsmid e Carneiro (2007) a entrada na adolescência é, por si só, uma 

fase complexa e “tormentosa”. O adolescente perde a sua identidade infantil bem como 

as vantagens que lhe estão associadas, sem ter ainda conseguido o poder que o estado de 

adulto confere. A presença de irmãos mais novos, ainda crianças, pode intensificar os 

seus tormentos. O adolescente, ao mesmo tempo em que luta para deixar de ser criança, 

ainda anseia pelos carinhos, proteção e vantagens dessa situação. O recrudescimento da 

situação edipiana, quando ele precisa se afastar de pai e mãe, uma vez que agora o 

Édipo pode ser consumado, dificulta a relação com um irmão menor, que pode estar 

com preocupações semelhantes, sem que precise “fugir” dos pais, e podendo ainda 

gozar de sua proximidade e carinhos.  

Apesar dos irmãos, pelo menos inicialmente ou durante algumas fases do nosso 

desenvolvimento, frustrarem a tentação narcísica/egocêntrica de nos fusionarmos com 

os pais (ou seja, o de sermos filhos únicos), após o entendimento de que somos todos 

iguais nessa privação (necessária), eles são fontes enriquecedoras de aprendizagens 

cognitivo-relacionais diversas. Assim, ajudam-nos: a reconhecer a existência de 

sentimentos e pensamentos diferenciados (nossos e deles); a desenvolver capacidades de 

negociação, partilha, cooperação, competição, manipulação; a fazer amigos e a 

expressar sentimentos, etc. E também, ludicamente, oferecem-se como companheiros 

fiéis de jogos e brincadeiras. Mais tarde, na idade adulta (sobretudo na terceira idade), 

surgem como suportes afetivos, dado que, muitas vezes, são eles as únicas pessoas que 

restam da nossa família de origem (Fernandes, 2000). 

Relacionamentos entre irmãos, de acordo com alguns autores, são os 
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relacionamentos mais longos da nossa vida (Relva, Fernandes, Alarcão, Graham-

Bermann, & Lopes, 2017). Relacionamentos entre irmãos, quando comparados com 

outros relacionamentos, oferecem oportunidades únicas para ambos aprenderem sobre si 

mesmos e sobre os outros (Dunn, 2000), especialmente quando falam sobre os seus 

sentimentos (Dunn, 2005), compartilham conhecimento, perceções, atitudes e crenças. 

Johnston e Freeman (1989) descobriram que relacionamentos de longo prazo entre 

irmãos que são positivos têm um efeito benéfico nos jovens, e o inverso também 

acontece. Além disso, as relações entre irmãos parecem estar associadas ao 

desenvolvimento das habilidades sociais de um indivíduo, habilidades cognitivas e 

capacidade de cooperar com os outros (Noller, 2005). Os irmãos também são 

extremamente importantes, uma vez que podem influenciar outras relações, como pai-

para-pai, pais-para-filhos e relacionamentos extrafamiliares, como pares e 

relacionamentos amorosos. As relações entre irmãos e a sua contribuição para o 

desenvolvimento só podem ser compreendidas no contexto de outras relações familiares 

(Hetherington, 1994) já que as relações entre irmãos não ocorrem isoladamente, mas 

como um componente de outros subsistemas diádicos que estão inter-relacionados 

(Criss & Shaw, 2005). 

No entanto, os relacionamentos entre irmãos, como outros relacionamentos na 

família, podem ser abusivos e podem contribuir para o desenvolvimento disfuncional. A 

violência entre irmãos foi identificada como a forma mais prevalente de violência na 

família (Straus, Gelles, & Steinmetz, 1980), embora os pesquisadores afirmem que ela é 

subnotificada (Caspi, 2012) e negligenciada em pesquisas (Krienert & Walsh, 2011). 

Em Portugal, embora existam poucos estudos realizados, a prevalência de violência 

entre irmãos é muito elevada tanto em adolescentes (Lopes, Fernandes, & Relva, 2015) 

como em estudantes universitários (Relva, Fernandes, & Mota, 2013; Relva, Fernandes, 

Alarcão, & Martins, 2014) e parece ser tão prevalente como em outros países, a saber, o 

Reino Unido (Khan & Rogers, 2015), e os Estados Unidos (Graham-Bermann & Cutler, 

1994; Hardy, Beers, Burgess, & Taylor, 2010).  

 

	

Método 

Caraterização da Amostra 

A presente investigação baseou-se numa amostra constituída por 210 

adolescentes com irmãos, pertencentes a vários agrupamentos escolares na região norte 



	 21	

de Portugal, com idades compreendidas entre os 12 e os 16 anos de ambos os sexos. Em 

termos do sexo dos adolescentes, 114 adolescentes são do sexo feminino, enquanto 96, 

são do sexo masculino. No que concerne à escolaridade dos adolescentes participantes, 

os mesmos frequentam entre o 7º e o 11º ano de escolaridade, sendo que 54 

participantes frequentam o 7º, 62 participantes frequentam o 8º, 59 participantes 

frequentam o 9º, 8 frequentam o 10º e 27 frequentam o 11º ano. 

 

Procedimentos 

A recolha da amostra foi feita em várias escolas de distintos agrupamentos da 

zona norte de Portugal. Procedeu-se com o pedido de autorização à Comissão de Ética 

da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, bem como à Direção Geral de 

Educação. O processo iniciou-se pela análise da literatura, pesquisada na base de dados 

b-on, através de artigos e revistas científicas, assim como livros, com o intuito de uma 

melhor compreensão e análise da problemática em questão, onde foram selecionados os 

documentos científicos mais recentes e que recorrem, também, à utilização das variáveis 

presentes neste estudo.  

Seguidamente procedeu-se à autorização e apresentação do consentimento 

informado, às escolas, nomeadamente aos pais das crianças, da aplicação dos 

instrumentos selecionados para a investigação. Após a obtenção do consentimento, foi 

aberto um espaço para dúvidas e esclarecimento dos objetivos da investigação, assim 

como a confidencialidade de todos os dados. A fim de considerar as orientações do 

Código Deontológico da Ordem dos Psicólogos Portugueses (2011) garantiu- se, aos 

participantes, um consentimento informado e esclarecido, que lhes permita 

conscientemente deliberar e decidir, de forma voluntária e informada, relativamente à 

sua participação, ou não, nesta investigação. 

 

Participantes 

A amostra é constituída por 210 adolescentes (de ambos os sexos) que têm pelo 

menos um irmão. No que diz respeito ao sexo dos participantes, 114 (54.29%) são do 

sexo feminino e 96 (45.71%) do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 12 

e os 16 anos (M = 1.45; DP = .50), em que 53 sujeitos têm 12 anos (25.2%), 53 sujeitos 

têm 13 anos (25.2%), 61 sujeitos têm 14 anos (29%), 10 sujeitos têm 15 anos (4.8%) e 

33 sujeitos têm 16 anos (15.7%). Quanto ao ano que os sujeitos frequentam, 54 (25.7%) 

frequentam o 7º ano, 62 (29.5%) frequentam o 8º ano, 59 (28.1%) frequentam o 9º ano, 
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8 (3.8%) frequentam o 10º ano e 27 (12.9%) dos sujeitos frequentam o 11º ano. No que 

concerne ao número de irmãos que cada sujeito tem, 145 (69%) dos sujeitos tem 1 

irmão, 47 (22.4%) dos sujeitos tem 2 irmãos, 12 (5.7%) dos sujeitos tem 3 irmãos e, por 

fim, 6 (2.9%) dos sujeitos tem 4 irmãos. 

 

Instrumentos 

Um Questionário Sociobiográfico – de forma a caracterizar a amostra, onde 

aparecem dados como a idade; sexo; agregado familiar; número de irmãos; idades dos 

irmãos; e escolaridade. 

O Questionário de Capacidades e Dificuldades (SDQ) (Goodman, 1997) 

O SDQ é um questionário breve (com vinte e cinco itens) que foi desenvolvido e 

validado no Reino Unido por Robert Goodman, em 1997. Versão Portuguesa de 

Fleitlich, Loureiro, Fonseca, & Gaspar, 2005 Pode ser usado como instrumento de 

triagem, pode fazer parte de uma avaliação clínica ou pode ser utilizado como 

instrumento de investigação de comportamentos, emoções e relações interpessoais de 

crianças e adolescentes, com idades entre os 4 e os 17 anos. Inclui uma classificação 

global dos problemas de humor, concentração, comportamento e interações com os 

outros, e também aborda o seu impacto e sobrecarga nos outros. O SDQ oferece 

informação sobre o comportamento nos ambientes de vida mais importantes – a escola e 

a sua casa – e faz a triagem para perturbações de externalização e internalização, de 

forma breve. Existe uma versão de autorrelato para ser usado com crianças a partir dos 

11 anos, uma versão para pais e uma versão para professores. A escala de resposta do 

SDQ é constituída por três alternativas que classificam as afirmações e que variam entre 

o “Não é verdade”, “É um pouco verdade” e “É muito verdade”. Este questionário 

refere-se aos acontecimentos dos últimos seis meses e gera cinco subescalas: sintomas 

emocionais, problemas de comportamento, hiperatividade, problemas de relacionamento 

com os colegas e comportamento pró-social e tem ainda uma Pontuação Total de 

Dificuldades (soma de todas as subescalas, exceto a escala de comportamento pró-

social). As principais vantagens do SDQ são a brevidade de aplicação e abrangência, o 

facto de ser simples de administrar e de analisar atributos comportamentais tanto 

negativos como positivos, a correspondência das suas subescalas e itens com critérios 

de classificação correntes, usar os mesmos itens e escalas nas versões para pais, 

professores e na versão de autorrelato, e a sua disponibilidade visto estar traduzido para 

mais de 40 línguas e sem custos quando usado para fins não comerciais.  
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O Brother-Sister Questionnaire (BSQ): Os 35 itens utilizados no Questionário 

Irmãos-Irmãos foram selecionados para refletir os elementos das relações relacionadas à 

saúde da família, saber o grau de diferenciação, manutenção de limites, empatia e o 

equilíbrio relativo de poder e controle na relação (Graham-Bermann & Cutler, 1994). 

Cada sujeito é convidado a preencher este questionário em referência às relações 

entre o sujeito e o irmão com quem ele ou ela teve mais conflito enquanto crescia. 

Usando uma escala de Likert, os sujeitos são solicitados a avaliar o quanto cada item 

descreve sua relação com o irmão designado, com avaliações de um (nada verdadeiro), 

dois (não muito verdadeiro), três (às vezes verdade), quatro (muitas vezes verdade), 

para cinco (muito verdadeiro).  

	

Estratégias de Análise de Dados 

O tratamento dos resultados foi realizado com recurso ao programa estatístico 

SPSS – Statistical Package for Social Sciences –, na sua versão 25 para o sistema Mac 

OS, sendo criada, através do mesmo, a base de dados. No início do processo, efetuou- se 

análise de todos os questionários, com o intuito de excluir os que estivessem 

incompletos ou percetivelmente preenchidos ao acaso  

No que concerne à análise dos dados, fez-se uma análise diferencial das 

dimensões do BSQ em função do sexo, em que se utilizou o teste t para a comparação 

de médias em amostras independentes; análise diferencial das dimensões do BSQ em 

função da idade dos sujeitos, e análise diferencial das dimensões do SDQ em função da 

idade dos sujeitos através das análises de variâncias multivariada (MANOVAS), com 

nível de significância de 5% (p≤.05) e correlação de Pearson entre as dimensões do 

BSQ e as dimensões do SDQ , médias e desvio padrão.  

	

Resultados 
	

Associação entre as dimensões do BSQ e do SDQ, média e desvio-padrão 

Quando correlacionadas as dimensões do BSQ e do SDQ (Tabela 1) verificou-se 

que a dimensão Empatia se correlaciona de forma baixa positiva com as dimensões 

Problemas de Comportamento (r= .151) e de forma positiva moderada com a 

dimensão Comportamento Pró-Social (r= .458). Nas correlações intraescalares 

verificou-se que as Semelhanças se correlacionam de forma positiva moderada com a 

Empatia (r=.386). 
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No que diz respeito à dimensão Semelhanças, verificou-se que esta se 

correlaciona de forma positiva baixa com a dimensão Comportamento Pró social (r= 

.163). Nas corelações intraescalares verificou-se que a Hiperatividade e o 

Comportamento Pró Social se correlacionam de forma positiva baixa (r= .145). 

