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Introdução 

 

A qualidade dos laços afetivos que se criam no seio familiar molda e estrutura a 

personalidade dos adolescentes (Fernandes, 2002; Whiteman, Bacerra, & Killoren, 2009). A 

literatura aponta para a presença de comportamentos violentos que prejudicam o 

desenvolvimento psicoafectivo das crianças e jovens (Relva, Fernandes, Alarcão, & Martins, 

2014), e que são os pais e os irmãos os agentes mais importantes destas interações negativas no 

seio familiar (Fernandes, Alarcão, & Raposo, 2007).   

 Os conflitos podem manifestar-se de diversas formas e atravessar várias etapas ao longo 

do tempo e das várias fases do ciclo vital em que cada família se encontra (Button & Gealt, 

2010; Ferreira, 2009; Whipple & Finton, 1995). De certo modo, todas as famílias encaram o 

conflito entre irmãos como um comportamento mundano, típico e não prejudicial ou 

problemático (Fernandes, 2002; 2005; Fernandes et al., 2007). E há estudos que mostram que 

o conflito pode ser construtivo na relação de iguais, envolvendo emoções positivas, negociação 

e resultados mutuamente satisfatórios que prepara as crianças para o relacionamento social, fora 

da família (Fernandes, 2002; Goldsmid & Féres-Carneiro, 2007). No entanto, estudos recentes 

também têm demonstrado que o conflito entre irmãos pode ser destrutivo, produzindo 

consequências adversas para as vítimas, entre elas: dificuldades académicas, problemas de 

comportamento, múltiplos problemas emocionais, como autoestima fragilizada, depressão ou 

perturbações alimentares (Relva et al., 2014). 

 Partindo destes princípios, com esta investigação pretende-se esclarecer se a qualidade 

das relações entre irmãos se associa e prediz as táticas de resolução de conflitos, a autoestima 

e o autoconceito. O tema foi investigado e apresentado em dois artigos, sendo que o primeiro 

estudo analisará as associações entre as dimensões da qualidade da relação entre irmãos e as 

diferentes táticas de resolução de conflitos, bem como analisará as associações entre estas e as 
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variáveis sociodemográficas (sexo, idade, tipo de fratria e constituição familiar). O segundo 

estudo abordará a relação entre a qualidade da relação fraterna, a autoestima e o autoconceito 

em função das variáveis sociodemográficas: idade, sexo, tipo de fratria, constituição familiar e 

escolaridade. Por fim, serão apresentadas as considerações finais e as limitações da presente 

investigação. 
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Estudo Empírico I 

 

A qualidade da relação entre irmãos numa amostra de adolescentes portugueses 

The quality of the sibling relationship in a sample of Portuguese adolescents  
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Resumo 

O relacionamento fraterno é central na vida familiar e do próprio indivíduo ao longo de todo o 

seu percurso de vida. Utilizando uma amostra de 90 adolescentes estudantes com irmãos, a 

serem acompanhados pela Rede Social (CPCJ, RSI), e aplicado um questionár io 

sociobiográfico, as Revised Conflict Tactics Scales – Sibling Version (CTS2-SP) e o Sibling 

Relationship Questionnaire (SRQ), este estudo objetivou caracterizar as relações entre irmãos, 

verificar em que medida se associam as diferentes escalas de resolução de conflitos com as 

dimensões da qualidade da relação entre irmãos, e analisar em que medida as táticas de 

resolução de conflitos e a qualidade da relação fraterna variam em função da idade, género, tipo 

de fratria e constituição familiar. Efetuaram-se análises descritivas exploratórias, correlações 

de Pearson intraescalares, análise de variância multivariada (MANOVAS) e utilizou-se o teste 

t. Os resultados demonstraram que são os adolescentes mais velhos (16-19 anos) a utilizarem a 

negociação como tática de resolução de conflitos e em especial as fratrias mistas 

(feminino/masculino) em contraponto com os adolescentes mais novos (12-15 anos) que 

utilizam a agressão física mais frequentemente, sobretudo a díade do mesmo sexo 

(masculino/masculino), apresentando ainda índices mais elevados de conflito. Os adolescentes 

com uma relação mais positiva, baseada no suporte, em comportamentos pró-sociais, admiração 

e companheirismo e intimidade foram os mais velhos (16-19 anos). Verificou-se, ainda, que o 

suporte caracteriza as relações entre irmãos das famílias monoparentais ou pais divorciados e o 

conflito as relações entre irmãos de famílias com pais casados/união de facto. Da investigação 

retiramos algumas implicações práticas visto que os resultados apontam no sentido de que a 

presença do conflito nas relações fraternas parece predizer a violência psicológica e a violênc ia 

física sem sequelas como tática de resolução de conflitos entre irmãos.  