 

 

Tabela 1. Associação entre as dimensões do BSQ e do SDQ, média e desvio-padrão 

Variáveis 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Relação entre 

irmãos 

       

1.Empatia 1       

2.Semelhanças .386** 1      

Capacidades e 

Dificuldades 

       

3.Sintomas 

emocionais 

-.121 -.041 1     

4.Problemas de 

comportamento 

.151* -.029 .098 1    

5.Hiperatividade -.087 -.053 -.037 .113 1   

6. Prob. de 

relacionamento c/ 

colegas 

.124 -.005 .043 .054 .083 1 .104 

7.Comportamento 

Pró-Social 

.458** .163* -.095 .113 .145* .104 1 

Média 3.71 2.68 1.91 3.56 4.13 4.30 6.62 

Desvio Padrão .83 .70 2.23 1.70 2.32 2.58 1.73 

** p<.01 *p<.05 

 

Análise diferencial das dimensões do BSQ em função do sexo 

Foi realizado um teste t para amostras independentes com vista a comparar os 

valores relativos ao BSQ em função do sexo (Tabela 2). Não se verificaram diferenças 

significativas em função do sexo ao nível da empatia t (208) = 1.72, p= .09 entre o sexo 

masculino (M=3.60, DP= .85) e o sexo feminino (M=3.80, DP= .80). No que diz 

respeito às semelhanças também não se verificaram diferenças significativas em função 
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do sexo t (208) = 1.32, p= .1 entre o sexo masculino (M= 2.61, DP= .76) e o sexo 

feminino (M= 2.73, DP= .63). 

 

Tabela 2 - Análise diferencial das dimensões do BSQ em função do sexo	

 Feminino 

(1) 

 

 
Masculino 

(2) 
 

Intervalo de 

Confiança 

95% 

Direção das 

Diferenças 

Significativas 

 
Média 

Desvio 

Padrão 
Média 

Desvio 

Padrão 

  

Relação entre 

irmãos 

      

1.Empatia 3.80 .80 3.60 .85 [-.29, .42] n. s 

2.Semelhanças 2.73 .63 2.61 .76 [-.06, .32] n. s 

 

Análise diferencial das dimensões do BSQ e do SDQ em função da idade 

Com vista a investigar as diferenças das dimensões do BSQ em função da idade 

realizou-se uma análise de variância multivariada (MANOVA) (Tabela 3). Os 

resultados observados mostram que não existem diferenças significativas em função dos 

dois grupos de idades F (2, 207)) = .976, p= .078; Wilk’s Lambda = .98; h2 = .02 

 

 

Tabela 3. Análise diferencial das dimensões do BSQ em função da idade 

 

[12-14 

anos] (1) 
 

[15-16 

anos] (2) 
 

Intervalo 

de 

Confiança 

95% 

Direção das 

diferenças 

significativas 

 
Média 

Desvio 

Padrão 
Média 

Desvio 

Padrão 

  

Relação entre 

irmãos 

      

1.Empatia 3.71 .79 3.71 .87 [3.56, 3.87]  

2.Semelhanças 2.77 .72 2.68 .69 [2.44, 2.71]  

 

Com vista a investigar as diferenças das dimensões do SDQ em função da idade 
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realizou-se uma análise de variância multivariada (MANOVA) (Tabela 4). Os 

resultados observados mostram que não existem diferenças significativas em função dos 

dois grupos de idades F(5,204) = .872, p= .501; Wilk’s Lambda = .98; h2 = .02 

 

Tabela 4. Análise diferencial das dimensões do SDQ em função da idade 

 [12-14 

anos] 

(1) 

 

[15-16 

anos] 

(2) 

 

Intervalo 

Confiança 

95% 

Direção das 

diferenças 

significativas 

 
Média 

Desvio-

Padrão 
Média 

Desvio-

Padrão  

 

Capacidades e 

Dificuldades 
     

 

3.Sintomas 

Emocionais 
1.97 2.41 1.85 2.03 

[1.41, 

2.28] 

 

4.Problemas de 

Comportamento 
3.45 1.78 3.68 1.61 [-.48, .73] 

 

5.Hiperatividade 
4.08 2.30 4.19 2.33 

[3.74, 

4.64] 

 

6.Problemas 

relacionamento c/ 

colegas 

4.60 2.60 3.99 2.54 
[3.50, 

4.49] 

 

7.Comportamento 

Pró-social 
6.61 1.65 6.63 1.82 

[6.29, 

6.96] 

 

 

	

Discussão 

O presente estudo foi desenvolvido tendo por base o objetivo de averiguar de 

que forma a relação entre irmãos pode ter influência no ajustamento psicossocial dos 

adolescentes. Pretendeu-se, ainda, de uma forma mais específica, apurar as possíveis 

diferenças da relação entre irmãos face ao sexo e à idade e ainda as capacidades e 

dificuldades face à idade. 

Os adolescentes inquiridos no presente estudo apresentam níveis de empatia com 

os irmãos que se correlacionam de forma positiva com os problemas de comportamento 



	 27	

e comportamento pró-social. Isto significa que à medida que aumenta a empatia entre os 

irmãos, tende a aumentar os problemas de comportamento e o comportamento pró-

social dos mesmos e vice-versa. Contrastando com a bibliografia encontrada em que, de 

acordo com alguns autores, os relacionamentos entre irmãos, quando comparados com 

outros relacionamentos, oferecem oportunidades únicas para ambos aprenderem sobre si 

mesmos e sobre os outros (Dunn, 2000), especialmente quando falam sobre os seus 

sentimentos (Dunn, 2005), compartilham conhecimento, perceções, atitudes e crenças. 

Johnston e Freeman (1989) descobriram que relacionamentos de longo prazo entre 

irmãos que são positivos têm um efeito benéfico nos jovens, e o inverso também 

acontece. Além disso, as relações entre irmãos parecem estar associadas ao 

desenvolvimento das habilidades sociais de um indivíduo, habilidades cognitivas e 

capacidade de cooperar com os outros (Noller, 2005).  

Dunn (2007) afirma que o poder das influências de um irmão pode ser 

consequência de processos multifacetados que podem ser únicos, tanto a nível social 

com psicológico. E a fratria, sendo um dos primeiros meios, influencia a pessoa quase 

tanto como o meio parental. É nela que vivemos, pela primeira vez, alguns padrões de 

transação que, de certa forma, constituem a nossa personalidade. A posição fraternal dá 

forma a alguns aspetos da personalidade, especialmente os que estão ligados ao 

comportamento social (Fernandes, 2000). As diferentes experiências na fratria são 

função não apenas da ordem de nascimento, mas também do sexo, do número de irmãos 

e das diferenças de idade entre eles (Fernandes, 2000). Angel (1996) considera ainda 

que os filhos únicos têm um meio familiar de certa forma mais facilitado que lhes pode 

dar um equilíbrio, mas realça que os companheiros de brincadeiras lhes fazem falta, 

assim com a falta a experiência que se sente aquando do nascimento de um irmão. 

Sendo a variável fratria multifacetada, talvez as diferenças entre os filhos únicos e os 

que têm irmãos não sejam facilmente avaliadas e, por isso, não aparecem nos estudos, 

como no nosso. Mas no nosso estudo, como muitas vezes acontece, só medimos a fratria 

pelo número de irmãos (ter ou não ter irmãos, e quantos), sem termos em conta as 

diferenças de idade, o sexo e a composição geral do grupo fraterno, o que é muito 

redutor, segundo os principais estudiosos da fratria (Fernandes, 2000).  

No que diz respeito às semelhanças, estas encontram-se associadas de forma 

positiva com o comportamento pró-social, isto é, à medida que aumentam as 

semelhanças entre irmãos aumenta o comportamento pró-social dos mesmos e vice-

versa. Um irmão apresenta-se como membro de um grupo, a família, sendo uma pessoa 
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com quem se partilha uma história de vida. Paralelamente, por ser parte do mesmo 

grupo, é identificado muitas vezes como uma das partes constituintes do “eu”, como um 

semelhante (Barroso, 2008). 

Losso (2001) define a função fraterna como sendo de ajuda recíproca, de 

colaboração, de assistência a nível de igualdade e de manutenção de modelos de 

identificação entre os irmãos, que, por pertencerem à mesma geração, funcionam como 

modelos de identificação diferentes do dos pais. Para que os irmãos possam construir 

um vínculo “suficientemente bom”, é preciso haver uma complementaridade de papéis, 

além da relação de intimidade e da coincidência a nível dos seus valores pessoais 

(Golsdmid & Carneiro, 2007).  

No que diz respeito à empatia e semelhanças entre irmãos, não se verificam 

diferenças significativas em função do sexo. Contrariando, os resultados do estudo 

realizado por Barroso (2008) há, globalmente, a perceção de que as fratrias do mesmo 

sexo tendem a desenvolver sentimentos de maior proximidade, partilha e solidariedade 

do que as fratrias mistas, e que, portanto, estão mais próximas de um ideal de relação 

fraternal (Barroso, 2008) 

Em relação à empatia e semelhanças entre irmãos, também não se verificaram 

diferenças significativas em função da idade. As diferenças naturais de poder que 

resultam das diferenças de idade entre irmãos implicam que as duas crianças tendem a 

ter experiências diferentes na família. Por exemplo, os mais novos podem ter o 

benefício de aprender com os mais velhos, que estes não têm (Howe & Recchia , 2011).  

	

Implicações práticas, limitações e propostas para estudos futuros 

A concretização deste estudo pretendeu contribuir para uma visão mais alargada 

da compreensão de variáveis da relação entre irmãos e do ajustamento psicossocial em 

adolescentes. Neste sentido, o estudo sublinha a necessidade de promover o 

estabelecimento de relações saudáveis entre os adolescentes e os seus irmãos com vista 

a desenvolver as suas capacidades e superar dificuldades, contribuindo assim para a 

qualidade das relações nesta fase do ciclo vital. Para além disso, sensibilizar os 

adolescentes para a necessidade de promover relações saudáveis com os seus irmãos.  

Após a conclusão do estudo, importa refletir sobre as limitações que este 

apresenta, nomeadamente a necessidade de generalização dos dados, ou seja, face à 

dimensão geográfica da recolha dos dados, esta amostra não é representativa da 
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realidade portuguesa, uma vez que a informação só foi recolhida em três escolas do 

norte do país. Importa ainda referir o ambiente da própria recolha, ocorrendo esta em 

sala de aula, podendo potenciar o enviesamento das respostas dos adolescentes 

respondendo segundo o que é socialmente esperado. Destaca-se ainda, que se trata de 

um questionário de autorrelato que poderá levar à fadiga, comprometendo o 

preenchimento real do mesmo.  

Tendo em conta a realidade empírica, este estudo poderá ser considerado um 

estudo pertinente atendendo a falta de estudos que investiguem a relação das variáveis 

em questão. Portanto, sugere-se a realização de novos estudos ainda nesta dinâmica, que 

possam colmatar aspetos menos positivos, ou seja, em investigações futuras seria 

importante aumentar o tamanho da amostra procurando estender este mesmo estudo a 

diferentes meios, para que se consiga tirar melhores conclusões. Seria ainda pertinente 

desenvolver estudos que conciliem metodologias quantitativas e qualitativas de modo a 

obter um estudo mais aprofundado. Por último, espera-se que a presente investigação 

sirva como estímulo para o desenvolvimento de projetos que possam vir a ser 

implementados com o intuito de desenvolver as capacidades sociais, bem como 

promover e valorizar relações saudáveis entre irmãos. 
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Resumo 
A família tem um papel essencial no desenvolvimento global dos jovens, uma vez que 

as famílias e os fatores a elas associados têm influência na educação, na socialização, e 

na saúde e bem-estar dos seus membros. Esta investigação pretende explorar, em 

adolescentes, as relações entre estes e os pais e o seu ajustamento psicossocial. A 

amostra foi constituída por 210 adolescentes com irmãos, 114 do sexo feminino, 96 do 

sexo masculino, com idades compreendidas entre os 12 e os 16 anos. Os instrumentos 

utilizados foram o Questionário de Capacidades e Dificuldades (SDQ) (Goodman, 

1997) e A Escala de Avaliação da Comunicação e Parentalidade (COMPA). Efetuaram-

se análises de variância multivariada (MANOVA) e através de medidas de comparação 

de médias em amostras independentes, efetuando testes t relativamente à comunicação 

entre pais e filhos não se observaram diferenças significativas em função do sexo dos 

adolescentes. Ainda relativamente à comunicação entre pais e filhos, também não se 

verificaram diferenças significativas em função da idade. Em relação às capacidades e 

dificuldades, não se verificaram diferenças significativas em função dos dois grupos de 

idades. Contudo, sublinha-se a necessidade de promover relações saudáveis entre pais e 

filhos durante a adolescência, no sentido de contribuir para a qualidade das relações na 

vida adulta.  

Palavras-chave: comunicação parental; adolescência; ajustamento psicossocial 
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Abstract 
	

Family plays an essential role in the overall development of young people, as families 

and their associated factors influence education, socialization, and the health and well-

being of their members. This research intends to explore, in adolescents, the 

relationships between them and their parents and their psychosocial adjustment. The 

sample consisted of 210 adolescents with siblings, 114 females, 96 males, aged between 

12 and 16 years. The instruments used were the Capacities and Difficulties 

Questionnaire (SDQ) (Goodman, 1997) and the Communication and Parenting 

Assessment Scale (COMPA). Analyzes of multivariate variance (MANOVA) were 

carried out, and through means of comparison of means in independent samples, t tests 

were performed on the communication between parents and children. No significant 

differences were observed according to the sex of the adolescents. Still regarding the 

communication between parents and children, there were also no significant differences 

according to age. In terms of abilities and difficulties, there were no significant 

differences between the two age groups. However, the need to promote healthy 

relationships between parents and children during adolescence, in order to contribute to 

the quality of relationships in adulthood, is underlined. 

 

Keywords: parental communication; adolescence; psychosocial adjustment 
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Introdução 
	

Ajustamento psicossocial e família  

Existem eventos stressores esperados culturalmente ou não, que podem estimular o 

aparecimento de transtornos psicopatológicos entre outras características de risco 

(Masten, 2006). Por exemplo, no estudo de Sameroff et al. (1987), crianças expostas a 

um grande número de riscos, mostravam fraca capacidade de adaptação. Haggerty et al. 

(2000), no entanto, acreditam que mesmo adultos e crianças em situação de extremo 

risco podem se beneficiar das suas competências, as quais podem servir como proteção 

contra as adversidades.  Durante o processo de adaptação estão envolvidas estratégias, 

habilidades e competências pessoais, adquiridas e inatas, dentro de um complexo 

processo de resiliência. Assim, a compreensão sobre o ajustamento na adolescência, de 

acordo com Infante (2005) e Morais (2009), deveria envolver a ausência de condutas 

disruptivas e presença de atributos positivos, tais como o envolvimento na escola, 

comportamento pró-social e autoestima. Cabe observar, todavia, que o ajustamento 

psicossocial não é a resiliência, pois esta refere-se ao processo dinâmico de superação 

(Masten, 2001), enquanto o ajustamento positivo refere-se ao estado atual de 

desenvolvimento adaptado (Infante, 2005), que pode ser um indicador ou resultado de 

um processo de resiliência, a longo prazo (Fergus & Zimmerman, 2005; Morais, 2009).  

Os problemas de saúde mental na infância e na fase da adolescência são frequentes e 

podem manifestar-se através de dificuldades, tais como as comportamentais, sociais, 

emocionais e de rendimento escolar, prejudicando o desenvolvimento e o 

aproveitamento dos recursos (Saur & Loureiro, 2012).  

Considerando que os problemas de saúde mental durante a infância e adolescência 

podem prejudicar o desenvolvimento das crianças e adolescentes e estão relacionados 

ao risco de problemas psicossociais na vida adulta (Ferriolli, Marturano, & Puntel, 

2007), o núcleo familiar é encarado como um suporte crucial no crescimento dos jovens 

adolescentes e jovens adultos de forma equilibrada e saudável, e as mudanças ocorridas 

nas relações familiares podem afetar o desenvolvimento dos mais jovens (Silva, Melo, 

& Mota, 2016). O meio familiar surge como fator de promoção de saúde psicológica, 

tendo em conta a relevância da qualidade do relacionamento familiar ligada ao estilo 

parental, ou seja, a forma como os pais gerem o contexto emocional e funcional em 

relação ao cuidado e supervisão dos filhos (Pereira da Cruz, Pizetta, Baqui, Azevedo, & 

Melo, 2010).  
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A comunicação entre pais e filhos adolescentes 

Segundo Portugal e Alberto (2013), o primeiro vínculo afetivo/emocional da criança é 

no seio familiar, particularmente na relação entre pais e filhos, e a vida familiar é o 

reflexo do seu crescimento enquanto sistema e de cada um dos seus constituintes 

enquanto pessoa. Neste sistema a comunicação é uma componente delineadora da 

identidade, da realidade familiar e das relações que se criam no meio familiar. A 

comunicação, é um alicerce que ajuda a dar resposta a carências específicas de cada fase 

do ciclo vital. A comunicação no meio familiar, pode ser entendida como a capacidade 

dos seus integrantes, partilhar as suas necessidades, sentimentos e desejos uns com os 

outros e ainda para conseguir atender as necessidades de mudança dos membros da 

família de forma positiva (Bireda & Pillay, 2017). Essa capacidade de comunicação 

pode ser efetuada através de sinais verbais, corporais e comportamentais (Watzlawick, 

Baevin, & Jackson, 1967).  

Os laços afetivos asseguram o apoio psicológico e social entre os membros familiares, 

ajudando no enfrentamento do estresse provocado por dificuldades do cotidiano 

(Oliveira & Bastos, 2000). E os padrões de relações familiares relacionam-se 

intrinsecamente com uma rede de apoio que possa ser ativada, em momentos críticos, 

fomentando o sentimento de pertença, a busca de soluções e atividades compartilhadas.  
A comunicação familiar abrange várias dimensões: a manifestação de afeto e apoio 

emocional, que se adequa à troca de mensagens positivas no seio familiar, à resolução 

das dificuldades, à comunicação clara, ao suporte emocional e ao apoio verbal, a 

disponibilidade, que diz respeito à abertura e sinceridade comunicacional, a confiança, 

que se trata da partilha equilibrada de questões do foro pessoal, sobre o trabalho, as 

amizades, os relacionamentos e a família, e por último a metacomunicação que está 

relacionada à explicação dos assuntos comunicacionais verbalizados (Portugal & 

Alberto, 2013).  

A qualidade da comunicação entre pais e filhos, que inclui a comunicação aberta e os 

problemas de comunicação, muito embora sofra alterações na adolescência, assume um 

papel de grande relevância no ajustamento psicossocial, na saúde mental e nos 

comportamentos de saúde das crianças e dos adolescentes (e.g., Meschke & Juang, 

2014; Zhiwen, Xiaoming, & Stanton, 2011).  

As relações familiares permitem a aprendizagem de competências afetivo-cognitivas, 

para além de outras competências psicossociais como saber partilhar, saber negociar e 

saber competir (Fernandes, 2000). Se são as relações fraternais que desempenham um 
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papel maior nas competências sociais (Fernandes, 2000), também as práticas parentais 

(que são o alvo essencial do nosso estudo) desempenham um papel fundamental na 

aprendizagem dos comportamentos sociais, essencialmente as interações pais-filhos em 

que o diálogo, a comunicação e a expressão de carinho e apoio estão envolvidos 

(Salinas, Villalobos, & Palos, 2017). As práticas parentais de socialização podem ser 

positivas ou negativas. Pais que utilizam estratégias positivas com os seus filhos 

orientam-nos para um comportamento pró- social (Pereira da Cruz et al., 2010), sendo 

que o comportamento pró-social é um conjunto de atitudes de ajuda, apoio, cooperação 

e colaboração interpessoal, que inclui ações que têm como objetivo beneficiar outras 

pessoas (Salinas et al., 2017); já pais com práticas parentais negativas orientam os seus 

filhos para um comportamento antissocial (Pereira da Cruz et al., 2010).  

Embora seja considerado normal um certo grau de conflito entre pais e filhos durante o 

período da adolescência, o conflito contínuo, intenso e repetido é sucessivamente 

relacionado a um mau ajuste psicológico (Kenny et al., 2013).  

Apesar de o período da adolescência ser uma fase em que os jovens normalmente se 

afastem dos modelos parentais, a relação pais-filhos ainda é uma parte integrante da 

saúde psicológica dos adolescentes. Níveis altos de afastamento nas relações entre pais-

filhos provocam angústia no seio familiar, por esse motivo se realça a importância 

contínua dos esforços parentais para se envolverem no que está a acontecer na vida de 

seus filhos. Os altos níveis de satisfação nas relações dos adolescentes com seus 

progenitores surgiram como um relevante preditor de menores níveis de sintomas 

emocionais negativos, apontando para a importância do relacionamento entre os 

adolescentes os seus modelos parentais (Kenny et al., 2013).  
 

Método 

Participantes  

A amostra é constituída por 210 adolescentes (de ambos os sexos) que têm pelo menos 

um irmão. No que diz respeito ao sexo dos participantes, 114 (54,29%) são do sexo 

feminino e 96 (45,71%) do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 12 e os 

16 anos (M = 1.45; DP = .50), em que 53 sujeitos têm 12 anos (25,2%), 53 sujeitos têm 

13 anos (25,2%), 61 sujeitos têm 14 anos (29%), 10 sujeitos têm 15 anos (4,8%) e 33 

sujeitos têm 16 anos (15,7%). Quanto ao ano que os sujeitos frequentam, 54 (25,7%) 

frequentam o 7ª ano, 62 (29,5%) frequentam o 8ª ano, 59 (28,1%) frequentam o 9º ano, 

8 (3,8%) frequentam o 10º ano e 27 (12,9%) dos sujeitos frequentam o 11º ano. No que 
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concerne ao número de irmãos que cada sujeito tem, 145 (69%) dos sujeitos tem 1 

irmão, 47 (22,4%) dos sujeitos tem 2 irmãos, 12 (5,7%) dos sujeitos tem 3 irmãos e, por 

fim, 6 (2,9%) dos sujeitos tem 4 irmãos. 

	

	

Caraterização da Amostra 

A presente investigação baseou-se numa amostra constituída por 210 adolescentes com 

irmãos, pertencentes a vários agrupamentos escolares na região norte de Portugal, com 

idades compreendidas entre os 12 e os 16 anos de ambos os sexos. Em termos do sexo 

dos adolescentes, temos que 114 adolescentes do total são do sexo feminino, enquanto 

96 dos inquiridos, são do sexo masculino. No que concerne à escolaridade dos 

adolescentes participantes, os mesmos frequentam entre o 7º e o 11º ano de 

escolaridade, sendo que 54 participantes frequentam o 7º, 62 participantes frequentam o 

8º, 59 participantes frequentam o 9º, 8 frequentam o 10º e 27 frequentam o 11º ano. 

	

	

Procedimentos 

	

A recolha da amostra foi feita em várias escolas de distintos agrupamentos da zona 

norte de Portugal. Procedeu-se com o pedido de autorização à Comissão de Ética da 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, bem como a autorização à Direção 

Geral de Educação. O processo iniciou-se pela análise da literatura, pesquisada na base 

de dados b-on, através de artigos e revistas científicas, assim como livros, com o intuito 

de uma melhor compreensão e análise da problemática em questão, onde foram 

selecionados os documentos científicos mais recentes e que recorrem, também, à 

utilização das variáveis presentes neste estudo.  

Seguidamente procedeu-se à autorização e apresentação do consentimento informado, 

às escolas, nomeadamente aos pais das crianças, da aplicação dos instrumentos 

selecionados para a investigação. Após a obtenção do consentimento, foi aberto um 

espaço para dúvidas e esclarecimento dos objetivos da investigação, assim como a 

confidencialidade de todos os dados. A fim de considerar as orientações do Código 

Deontológico da Ordem dos Psicólogos Portugueses (2011) garantiu- se, aos 

participantes, um consentimento informado e esclarecido, que lhes permita 



	 41	

conscientemente deliberar e decidir, de forma voluntária e informada, relativamente à 

sua participação, ou não, nesta investigação.  