Palavras-chave: relações entre irmãos; conflito; violência fraterna; adolescência; estrutura 

familiar. 
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Abstract 

 

Sibling’s relationships are central to family life and to the individual himself throughout his or 

her life course. Using a sample of 90 adolescent students with siblings to be followed by the 

Social Network (CPCJ, RSI), and applying a sociobiographic questionnaire, the Revised 

Conflict Tactics Scales - Sibling Version (CTS2-SP) and the Sibling Relationship 

Questionnaire (SRQ) this study aimed to characterize the relationships between siblings, to 

verify the extent to which the different conflict resolution scales are associated with the quality 

dimensions of the sibling relationship, and to analyze the extent to which conflict resolution 

tactics and the quality of the fraternal relationship vary according to age, gender, type of fratria 

and family constitution. Exploratory descriptive analyzes, intra scalar Pearson correlations, 

multivariate analysis of variance (MANOVAS) and t-test were used. The results showed that 

older adolescents (16-19 years old) are using negotiation as a conflict resolution tactic and 

especially mixed fraternal dyad (female / male) in contrast to younger adolescents (12-15 years) 

who use physical aggression more frequently, especially the same-sex dyad (male / male), with 

higher rates of conflict. Adolescents with a more positive relationship, based on support, on 

prosocial behaviors, admiration and companionship and intimacy were the oldest (16-19 years). 

It was also verified that the support characterizes the relationships between siblings of single-

parent families or divorced parents and the conflict between siblings of families with married / 

de facto parents. From the investigation, we draw some practical implications since the results 

point out that the presence of conflict in fraternal relationships seems to predict psychologica l 

violence and physical violence without sequels as a conflict resolution tactic between siblings. 

 

Keywords: sibling relations; conflict; sibling violence; adolescence; family structure. 
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Introdução 

A família é a instituição mais importante de sempre, e é neste espaço privilegiado de 

aprendizagem que as crianças fazem as mais precoces e importantes aprendizagens de 

socialização, fundamentais para as suas relações futuras (Fernandes, Alarcão, & Raposo, 2007). 

Quando a criança contacta com o mundo extrafamiliar recorre a essas aprendizagens para se 

orientar nas novas relações e enriquecer os seus próprios modelos fraternais com o aprendido 

no exterior. Esta acomodação progressiva, fruto das relações entre iguais, vai ser utilizada ao 

longo do percurso de vida do sujeito e em diversos contextos, na vida familiar, social, escolar 

e profissional, na relação com amigos e relacionamentos afetivos Relvas (2004) e Fernandes 

(2005). Nas últimas décadas, diversas alterações socioeconómicas e acontecimentos adversos 

têm originado transformações na dinâmica e estrutura familiar, facto que tem vindo a repercutir-

se na qualidade das relações fraternas (Gomes & Pereira, 2005). Apesar de os irmãos 

estabelecerem relações protetoras, dando apoio e segurança entre si, também são capazes de 

estabelecer relações conflituosas e destrutivas (Fernandes, 2005). Nas relações humanas o 

conflito é normal e inevitável, abrange todos os domínios da vida podendo assumir-se que ele 

é intrínseco à espécie humana, prevalecendo subjacente ao conflito a oposição mútua e o desejo 

de dominar, envolvendo a não-agressão (Alarcão, 2000; Cicirelli, 1995; Vandell & Bailey, 

1992).  

Os conflitos constituem um aspeto central dos relacionamentos íntimos, particularmente 

das relações familiares, uma vez que o alto nível de interdependência entre os seus membros 

favorece o surgimento e a manutenção de situações conflituosas (Boas, Dessen, & Melchior i, 

2010).   
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A família 

 A família multiassistida é uma designação que surge no final dos anos 50 no âmbito do 

trabalho social e posteriormente na saúde mental (Alarcão, 2000). Caracterizadas pela sua 

forma como se relacionam e pela existência de múltiplos problemas que afetam vários 

elementos da família, em margens qualitativa e quantitativamente muito amplas. Dada a 

diversidade de problemas apresentados e de pessoas atingidas, estas famílias são normalmente 

assistidas por vários serviços, daí a designação de multiassistidas. Estas famílias são ainda 

caracterizadas por um baixo nível socioeconómico, que se traduz numa privação económica e 

cultural, com uma enorme dificuldade em administrar os seus recursos económicos. Nos anos 