	

	

Participantes 

A amostra é constituída por 210 adolescentes (de ambos os sexos) que têm pelo menos 

um irmão. No que diz respeito ao sexo dos participantes, 114 (54,29%) são do sexo 

feminino e 96 (45,71%) do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 12 e os 

16 anos (M = 1.45; DP = .50), em que 53 sujeitos têm 12 anos (25,2%), 53 sujeitos têm 

13 anos (25,2%), 61 sujeitos têm 14 anos (29%), 10 sujeitos têm 15 anos (4,8%) e 33 

sujeitos têm 16 anos (15,7%). Quanto ao ano que os sujeitos frequentam, 54 (25,7%) 

frequentam o 7ª ano, 62 (29,5%) frequentam o 8ª ano, 59 (28,1%) frequentam o 9º ano, 

8 (3,8%) frequentam o 10º ano e 27 (12,9%) dos sujeitos frequentam o 11º ano. No que 

concerne ao número de irmãos que cada sujeito tem, 145 (69%) dos sujeitos tem 1 

irmão, 47 (22,4%) dos sujeitos tem 2 irmãos, 12 (5,7%) dos sujeitos tem 3 irmãos e, por 

fim, 6 (2,9%) dos sujeitos tem 4 irmãos. 

	

	

Instrumentos 

Questionário Sociobiográfico – de forma a caracterizar a amostra, onde aparecem 

dados como a idade; sexo; agregado familiar; número de irmãos; idades dos irmãos; 

escolaridade. 

Questionário de Capacidades e Dificuldades (SDQ) (Goodman, 1997)  

O SDQ é um questionário breve (com vinte e cinco itens) que foi desenvolvido e 

validado no Reino Unido por Robert Goodman, em 1997. Pode ser usado como 

instrumento de triagem, pode fazer parte de uma avaliação clinica ou pode ser utilizado 

como instrumento de investigação de comportamentos, emoções e relações interpessoais 

de crianças e adolescentes, com idades entre os 4 e os 17 anos. Inclui uma classificação 

global dos problemas de humor, concentração, comportamento e interações com os 

outros, e também aborda o seu impacto e sobrecarga nos outros. O SDQ oferece 

informação sobre o comportamento nos ambientes de vida mais importantes – a escola e 

a sua casa – e faz a triagem para perturbações de externalização e internalização, de 

forma breve. Existe uma versão de autorrelato para ser usado com crianças a partir dos 
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11 anos, uma versão para pais e uma versão para professores (Becker, Woerner, 

Hasselhorn, Banaschewski, & Rotherberger, 2004; Roy Veenstra, & Clench-Aas, 2008). 

A escala de resposta do SDQ é constituída por três alternativas que classificam as 

afirmações e que variam entre o “Não é verdade”, “É um pouco verdade” e “É muito 

verdade”.  

Este questionário refere-se aos acontecimentos dos últimos seis meses e gera cinco 

subescalas: sintomas emocionais, problemas de comportamento, hiperatividade, 

problemas de relacionamento com os colegas e comportamento pró-social e tem ainda 

uma Pontuação Total de Dificuldades (soma de todas as subescalas, exceto a escala de 

comportamento pró-social) (Becker et al., 2004).  

As principais vantagens do SDQ são a brevidade de aplicação e abrangência, o facto de 

ser simples de administrar e de analisar atributos comportamentais tanto negativos como 

positivos, a correspondência das suas subescalas e itens com critérios de classificação 

correntes, usar os mesmos itens e escalas nas versões para pais, professores e na versão 

de autorrelato, e a sua disponibilidade visto estar traduzido para mais de 40 línguas e 

sem custos quando usado para fins não comerciais. 

A Escala de Avaliação da Comunicação e Parentalidade (Portugal & Alberto, 20102; 

Portugal & Alberto, 2013). É um instrumento com três versões, que pretende avaliar a 

perceção dos pais e dos filhos sobre a comunicação que mantêm entre si. Mas 

precisamente a versão utilizada neste estudo é a versão COMPA-A, que se destinada a 

adolescentes com idades compreendidas entre os 7 e os 16 anos. Esta versão é composta 

por 44 itens divididos por 5 subescalas. A subescala expressão de afeto e apoio 

emocional, que se refere à troca de mensagens positivas entre o seio familiar tendo em 

conta algumas características da comunicação como a clareza, o apoio verbal, a 

empatia, afeto e suporte emocional; a subescala disponibilidade parental para a 

comunicação, que corresponde à sinceridade das respostas que os pais dão aos seus 

filhos, à abertura comunicacional e ao equilíbrio entre a privacidade; a subescala 

metacomunicação, que diz respeito à capacidade dos pais utilizarem uma comunicação 

esclarecedora, a subescala confiança/partilha comunicacional de progenitores para 

filhos e a subescala confiança/partilha comunicacional de filhos para progenitores, 

que dizem respeito à partilha equilibrada de questões relacionadas ao foro pessoal e ao 

ambiente relacional for do contexto familiar.  
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Estratégias de Análise de Dados 

O tratamento dos resultados foi realizado com recurso ao programa estatístico SPSS – 

Statistical Package for Social Sciences –, na sua versão 25 para o sistema Mac OS, 

sendo criada, através do mesmo, a base de dados. No início do processo, efetuou- se 

análise de todos os questionários, com o intuito de excluir os que estivessem 

incompletos ou percetivelmente preenchidos ao acaso. De seguida, criaram-se as 

dimensões que compunham cada instrumento, efetuando, depois, as análises 

psicométricas através do alpha de Cronbach e das análises fatoriais confirmatórias, com 

o intuito de assegurar que os itens dos instrumentos correspondiam às dimensões 

propostas pelos autores originais. 

 No que concerne à análise dos dados, fez-se uma análise diferencial das dimensões do 

COMPA-A em função do sexo, em que se utilizou o teste t para a comparação de 

médias em amostras independentes; análise diferencial das dimensões do COMPA-A 

em função da idade dos sujeitos, (MANOVA), com nível de significância de 5% (p≤.05)  

e associação entre as dimensões  do COMPA-A e as dimensões do SDQ, médias e 

desvio padrão.  

	

Resultados 
	

Associação entre as dimensões do COMPA-A e do SDQ, média e desvio padrão 

Quando correlacionadas as dimensões do COMPA- A em relação ao pai e do SDQ  

verificou-se que a dimensão Metacomunicação se correlaciona forma baixa negativa 

com a dimensão Hiperatividade (r= -.188). A dimensão Disponibilidade Parental 

correlaciona-se de forma baixa positiva com a dimensão Comportamento Pró-social 

(r= .181). A dimensão Expressão afetiva correlaciona-se de forma baixa positiva 

também com a dimensão Comportamento Pró-social (r= .170).  

Quando correlacionadas as dimensões do COMPA- A em relação à Mãe e do SDQ 

(tabela x) verificou-se que a dimensão Metacomunicação se correlaciona forma baixa 

positiva com a dimensão Problemas de relacionamento com os colegas (r= .192) e de 

forma positiva moderada com a dimensão Comportamento Pró-social (r= .393).  A 

dimensão Disponibilidade Parental correlaciona-se de forma positiva moderada com a 

dimensão Comportamento Pró-social (r= .421). A dimensão Expressão afetiva 

correlaciona-se de forma positiva moderada com a dimensão Comportamento Pró-
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social (r= .384) e com a dimensão Problemas de relacionamento cm os colegas de 

forma baixa positiva (r= .141). Por último, a dimensão Partilha e confiança 

correlaciona-se de forma baixa positiva com a dimensão Problemas de relacionamento 

com os colegas (r= .182) e de forma positiva moderada com a dimensão 

Comportamento Pró-social (r= .421). 

Análise diferencial das Dimensões do COMPA-A em função do sexo 

Foram realizados testes t para as dimensões da comunicação parental em relação ao pai 

em função do sexo cujos valores se encontram na tabela 5. Verificaram-se diferenças 

significativas na dimensão disponibilidade parental t (192)= -.32, p= .03, sendo que 

adolescentes masculino (M= 3.77; DP= 1.02) consideram a disponibilidade parental do 

pai maior do que adolescentes do sexo do sexo feminino ( M=3,71; DP= 1.24) . 

Também foram encontradas diferenças significativas na dimensão partilha e confiança 

t(192)=1.16, p=.01,  sendo que os adolescentes do sexo masculino (M=3.13; DP= 1.01) 

consideram haver uma maior partilha e confiança com o pai  do que os adolescentes do 

sexo feminino (M=2.94; DP=1.27).  

Relativamente às dimensões da comunicação parental em relação à mãe, Verificaram-se 

diferenças significativas apenas na dimensão disponibilidade parental t(206)=2.58 

p=.03, sendo que os adolescentes do sexo feminino (M=4.40; DP= .65) consideram a 

disponibilidade parental da mãe maior do que adolescentes do sexo masculino (M=4.14; 

DP= .81). 

 

 

 

 

Tabela 5. Análise diferencial das Dimensões do COMPA-A em função do sexo 
  

Feminino (1) 

 

 Masculino (2)  

 
Média Desvio Padrão Média Desvio Padrão 

Comunicação pais- filhos 

Pai 

    

1.Disponibilidade parental 
3.71 1.24 3.77 1.02 
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Análise diferencial das dimensões do COMPA-A em função da idade 

Com vista a investigar as diferenças das dimensões do SDQ em função da idade 

realizou-se uma análise de variância multivariada (MANOVA). Os resultados 

observados (tabela 6) mostram que não existem diferenças significativas em função dos 

dois grupos de idades F(5,204) = , p= .501; Wilk’s Lambda = .93; h2 = .07. 

Foram realizadas análises de variância multivariada (MANOVA) das dimensões da 

comunicação parental com o intuito de verificar quais as diferenças entre as dimensões 

da comunicação parental dos adolescentes, em função da idade dos mesmos. Estes 

foram divididos em dois grupos de idade (dos 12 aos 14 anos e dos 15 aos 16 anos). De 

acordo com os resultados obtidos, verifica-se que existem diferenças significativas na 

comunicação parental em relação ao pai em função da idade dos adolescentes F(4, 

188)=3.257; p=.013; Wilk’s Lambda = .93; h2 = .07, nomeadamente na dimensão 

disponibilidade parental F(5,186)=6.720; p=.024 com IC 95% [.050, .697], sendo que 

os adolescentes dos 12 aos 14 anos consideram a disponibilidades parental por parte do 

pai superior (M=3.93; DP=.99) comparativamente aos adolescentes com 15 e os 16 anos 

(M=3.55; DP=1.26), na dimensão expressão afetiva F(11,734)=8.11; p=.003 com IC 

95% [.165, .821] sendo que o grupo de idades entre os 12 e os 14 considera a expressão 

afetiva do pai mais elevada (M=4.11; DP=1.06)  comparativamente com os adolescentes 

2.Partilha e Confiança  

2.73 .63 2.61 

 

.76 

 

  

Feminino (1) 

 

 Masculino (2)  

 
Média Desvio Padrão Média Desvio Padrão 

Comunicação pais- filhos 

Mãe 

    

1.Disponibilidade parental 
4.40 .65 4.14 .81 
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dos 15 aos 16 anos (M=3.61; DP=1.23), e na dimensão metacomunicação 

F(8.117)=7.683; p=.006, em que os adolescentes com idades entre os 12 e os 14 anos 

consideram os níveis de metacomunicação do pai mais elevados (M=3.73; DP=1.08)   

do que os adolescentes com 15 e 16 anos (M=3,32; DP=1.05) . 

Verifica-se também que existem diferenças significativas na comunicação parental em 

relação à mãe em função da idade dos adolescentes F(4, 202)=2.404; p=.051; Wilk’s 

Lambda = .95; h2 = .05, nomeadamente na expressão afetiva F(4.741)= 2.987; p=.031 

com IC 95% [.023, .458] sendo que o grupo de idades entre os 12 e os 14 considera a 

expressão afetiva da mãe mais elevada (M=4.45; DP=.712)  comparativamente com os 

adolescentes dos 15 aos 16 anos (M=4.21; DP=.868), e na dimensão metacomunicação 

F(6.332)= 3.341; p=.013, em que os adolescentes com idades entre os 12 e os 14 anos 

consideram os níveis de metacomunicação da mãe mais elevados (M=3.16; DP=.686)   

do que os adolescentes com 15 e 16 anos (M=3,90; DP=.764) . 

 

Tabela 6. Análise diferencial das dimensões do COMPA-A em função da idade 

 [12-14 anos] 

(1) 
 

[15-16 anos] 

(2) 
 

 
Média 

Desvio-

Padrão 
Média 

Desvio-

Padrão 

Comunicação pais- filhos 

Pai 

 

    

1.Disponibilidade parental 
3.93 2.41 3.55 1.26 

2. Expressão Afetiva 
4.11 1.06 3.61 1.23 

3. Metacomunicação 

 
3.73 1.08 3.32 1.05 

 

Comunicação pais- filhos 

Mãe 
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1. Expressão Afetiva 
4.45 .71 4.21 .86 

2. Metacomunicação 

 
3.16 .68 3.90 .76 

 

	

Discussão 

O presente estudo foi desenvolvido tendo por base o objetivo de averiguar de 

que forma a comunicação entre pais e filhos pode ter influência no ajustamento 

psicossocial dos adolescentes. Pretendeu-se, ainda, de uma forma mais específica, 

apurar as possíveis diferenças da comunicação entre pais e filhos face ao sexo e à idade. 

No que diz respeito às análises diferenciais do funcionamento familiar em função do 

sexo, constatou-se que os pais percecionam maiores dificuldades de recursos familiares 

e de dificuldades familiares no sexo masculino. Segundo estudos anteriores verificou-se 

que os jovens do sexo masculino sentem mais diferenças relativas às distinções ao nível 

do tratamento parental, comparativamente aos jovens do sexo feminino (Pinheiro, 

Fernandes, & Relva, 2017), sendo que o sexo feminino tende a ser mais protegido pelos 

progenitores (Bègue & Roché, 2005). Mas segundo um estudo de Piko e Hamvai (2010) 

os rapazes referem ser mais felizes quando recebem suporte familiar, e as meninas 

demonstram melhor satisfação com a vida associada à quantidade de amigos e à 

aceitação dos valores parentais. Os resultados são idênticos ao do estudo de Bibou-

Nakou, Kiosseoglou e Stogiannidou (2002) que verificaram que existe uma maior 

incidência de comportamentos hiperativos no sexo masculino. Pais que demonstram 

pouca disponibilidade/abertura para a comunicação, evidenciam poucos recursos e 

capacidades de adaptação familiar, assim como possuem mais dificuldades a nível da 

comunicação familiar e dificuldades no sistema familiar, ou vice-versa. Algo que tem 

vindo a ser relatado em estudos anteriores, segundo Schrodt e Shimkowski (2017), os 

progenitores de famílias com um índice de comunicação alta acreditam na importância 

da comunicação aberta como um método que permite ensinar e socializar os filhos. 

Assim, os membros das famílias orientadas para a comunicação são livres para interagir 

uns com os outros, pois compartilham ideias, expressam preocupações e participam da 

tomada de decisões, enquanto os membros com pouca abertura comunicacional 

interagem menos frequentemente uns com os outros e com uma variedade de questões, 
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pensamentos, sentimentos e atividades.  

A criança e os jovens desde muito cedo estabelecem com quem convivem e interagem 

circuitos de comunicação e metacomunicação, que representa uma contínua criação e 

negociação de valores que abrem portas para a inserção da criança no universo cultural 

e no seu grupo social (Pinto & Branco, 2009). Os processos de socialização e 

interiorização estão ligados à qualidade da comunicação, particularmente, da 

metacomunicação, onde o afeto e a emoção adotam um papel essencial na formação dos 

significados sobre o mundo, as pessoas e sobre si próprio. Sendo que as pessoas se 

desenvolvem através de interações afetivas e sociocognitivas, a metacomunicação tem 

papel de relevo nesse decurso, trazendo particularidades ao complexo processo 

comunicativo. As interações sociais em ambientes educativos constantemente envolvem 

processos comunicativos e metacomunicativos de grande complexidade, interligados 

pela articulação de meios verbais e não verbais (Branco & Mettel, 1995; Pinto & 

Branco, 2009). Esses processos acabam por originar um ambiente afetivo interpretativo 

caracterizado por interações positivas ou negativas, as interações sociais positivas são 

aquelas onde surgem estímulos para o crescimento de sentimentos e atitudes positivas 

em relação a si próprio e ao outro e as interações sociais negativas, incidem mais sobre 

o benefício individual, sem que haja preocupação com os sentimentos ou necessidades 

dos outros (Pinto & Branco, 2009). Pais que usufruem de uma partilha pouco 

equilibrada de questões e problemas pessoais relativos ao seu trabalho, a 

relacionamentos, a amizades e à família, com os seus filhos, acreditam ocorrer maiores 

dificuldades na gestão dos recursos familiares e na comunicação no meio familiar, ou 

pais que usufruem de uma partilha mais equilibrada de questões e problemas pessoais 

relativos ao seu trabalho, a relacionamentos, a amizades e à família, com os seus filhos, 

acreditam ocorrer menores dificuldades na gestão dos recursos familiares e na 

comunicação no meio familiar. Segundo Kelly, Keaten, Finch, Duarte, Hoffman, & 

Michels (2002), famílias que demonstram pouca abertura para a comunicação, usufruem 

de menos comunicação entre pais-filhos sobre pensamentos e acontecimentos diários.  

Os pais percecionam que filhos que têm uma partilha pouco assídua de questões e 

problemas pessoais relativos à escola, a relacionamentos, a amizades e à família, com 

eles, se verificam maiores dificuldades na gestão dos recursos familiares e na 

comunicação no meio familiar, ou vice-versa. Um estudo de Bumpus e Hill (2008) 

constatou que existe uma relação entre a pouca partilha e confiança dos filhos com os 
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progenitores e a frequência da comunicação entre pais- filhos, verificando-se uma 

menor comunicação parento-filial quando os filhos ocultam informações aos seus 

progenitores.  

Em relação à variável hiperatividade quanto maior os índices de hiperatividade maior a 

procura de recursos familiares de comunicação na família e de dificuldades familiares, 

ou vice-versa. O que segundo Moura (2014) relata no seu estudo, o surgimento de uma 

perturbação e as mudanças decorrentes da mesma atingem o jovem, mas também a sua 

família, o que incita a ruturas na forma de viver dos indivíduos, com a modificação dos 

hábitos diários, dos papéis e das atividades que desempenham, exigindo uma nova 

estruturação a nível familiar. Com o surgimento do diagnóstico de hiperatividade num 

filho, os momentos de disponibilidade da família para o contacto social e para 

momentos de lazer, podem-se tornar em momentos de desgaste tendo em conta as 

atitudes inadequadas dos sujeitos com hiperatividade. Como consequência de 

comportamentos inusitados dos jovens hiperativos os pais sentem-se pesarosos ao não 

saber lidar com essas situações que geram conflitos no seio familiar (Carvalho, 

Carvalho, Souza, & Braga, 2012).  

Já em relação variável comportamento pró-social , os filhos vivenciam menores 

comportamentos pró-sociais, quando a comunicação e os recursos/a capacidade de 

adaptação da família é mais deficitária, ou que os pais têm a perceção que os filhos que 

vivenciam maiores comportamentos pró-sociais, quando a comunicação e os recursos/a 

capacidade de adaptação da família é menos deficitária. Isto pode ser explicado por as 

relações familiares serem um modelo das relações sociais e devido a isso a forma mais 

perene da relação humana, afetando profundamente a competência, a resiliência e o 

bem-estar de cada membro, sendo que a família em si mesma é um sistema social que se 

encontra inserida num contexto complexo de diversificados sistemas mais abrangentes  

que afetam o seu funcionamento, isto é, a família para além de ser um sistema regulador 

das relações entre os seus constituintes, também é um sistema mediador da influência de 

outros sistemas sociais (Cruz & Abreu-Lima, 2012). E, ainda, segundo um estudo de 

Cia, Pereira, Prette, e Prette (2006), a frequência da comunicação entre pais-filhos e da 

disponibilidade demonstrada pelos progenitores em relação aos filhos são fatores 

importantes para a relação entre eles e um fator crucial para a competência social dos 

jovens. A ocorrência de comportamentos hiperativos dos filhos pode estar relacionada à 

deficitária disponibilidade parental para a comunicação, ou vice-versa. Keown e 
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Woodward (2002) afirmam que os filhos do sexo masculino com pais que têm 

dificuldade em lidar com os seus comportamentos tinham 2.7 vezes mais probabilidade 

de ser hiperativos e 2.5 vezes mais probabilidade de ser hiperativos se o modelo paterno 

interagisse menos com eles; além disso, rapazes que experienciassem menos interações 

com o modelo materno tinham a probabilidade de desenvolver comportamentos 

hiperativos em cerca de 8 vezes mais. Ainda num estudo de Bierderman et al. (1995) foi 

verificado que as mães de adolescentes com hiperatividade tinham mais padrões 

comunicativos negativos e maior conflito com o seu filho/a.  

O comportamento pró-social dos jovens tende a ser mais evidente quanto melhor for a 

troca de mensagens positivas entre os membros da família, a disponibilidade parental 

para a comunicação, a capacidade de os pais utilizarem uma comunicação esclarecedora 

evitando estratégias manipulativas e de controlo e a partilha/confiança dos progenitores 

para com os seus filhos, e vice-versa. O que se verifica em estudos anteriores: Gentzler, 

Contreras-Grau, Kerns e Weimer (2005), constatam que o comportamento social/a 

competência social dos jovens tende a ser maior conforme o uso de estratégias de 

coping adaptativas, sendo que o uso dessas estratégias se deve à comunicação aberta 

mantida com os pais. Hillaker, Brophy-Herb, Villarruel e Hass (2008) afirmam que a 

manutenção de uma comunicação positiva, com responsividade, entre pais e filhos 

favorece o desenvolvimento de competências sociais, de valores sociais positivos. 

Koller e Bernardes (1997) relatam que várias características da relação entre os 

progenitores e os seus filhos entre elas a de suporte emocional têm-se revelado 

essenciais para o desenvolvimento pró-social dos jovens. E, ainda, afirmam que 

comportamentos pró-sociais dos jovens estão associados aos relatos dos modelos 

parentais durante a infância.  

Por último, foi passível constatar o papel preditor das dimensões da comunicação e 

parentalidade e das dimensões do funcionamento familiar nas capacidades e 

dificuldades sentidas pelos filhos. E verificou-se que a disponibilidade parental para a 

comunicação têm uma contribuição significativa e prediz negativamente a 

hiperatividade. E a metacomunicação têm uma contribuição significativa e prediz 

positivamente a hiperatividade. A comunicação é uma característica importante para a 

compreensão das dinâmicas relacionais que acontecem no exercício da parentalidade, 

não esquecendo que a organização a nível familiar é definida pelas relações entre os 

distintos subsistemas, o individual, o parental, o filial, o fraternal e o conjugal. E os 
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subsistemas traçam papéis e estatutos distintos com a finalidade de dar resposta às 

expectativas sociais e aos processos de desenvolvimento familiar (Portugal & Alberto, 

2010). Logo, baixos níveis de comportamentos parentais positivos como capacidade de 

resposta maternal (Shaw, Keenan, & Vondra, 1994) e envolvimento positivo (Gardner, 

1994) já foram implicados no desenvolvimento e manutenção de comportamentos 

problemáticos precoce em crianças. Sendo que o sujeito hiperativo quando estimulado 

corretamente pode conseguir controlar os seus comportamentos impulsivos (Silva, 

2009).  

Implicações práticas, limitações e propostas para estudos futuros 

	

A concretização deste estudo pretendeu contribuir para uma visão mais alargada 

da compreensão de variáveis da relação entre irmãos e do ajustamento psicossocial em 

adolescentes. Neste sentido, o estudo sublinha a necessidade de promover o 

estabelecimento de relações saudáveis entre os adolescentes e os seus pais com vista a 

desenvolver as suas capacidades e superar dificuldades, contribuindo assim para a 

qualidade das relações nesta fase do ciclo vital. Para além disso, sensibilizar os 

adolescentes para a necessidade de promover uma comunicação saudável com os seus 

pais. 

Após a conclusão do estudo, importa refletir sobre as limitações que este 

apresenta, nomeadamente a necessidade de generalização dos dados, ou seja, face à 

dimensão geográfica da recolha dos dados, esta amostra não é representativa da 

realidade portuguesa, uma vez que a informação só foi recolhida em três escolas do 

norte do país. Importa ainda referir o ambiente da própria recolha, ocorrendo esta em 

sala de aula, podendo potenciar o enviesamento das respostas dos adolescentes 

respondendo segundo o que é socialmente esperado. Destaca-se ainda, que se trata de 

um questionário de autorrelato que poderá levar à fadiga, comprometendo o 

preenchimento real do mesmo.  

Tendo em conta a realidade empírica, este estudo poderá ser considerado um 

estudo pertinente atendendo a falta de estudos que investiguem a relação das variáveis 

em questão. Portanto, sugere-se a realização de novos estudos ainda nesta dinâmica, que 

possam colmatar aspetos menos positivos, ou seja, em investigações futuras seria 

importante aumentar o tamanho da amostra procurando estender este mesmo estudo a 

diferentes meios, para que se consiga tirar melhores conclusões. Seria ainda pertinente 
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desenvolver estudos que conciliem metodologias quantitativas e qualitativas de modo a 

obter um estudo mais aprofundado. Por último, espera-se que a presente investigação 

sirva como estímulo para o desenvolvimento de projetos que possam vir a ser 

implementados com o intuito de desenvolver as capacidades sociais, bem como 

promover e valorizar a comunicação e relações saudáveis entre pais e filhos. 
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Anexo 2 

Consentimento	Informado	 

Exmo(a). Sr(a). Encarregado (a) de Educação 

Sou aluna do Mestrado em Psicologia da educação da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

e pretendo realizar o meu projeto de investigação, que tem como finalidade a obtenção do grau de Mestre 

em Psicologia. 

A base de investigação deste projeto tem como finalidade estudar o impacto de variáveis do contexto 

familiar (comunicação pais-filhos, relação entre irmãos) e das capacidades e dificuldades nas habilidades 

sociais de uma amostra de adolescentes. 

Esta instituição foi selecionada para fazer parte da amostra desta investigação, deste modo venho por 

este meio solicitar a participação do vosso filho nesta investigação, considerando que esta será 

fundamental. A participação nesta investigação implica apenas o preenchimento de questionários de 

forma sincera e com a maior exatidão possível, dando a sua opinião às questões apresentadas.  

A participação é voluntária e desde já garanto a máxima confidencialidade dos dados obtidos na 

investigação e agradeço a sua colaboração. 

Com os melhores cumprimentos, 

A investigadora: 

  

 

 (Marta Rodrigues) 

 

Eu, ___________________________________, Encarregado/a de Educação do/a meu/minha educando/a, 

tomei conhecimento dos objetivos da investigação, compreendendo o carácter de anonimato e 

confidencialidade dos dados referentes ao meu meio familiar, consentindo deste modo a participação na 

referida investigação.   

(local)_________________, ___de(mês)__________________de (ano)____________ 

 

 

 

A/O Encarregado de Educação 

 

________________________________ 
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Anexo 3 

Anexo	II	-	Consentimento	Informado	

	

Vila	Real,	2017	

Exmo(a).	Sr(a).	Encarregado	(a)	de	Educação	

Sou	aluna	do	Mestrado	em	Psicologia	da	educação	da	Universidade	de	Trás-os-Montes	e	

Alto	 Douro	 e	 pretendo	 realizar	 o	 meu	 projeto	 de	 investigação,	 que	 tem	 como	 finalidade	 a	

obtenção	do	grau	de	Mestre	em	Psicologia.	

A	base	de	investigação	deste	projeto	tem	como	finalidade	estudar	o	impacto	de	variáveis	do	

contexto	familiar	(comunicação	pais-filhos,	relação	entre	irmãos)	e	das	capacidades	e	

dificuldades	nas	habilidades	sociais	de	uma	amostra	de	adolescentes.	

Esta	 instituição	 foi	 selecionada	 para	 fazer	 parte	 da	 amostra	 desta	 investigação,	 deste	

modo	 venho	 por	 este	 meio	 solicitar	 a	 participação	 do	 vosso	 filho	 nesta	 investigação,	

considerando	que	esta	será	 fundamental.	A	participação	nesta	 investigação	 implica	apenas	o	

preenchimento	de	questionários	de	 forma	sincera	e	 com	a	maior	exatidão	possível,	dando	a	

sua	opinião	às	questões	apresentadas.		

A	 participação	 é	 voluntária	 e	 desde	 já	 garanto	 a	 máxima	 confidencialidade	 dos	 dados	

obtidos	na	investigação	e	agradeço	a	sua	colaboração.	

Com	os	melhores	cumprimentos,	

A	investigadora:	 	

___________________	

(Marta	Rodrigues)	

Eu,	 ___________________________________,	 Encarregado/a	 de	 Educação	 do/a	meu/minha	

educando/a,	 tomei	 conhecimento	 dos	 objetivos	 da	 investigação,	 compreendendo	 o	 carácter	

de	 anonimato	 e	 confidencialidade	 dos	 dados	 referentes	 ao	meu	meio	 familiar,	 consentindo	

deste	modo	a	participação	na	referida	investigação.			

	

(local)_________________,	___de(mês)__________________de	(ano)____________	

	

A/O	Encarregado	de	Educação	
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________________________________	 	
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Anexo 4 

	

Universidade	de	Trás-os-Montes	e	Alto	Douro	

	 	 	 	

	 	 	 	 Departamento	de	Educação	e	Psicologia	

	

	

Caro	aluno(a),		

	

Sou	aluna	da	Universidade	de	Trás-os-Montes	e	Alto	Douro,	e	estou	a	desenvolver	o	

meu	 projeto	 de	 investigação	 com	 vista	 à	 obtenção	 do	 Grau	 de	Mestre	 em	 Psicologia	 da	

Educação	e	Desenvolvimento.		

A	tua	escola	foi	selecionada	para	participar	nesta	investigação	que	tem	como	objetivo	

estudar	O	 impacto	 de	 variáveis	 do	 contexto	 familiar	 (comunicação	 pais-filhos,	 relação	 entre	

irmãos)	 e	 das	 capacidades	 e	 dificuldades	 nas	 habilidades	 sociais	 de	 uma	 amostra	 de	

adolescentes.	

	Assim,	 solicito	 a	 tua	 colaboração	 no	 preenchimento	 dos	 questionários	 e	 que	

respondas	 de	 forma	 sincera	 a	 todas	 as	 questões	 colocadas,	 garantindo	 que	 todas	 as	

informações	serão	tratadas	com	todo	o	rigor	e	confidencialidade	e	apenas	serão	utilizadas	

para	fins	científicos.		

Sugiro	que	leias	com	atenção	as	instruções	dadas	ao	longo	dos	questionários,	e	no	fim	

certifica-te	 que	 respondeste	 a	 todas	 as	 questões,	 pois	 só	 assim	poderei	 contar	 com	a	 tua	

participação.	 O	 meu	 objetivo	 não	 é	 verificar	 se	 as	 respostas	 estão	 corretas	 ou	 erradas,	

apenas	tenciono	saber	o	que	pensas	ou	sentes.		

A	 participação	 neste	 estudo	 é	 voluntária,	 por	 isso	 se	 desejares	 poderás	 desistir	 a	

qualquer	momento.	Caso	surja	alguma	dúvida	solícita	ajuda	à	investigadora.		

Obrigada	pela	tua	Colaboração!	

	Com	os	melhores	cumprimentos,		

A	investigadora		
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___________________	

(Marta	Rodrigues)	

QUESTIONÁRIO	SOCIOBIOGRÁFICO	

(adaptado	do	S.	E.	Q.,	de	Toman	(1993),	por	Fernandes	&	Relva,	2013)	

	

Este	questionário	 tem	como	objetivo	 fazer	o	 levantamento	de	alguns	aspetos	do	teu	

meio	 familiar	 de	 origem	 (no	 qual	 viveste,	 ou	 vives).	 Peço	 que	 sejas	 rigoroso	 e	 sincero	 e	

relembro	 que	 não	 existem	 respostas	 certas	 ou	 erradas.	 Sempre	 que	 precises	 de	 ajuda	 não	

hesites	em	solicitá-la.		

			 	 	 	 	 	 MUITO	OBRIGADA	PELA	TUA	COLABORAÇÃO.	

 

1. Tenho  anos de idade.           2. Sou do sexo: �Feminino  �Masculino 
  
3. Estou a frequentar o _____ano (ano de escolaridade que frequenta)  
4.	Número	e	tipo	de	irmãos	(escreve	o	número)	

Dos	meus	irmãos	 		 são/eram	irmãos	de	sangue	(filhos	de	ambos	os	meus	pais)	
		 são/eram	meios-irmãos	(filhos	de	apenas	um	dos	meus	
pais)	
		 são/eram	irmãos	por	parentesco	(filhos	da	minha	
madrasta	ou	padrasto)	
		 são/eram	irmãos	adotivos	

5.	Dados	sobre	os	meus	irmãos	(começa	do	mais	velho	até	ao	mais	novo)	

	

Idade atual e 
sexo 

      Anos 
o Feminino 
o Masculino 

      anos 
o Feminino 
o Masculino 

      Anos 
o Feminino 
o Masculino 

      anos 
o Feminino 
o Masculino 

      anos 
o Feminino 
o Masculino 

 
Tipo de irmão 

o Irmão de sangue 
o Meio-irmão 
o Irmão por 

parentesco 
o Irmão adotivo 

o Irmão de sangue 
o Meio-irmão 
o Irmão por 

parentesco 
o Irmão adotivo 

o Irmão de sangue 
o Meio-irmão 
o Irmão por 

parentesco 
o Irmão adotivo 

o Irmão de sangue 
o Meio-irmão 
o Irmão por 

parentesco 
o Irmão adotivo 

o Irmão de sangue 
o Meio-irmão 
o Irmão por 

parentesco 
o Irmão adotivo 

6.		Os	meus	pais	

 O meu PAI: 

E
st

ad
o 

 
C

iv
il 

 Idade:_______        Profissão: _________________  
 

Já faleceu 
  

Quando eu 
tinha  

 
 
_________ Anos. 

 

Solteiro     
Casado/Junto/União de                 Com  a minha mãe  
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facto  
Divorciado   a minha madrasta  

Viúvo   Outro  
	
A	minha	MÃE:	

E
st

ad
o 

 
C

iv
il 

Idade:________        Profissão: __________________  
                      

               Já faleceu 
  

Quando eu 
tinha  

 
 
_________ Anos. 

 

Solteiro     
Casado/Junto/União de 

facto  
                Com  a minha mãe  

Divorciado   a minha madrasta  
Viúvo   Outro  

	

 
7. O meu agregado familiar é composto: 
      

o Por mim e por mais : 

 
 
 
o Irmãos de sangue 

 
 
 

o Avós paternos 
o Pai 
o Substituto paterno 
o Mãe 
o Substituta materna 

o Meios-irmãos 
o Irmãos por parentesco 
o Irmãos adotivos 

o Avós maternos 

o Outros. Quem? ____  	 	

Ao	todo,	lá	em	casa,	somos		pessoas.	

	

	

	

QUESTIONÁRIO	DO	IRMÃO	OU	IRMÃ	(BSQ	-	The	Brother	–	Sister	Questionnaire)	
(Graham-Bermann,	1993;	tradução	e	adaptação	de	Fernandes	&	Relva,	2014)	

	

	Lê	as	afirmações	abaixo	mencionadas	em	relação	a	TI	e	AQUELE	IRMÃO/IRMÃ	e	assinala,	com	uma	cruz	

ou	um	círculo,	o	número	que	melhor	descreve	a	 tua	 relação	 com	ele/ela	 (a	escala	 vai	de	1	=	NUNCA	É	

VERDADE	a	5	=	É	SEMPRE	VERDADE):	

A	RELAÇÃO	entre	TI	e	o	TEU	IRMÃO	ou	IRMÃ		 Nunca													Sempre	
1.	Nós	somos	muito	parecidos.	 1	 2	 3	 4	 5	
2.	Nós	discutimos/brigamos	muito.		 1	 2	 3	 4	 5	
3.	Ele/ela	tenta	sempre	imitar-me.		 1	 2	 3	 4	 5	



 

	 61	

4.	Eu	emprestar-lhe-ia	dinheiro.		 1	 2	 3	 4	 5	
5.	Eu	tenho	de	fazer	as	coisas	antes	do	meu	irmão/irmã.		 1	 2	 3	 4	 5	
6.	Nós	gostamos	dos	mesmos	desportos	ou	jogos.			 1	 2	 3	 4	 5	
7.	Eu	preocupo-me	muito	com	o	que	ele/ela	faz.		 1	 2	 3	 4	 5	
8.	Ele/ela	preocupa-se	muito	com	o	que	eu	faço.		 1	 2	 3	 4	 5	
9.	Nós	temos	os	mesmos	amigos.		 1	 2	 3	 4	 5	
10.	Nós	discutimos	muito	sobre	de	quem	é	a	vez	de	fazer	as	
coisas.		

1	 2	 3	 4	 5	

11.	Nós	somos	bons	nas	mesmas	disciplinas.		 1	 2	 3	 4	 5	
12.	Nós	gostamos	de	fazer	as	mesmas	coisas.		 1	 2	 3	 4	 5	
13.	Envolvemo-nos	na	mesma	quantidade	de	problemas.		 1	 2	 3	 4	 5	
14.	Quando	ele/ela	se	sente	feliz,	eu	também	me	sinto.		 1	 2	 3	 4	 5	
15.	Gostamos	dos	mesmos	programas	de	televisão.		 1	 2	 3	 4	 5	
16.	Ele/ela	pega	nas	minhas	coisas	sem	pedir.		 1	 2	 3	 4	 5	
17.	Passamos	muito	tempo	juntos.		 1	 2	 3	 4	 5	
18.	Fazemos	a	mesma	quantidade	de	tarefas.		 1	 2	 3	 4	 5	
19.	Somos	muito	próximos	um	do	outro.	 1	 2	 3	 4	 5	
20.	No	geral,	damo-nos	muito	bem.		 1	 2	 3	 4	 5	
21.	Eu	gostaria	de	dizer	ao	meu	irmão/irmã	o	meu	maior	
segredo.		

1	 2	 3	 4	 5	

22.	Ele/ela	sente-se	mal	quando	eu	me	sinto	mal.	 1	 2	 3	 4	 5	
23.	O	meu	irmão/irmã	é	mais	vezes	culpado	do	que	eu.	 1	 2	 3	 4	 5	
24.	Eu	sinto-me	rejeitado	pelo	meu	irmão/irmã.		 1	 2	 3	 4	 5	
25.	Ele/ela	tenta	afastar-me	dos	meus	amigos.		 1	 2	 3	 4	 5	
26.	Ele/ela	tenta	fazer	sempre	o	que	eu	estou	a	fazer.		 1	 2	 3	 4	 5	
27.	Ele/ela	mete-se	sempre	nos	meus	assuntos.		 1	 2	 3	 4	 5	
28.	Nós	somos	bons	amigos/companheiros.		 1	 2	 3	 4	 5	
29.	Eu	preocupo-me	muito	com	o	que	ele/ela	pensa.	 1	 2	 3	 4	 5	
30.	Ele/ela	preocupa-se	muito	com	o	que	eu	penso.		 1	 2	 3	 4	 5	
31.	Se	eu	ganho	alguma	coisa,	ele/ela	também	quer.		 1	 2	 3	 4	 5	
32.	Ele/ela	desarruma	sempre	as	minhas	coisas.		 1	 2	 3	 4	 5	
33.	Ele/ela	mostra-me	como	fazer	coisas	más.		 1	 2	 3	 4	 5	
34.	Eu	sinto-me	usado	ou	ultrapassado	por	ele/ela.		 1	 2	 3	 4	 5	
35.	Ele/ela	cuida	bastante	de	mim.	 1	 2	 3	 4	 5	
	

	

COMPA	-	A		

Escala	de	Avaliação	da	Comunicação	na	Parentalidade	(Portugal	&	Alberto,	2010)	
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No	 dia-a-dia	 das	 famílias,	 pais	 e	 filhos	 vão	 comunicando	 entre	 si.	 Este	 questionário	 serve	 para	
saber	qual	é	a	tua	opinião	sobre	a	forma	como	comunicas	com	o	teu	PAI	e	com	a	tua	MÃE.			

De	seguida	encontrarás	algumas	frases	sobre	a	comunicação	entre	pais	e	filhos	e	terás	de	marcar	com	um	
X	a	opção	que	mais	se	aproxima	da	tua	opinião,	isto	é,	deves	indicar	se	cada	afirmação	acontece	Nunca,	
Raramente,	Às	vezes,	Muitas	vezes	ou	Sempre,	quando	comunicas	com	o	teu	pai	e	com	a	tua	mãe.			

É	importante	que	respondas	a	tudo!	Como	é	um	questionário	de	opinião,	não	existem	respostas	
certas	nem	respostas	erradas.	

	

1:	Isto	nunca	acontece,	2:	Isto	raramente	acontece,	3:	Isto	acontece	às	vezes,	4:	Isto	
acontece	muitas	vezes,	5:	Isto	acontece	sempre.	

	

1:	Isto	nunca	acontece,	2:	Isto	raramente	
acontece,	3:	Isto	acontece	às	vezes,	4:	Isto	acontece	

muitas	vezes,	5:	Isto	acontece	sempre.	

	

PAI	

MÃE	

1	 2	 3	 4	 5	 1.	Sinto-me	bem	com	as	conversas	que	
tenho	com	o	meu	pai.	

1.	Sinto-me	bem	com	as	conversas	que	
tenho	com	a	minha	mãe.			

1	 2	 3	 4	 5	

1	 2	 3	 4	 5	 2.	Converso	com	o	meu	pai	sobre	os	
meus	amigos	e/ou	amigas	e	algumas	

coisas	do	dia-a-dia.		

2.	Converso	com	a	minha	mãe	sobre	os	
meus	amigos	e/ou	amigas	e	algumas	coisas	

do	dia-a-dia.			

1	 2	 3	 4	 5	

1	 2	 3	 4	 5	 3.	Converso	com	o	meu	pai	quando	me	
sinto	aborrecido/a.		

3.	Converso	com	a	minha	mãe	quando	me	
sinto	aborrecido/a.		

1	 2	 3	 4	 5	

1	 2	 3	 4	 5	 4.	Eu	e	o	meu	pai	procuramos	a	melhor	
maneira	para	resolver	os	nossos	

problemas.	

4.	Eu	e	a	minha	mãe	procuramos	a	melhor	
maneira	para	resolver	os	nossos	

problemas.	

1	 2	 3	 4	 5	

1	 2	 3	 4	 5	 5.	Eu	e	o	meu	pai	ficamos	chateados	um	
com	o	outro.								

5.	Eu	e	a	minha	mãe	ficamos	chateados	
um(a)	com	o(a)	outro(a).									

1	 2	 3	 4	 5	

1	 2	 3	 4	 5	 6.		Minto	ao	meu	pai.			 6.		Minto	à	minha	mãe			 1	 2	 3	 4	 5	
1	 2	 3	 4	 5	 7.	Converso	com	o	meu	pai	sobre	os	

meus	problemas.		
7.	Converso	com	a	minha	mãe	sobre	os	

meus	problemas.		
1	 2	 3	 4	 5	

1	 2	 3	 4	 5	 8.	Quando	converso	com	o	meu	pai	digo	
o	que	penso	sem	me	sentir	

envergonhado/a.		

8.	Quando	converso	com	a	minha	mãe	digo	
o	que	penso	sem	me	sentir	

envergonhado/a.			

1	 2	 3	 4	 5	

1	 2	 3	 4	 5	 9.	O	meu	pai	conta-me	histórias	de	
quando	tinha	a	minha	idade	e	de	como	

foi	educado.		

9.	A	minha	mãe	conta-me	histórias	de	
quando	tinha	a	minha	idade	e	de	como	foi	

educada.	

1	 2	 3	 4	 5	

1	 2	 3	 4	 5	 10.	Posso	confiar	no	meu	pai	e	contar-lhe	
os	meus	problemas.							

10.	Posso	confiar	na	minha	mãe	e	contar-
lhe	os	meus	problemas.		

1	 2	 3	 4	 5	

1	 2	 3	 4	 5	 11.	O	meu	pai	compreende	os	meus	
problemas	e	as	minhas	preocupações.		

11.	A	minha	mãe	compreende	os	meus	
problemas	e	as	minhas	preocupações.	

1	 2	 3	 4	 5	

1	 2	 3	 4	 5	 12.	O	meu	pai	diz-me	o	que	é	certo	e	
errado.		

12.	A	minha	mãe	diz-me	o	que	é	certo	e	
errado.		

1	 2	 3	 4	 5	

1	 2	 3	 4	 5	 13.	O	meu	pai	dá-me	atenção	e	é	
carinhoso	comigo.			

13.	A	minha	mãe	dá-me	atenção	e	é	
carinhosa	comigo.			

1	 2	 3	 4	 5	
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1	 2	 3	 4	 5	 14.	O	meu	pai	gosta	de	me	fazer	
surpresas.		

14.	A	minha	mãe	gosta	de	me	fazer	
surpresas.	

1	 2	 3	 4	 5	

1	 2	 3	 4	 5	 15.	Quando	falo	com	o	meu	pai	ele	
ouve-me	e	dá-me	atenção.		

15.	Quando	falo	com	a	minha	mãe	ela	
ouve-me	e	dá-me	atenção.		

1	 2	 3	 4	 5	

1	 2	 3	 4	 5	 16.	O	meu	pai	tenta	compreender	
aquilo	que	eu	digo.	

16.	A	minha	mãe	tenta	compreender	
aquilo	que	eu	digo.		

1	 2	 3	 4	 5	

1	 2	 3	 4	 5	 17.	O	meu	pai	preocupa-se	com	o	que	
eu	sinto.	

17.	A	minha	mãe	preocupa-se	com	o	que	
eu	sinto.		

1	 2	 3	 4	 5	

1	 2	 3	 4	 5	 18.	Quando	preciso	de	conversar	com	o	
meu	pai,	ele	mostra-se	atento	para	me	

ouvir	e	falar.		

18.	Quando	preciso	de	conversar	com	a	
minha	mãe,	ela	mostra-se	atenta	para	

me	ouvir	e	falar.	

1	 2	 3	 4	 5	

1	 2	 3	 4	 5	 19.	O	meu	pai	explica-me	porque	me	
diz	NÃO	às	coisas	que	eu	peço.		

19.	A	minha	mãe	explica-me	porque	me	
diz	NÃO	às	coisas	que	eu	peço.	

1	 2	 3	 4	 5	

1	 2	 3	 4	 5	 20.	O	meu	pai	gosta	de	conversar	
comigo.		

20.	A	minha	mãe	gosta	de	conversar	
comigo.		

1	 2	 3	 4	 5	

1	 2	 3	 4	 5	 21.	Quando	faço	perguntas	ao	meu	pai	
ele	é	sincero	e	claro	na	forma	como	

responde.						

21.	Quando	faço	perguntas	à	minha	mãe	
ela	é	sincera	e	clara	na	forma	como	

responde.		

1	 2	 3	 4	 5	

1	 2	 3	 4	 5	 22.	Costumo	respeitar	e	estar	de	
acordo	com	as	regras	que	o	meu	pai	me	

dá.	

22.	Costumo	respeitar	e	estar	de	acordo	
com	as	regras	que	a	minha	mãe	me	dá.	

1	 2	 3	 4	 5	

1	 2	 3	 4	 5	 23.	Gosto	de	dar	beijos	e	de	abraçar	o	
meu	pai.		

23.	Gosto	de	dar	beijos	e	de	abraçar	a	
minha	mãe.		

1	 2	 3	 4	 5	

1	 2	 3	 4	 5	 24.	O	meu	pai	explica-me	o	que	sente	
quando	está	aborrecido	ou	zangado	

comigo.		

24.	A	minha	mãe	explica-me	o	que	sente	
quando	está	aborrecida	ou	zangada	

comigo.		

1	 2	 3	 4	 5	

1	 2	 3	 4	 5	 25.	Sinto	que	o	meu	pai	conversa	
comigo	de	maneira	a	que	eu	entenda	o	

que	ele	está	a	dizer.		

25.	Sinto	que	a	minha	mãe	conversa	
comigo	de	maneira	a	que	eu	entenda	o	

que	ela	está	a	dizer.		

1	 2	 3	 4	 5	

1	 2	 3	 4	 5	 26.	Quando	tenho	algum	problema	
prefiro	não	contar	ao	meu	pai.		

26.	Quando	tenho	algum	problema	
prefiro	não	contar	à	minha	mãe.	

1	 2	 3	 4	 5	

1	 2	 3	 4	 5	 27.	Quando	não	percebo	o	que	o	meu	
pai	me	está	a	dizer,	digo-lhe,	e	ele	tenta	

explicar-se	melhor.		

27.	Quando	não	percebo	o	que	a	minha	
mãe	me	está	a	dizer,	digo-lhe,	e	ela	tenta	

explicar-se	melhor.		

1	 2	 3	 4	 5	

1	 2	 3	 4	 5	 28.	Entendo	o	que	o	meu	pai	me	quer	
dizer.	

28.	Entendo	o	que	a	minha	mãe	me	quer	
dizer.	

1	 2	 3	 4	 5	

1	 2	 3	 4	 5	 29.	O	meu	pai	diz-me	que	gosta	de	
mim.	

29.	A	minha	mãe	diz-me	que	gosto	de	
mim.		

1	 2	 3	 4	 5	

1	 2	 3	 4	 5	 30.	Quando	tenho	alguma	dúvida	ou	
preocupação	(por	exemplo,	sobre	

violência,	doenças,	amigos,	sexualidade	
…)	converso	com	o	meu	pai.	

30.	Quando	tenho	alguma	dúvida	ou	
preocupação	(por	exemplo,	sobre	

violência,	doenças,	amigos,	sexualidade	
…)	converso	com	a	minha	mãe.		

1	 2	 3	 4	 5	

1	 2	 3	 4	 5	 31.	Procuro	alegrar	o	meu	pai	quando	
ele	está	mais	em	baixo	e/ou	triste.	

31.	Procuro	alegrar	a	minha	mãe	quando	
ela	está	mais	em	baixo	e/ou	triste.		

1	 2	 3	 4	 5	

1	 2	 3	 4	 5	 32.	Quando	eu	e	o	meu	pai	discutimos,	
costumo	ouvi-lo	até	ao	fim.	

32.	Quando	eu	e	a	minha	mãe	
discutimos,	costumo	ouvi-la	até	ao	fim.		

1	 2	 3	 4	 5	

1	 2	 3	 4	 5	 33.	É	fácil	para	mim	dizer	ao	meu	pai	
aquilo	que	sinto.			

33.	É	fácil	para	mim	dizer	à	minha	mãe	
aquilo	que	sinto.		

1	 2	 3	 4	 5	

1	 2	 3	 4	 5	 34.	Converso	mais	com	o	meu	pai	do	
que	com	qualquer	outra	pessoa.	

34.	Converso	mais	com	a	minha	mãe	do	
que	com	qualquer	outra	pessoa.		

1	 2	 3	 4	 5	

1	 2	 3	 4	 5	 35.	Sei	que	posso	conversar	com	o	meu	 35.	Sei	que	posso	conversar	com	a	minha	 1	 2	 3	 4	 5	
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pai	sobre	o	que	eu	quiser	e	ele	sabe	
que	também	pode	contar	comigo	para	

o	apoiar.	

mãe	sobre	o	que	eu	quiser	e	ela	sabe	que	
também	pode	contar	comigo	para	a	apoiar.	

1	 2	 3	 4	 5	 36.	Quando	faço	alguma	coisa	errada	
digo-o	ao	meu	pai	sem	medo.	

	36.	Quando	faço	alguma	coisa	errada	digo-
o	à	minha	mãe	sem	medo.		

1	 2	 3	 4	 5	

1	 2	 3	 4	 5	 37.	O	meu	pai	conversa	comigo	sobre	
aquilo	que	ele	espera	que	eu	venha	a	ser.	

37.	A	minha	mãe	conversa	comigo	sobre	
aquilo	que	ela	espera	que	eu	venha	a	ser.					

1	 2	 3	 4	 5	

1	 2	 3	 4	 5	 38.	Tenho	dificuldade	em	acreditar	no	
que	o	meu	pai	me	diz.	

38.	Tenho	dificuldade	em	acreditar	no	
que	a	minha	mãe	me	diz.		

1	 2	 3	 4	 5	

1	 2	 3	 4	 5	 39.	O	meu	pai	sabe	que	também	pode	
contar	comigo	para	o	apoiar.	

39.	A	minha	mãe	sabe	que	também	pode	
contar	comigo	para	a	apoiar.	

1	 2	 3	 4	 5	

	

	

	

	

	

	

Social	Skills	Questionnaire	Portuguese	Adaptation	of	the	Student	Form	(Grades	7	to	12)	–	

(extrato)	

(Gresham	&	Elliott,	1990;	Adaptação	de	Mota,	Lemos,	&	Matos,	2005)	

 

Este questionário descreve muitas coisas que alunos da sua idade podem fazer. Por 
favor, leia cada frase e pense em si. Indique com que frequência tem o 
comportamento descrito. 

 

Se nunca tem esse comportamento, faça um círculo 
à volta do 0. Se tem esse comportamento às vezes, 
faça um círculo à volta do 1. 
Se tem esse comportamento muitas vezes, faça um círculo à volta do 2. 

 
Depois,	decida	a	importância	que	esse	comportamento	tem	para	si.	

 

Se	não	é	importante	para	os	seus	relacionamentos,	faça	um	círculo	à	
volta	do	0.	Se	é	importante	para	os	seus	relacionamentos,	faça	um	
círculo	à	volta	do	1.	

Se é indispensável para os seus relacionamentos, faça um círculo à volta do 2. 
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Aqui estão dois exemplos: 

 

 
Se mudar uma resposta, verifique se apagou a anterior completamente. Por favor 
responda a todas as questões. Se tiveres dúvidas pode perguntar. Não existem 
respostas certas nem erradas, apenas interessa o que acha em relação a quantas 
vezes faz estas 

coisas e à importância que elas têm para si.

Frequência	 	

Nunca	 Às	vezes	 vezes	
Não	é	 É	

Importante			Importante	Indispensável	
Inicio	conversas	com	os	colegas	de	turma	 0	 	 	 	 	 	

Mantenho	a	minha	mesa	de	trabalho	arrumada		0	

e	limpa	
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Aptidões Sociais 

    
 

Com que frequência? 
 

Quão Importante? 

 
Nunca 

 
Às 

vezes 

 
Muitas 
vezes 

  
Não é 

importante 

 
 

É importante 

 
 

Indispensável 

1. Faço amizades com facilidade. 0 1 2  0 1 2 
2. Digo coisas agradáveis aos outros 

quando eles fazem alguma coisa 
bem. 

0 1 2  0 1 2 

3. Peço ajuda aos adultos quando 
outros 

colegas tentam bater-me ou se 
metem comigo. 

0 1 2 
 

0 1 2 

4. Sinto-me confiante quando 
saio num encontro com 
alguém em quem estou 
interessado(a). 

0 1 2 
 

0 1 2 

5. Tento compreender os sentimentos 
dos meus amigos quando eles 
estão zangados, 
aborrecidos ou tristes. 

0 1 2 
 

0 1 2 

6. Ouço os adultos quando eles estão 
a falar comigo. 0 1 2  0 1 2 

7. Ignoro os outros colegas quando 
eles me gozam ou insultam. 0 1 2  0 1 2 

8. Peço ajuda aos meus amigos 
quando tenho problemas. 

0 1 2  0 1 2 

9. Peço autorização antes de mexer 
nas coisas de outras pessoas. 0 1 2  0 1 2 

10. Mostro o meu desacordo aos 
adultos sem discutir ou gritar. 0 1 2  0 1 2 

11. Evito fazer coisas com os outros 
que me 

arranjem problemas com os 
adultos. 

0 1 2  0 1 2 

12. Tenho pena das pessoas quando 
lhes acontece algo de mal. 0 1 2  0 1 2 

13.Faço os trabalhos de casa a tempo. 0 1 2  0 1 2 
14. Mantenho a minha mesa de 

trabalho limpa e arrumada. 0 1 2  0 1 2 
15. Faço coisas que agradam aos 

meus pais como ajudar nas 
tarefas de casa sem ser 
necessário pedirem-me. 

0 1 2 
 

0 1 2 

16. Participo em atividades escolares 
como o desporto e clubes. 

0 1 2  0 1 2 

17. Acabo os trabalhos na aula a 
tempo. 

0 1 2  0 1 2 

18. Quando tenho desacordos com os 
meus pais ou professores, acabo 
sempre por 
chegar a um entendimento. 

0 1 2 
 

0 1 2 

19. Ignoro os colegas que fazem 
palhaçadas nas aulas. 0 1 2  0 1 2 

20. Quando estou interessado(a) em 
alguém convido-o(a) para 
sairmos. 

0 1 2  0 1 2 

21. Ouço os meus amigos quando 
falam dos seus problemas. 

0 1 2  0 1 2 

22. Quando tenho discussões com os 
meus pais termino-as de uma 
forma calma. 

0 1 2  0 1 2 
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QUESTIONÁRIO	DE	CAPACIDADES	E	DIFICULDADES	(extrato)	

(Goodman,	2005;	versão	portuguesa	Matos,	2008)	

Instruções:	Encontras	a	seguir	25	 frases.	Para	cada	uma	delas	marca,	com	uma	cruz,	um	dos	
seguintes	quadrados:	NÃO	É	VERDADE;	É	UM	POUCO	VERDADE;	É	MUITO	VERDADE.	Ajuda-nos	
muito	se	responderes	a	todas	as	afirmações	o	melhor	que	puderes,	mesmo	que	não	tenhas	a	
certeza	absoluta	ou	que	a	afirmação	te	pareça	estranha.		

Por	 favor,	 responde	 baseando-te	 na	 forma	 como	 as	 coisas	 te	 têm	 corrido	 nos	 últimos	 seis	
meses.	

	 Não	é	
verdade	

É	um	pouco	
Verdade	

É	muito	
Verdade	

1.	Tento	ser	simpático/a	com	as	outras	pessoas.	
Preocupo-me	com	o	que	sentem	

	 	 	

2.	Sou	irrequieto/a,	não	consigo	ficar	quieto/a	
muito	tempo	

	 	 	

3.	Tenho	muitas	dores	de	cabeça,	de	barriga	ou	
vómitos	

	 	 	

4.	Gosto	de	partilhar	com	os	outros	(comida,	
jogos,	esferográficas,	etc.)	

	 	 	

5.	Irrito-me	e	perco	a	cabeça	muitas	vezes	 	 	 	

6.	Estou	quase	sempre	sozinho/a,	jogo	
sozinho/a.	Sou	reservado/a		

	 	 	

7.	Normalmente	faço	o	que	me	mandam	 	 	 	
8.	Preocupo-me	muito	 	 	 	

9.	Gosto	de	ajudar	se	alguém	está	magoado,	
aborrecido	ou	doente	

	 	 	

10.	Não	sossego,	estou	sempre	a	mexer	as	
pernas	ou	as	mãos	

	 	 	

11.	Tenho	pelo	menos	um	bom	amigo/uma	boa	
amiga	

	 	 	

12.	Ando	sempre	á	pancada.	Consigo	obrigar	os	
outros	a	fazer	o	que	eu	quero	

	 	 	

13.	Ando	muitas	vezes	triste,	desanimado/a	ou	a	
chorar	

	 	 	

14.	Os	meus	colegas	geralmente	gostam	de	mim	 	 	 	

15.	Estou	sempre	distraído/a.	Tenho	dificuldades	
em	me	concentrar	

	 	 	

16.	Fico	nervoso/a	em	situações	novas.	
Facilmente	fico	inseguro/a	
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Muito	obrigada	pela	tua	ajuda!	

	

 

 

 

 

 

17.	Sou	simpático/a	para	os	mais	pequenos	 	 	 	

18.	Sou	muitas	vezes	acusado/a	de	mentir	ou	
enganar	

	 	 	

19.	As	outras	crianças	ou	jovens	metem-se	
comigo,	ameaçam-me	ou	intimidam-me	

	 	 	

20.	Gosto	de	ajudar	os	outros	(pais,	professores	
ou	outros	jovens)	

	 	 	

21.	Penso	nas	coisas	antes	de	as	fazer	 	 	 	