70 várias definições surgiram: famílias multiproblemáticas, famílias isoladas, famílias 

excluídas, famílias suborganizadas, famílias associais ou famílias desorganizadas, tendo como 

padrão em todas elas o funcionamento familiar (Cancrini, Gregório, & Nocerino, 1997; 

Cunningham & Henggler, 1999; Hoffman, 2005). O funcionamento destes sistemas familia res 

caracteriza-se pela deficiente realização de tarefas familiares no que respeita a aspetos 

organizacionais (suporte económico, casa, educação, saúde), como relacionais (gestão de 

tensões, nutrição emocional dos filhos, exigências intimidade e estabilidade afetiva dos 

membros do sistema, manutenção das fronteiras dos subsistemas); caracteriza-se, também, pela 

procura de pessoas externas que possam desenvolver essas funções e competências dos 

membros do sistema familiar (Alarcão, 2000) e habitualmente ocorre uma estruturação crónica 

de dependência dos serviços sociais (Cancrini et al., 1997). Geralmente a habitação é precária, 

com os espaços físicos deficientemente delimitados, os adolescentes coabitam sem um espaço 

seu, de intimidade onde possam construir uma identidade diferenciada (Alarcão, 2000). 

Cancrini et al. (1997) referem as situações de promiscuidade e incestuosas que surgem sem que 

os elementos envolvidos valorizem esses atos enquanto tal. A família e, concretamente, os 

adolescentes, distanciam-se da cultura, valores dominantes e normas sociais (Betti, Nunes, 
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Rios, & Silva, 2008). É frequente encontrarmos famílias com várias situações indefinidas de 

separação e/ou união conjugal, bem como, reconhecimento de paternidade de filhos fora do 

matrimónio. Geralmente estas famílias são referenciadas nos serviços sociais devido a pedidos 

de intervenção de terceiros em relação aos filhos, devido a dificuldades de adaptação escolar, 

absentismo escolar, delinquência, falta de cuidados parentais ou maus tratos (Sousa & Ribeiro, 

2005). Ao nível da parentalidade, verifica-se que as funções vinculativas e socializadoras dos 

pais estão perturbadas. Em relação ao subsistema fraternal, verifica-se que, nestas famílias, a 

perturbação das funções parentais leva a que os irmãos mais velhos sejam solicitados a 

desenvolver funções parentais e o subsistema fraternal se evidencie e desenvolva perante uma 

crise familiar, surgindo sentimentos de solidariedade e negociação horizontal (Cancrini et al., 

1997).  

 

Relações da fratria 

 O subsistema fraternal começa com o nascimento do segundo filho numa família, o que, 

em média, acontece poucos anos depois do primeiro nascimento, por isso, a fratria torna-se um 

contexto precoce na vida da maioria dos indivíduos (Fernandes et al., 2007). Ser ou ter um(a) 

irmão(ã) é uma das contingências vitalícias, pois não existem ex-irmãos, eles são impostos pelo 

subsistema parental e têm uma significância inestimável na formação da personalidade 

individual, compartilhando a própria história de vida (Goldsmid & Féres-Carneiro, 2011), 

alicerçadas por laços de afetividade, pela confiança, amizade íntima e proteção mútua. A família 

é o berço da relação fraterna e, esta funciona como um laboratório social (Minuchin, 1982), por 

ser um espaço privilegiado para a aprendizagem relacional (Fernandes, 2005). As vivências que 

ocorrem no seio familiar, com os pais e irmãos, influenciam os comportamentos dos indivíduos 

e moldam as suas relações sociais futuras (Adler, 1984; Dunn, Pickering, & Golding, 1999; 

Minuchin, 1982). As relações fraternas são relevantes para o desenvolvimento benéfico dos 
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indivíduos, pelo afeto, intimidade, cumplicidade e até pelos sentimentos de rivalidade, disputa 

e conflito que os ensina a lidar com as adversidades e com os sentimentos menos positivos, 

promovendo as competências que o ajudam a sobreviver no mundo externo à família 

(Fernandes, 2002).  

Apesar do facto da maioria das pessoas crescerem na companhia de pelo menos um 

irmão e do facto da relação entre os irmãos serem as mais duradouras das suas vidas (Cicirell i, 

1995), a investigação sobre o relacionamento entre irmãos é escassa quando comparada com a 

de outras relações familiares. Há várias investigações que referem a importância dos irmãos 

para a vida dos indivíduos e famílias ao longo de todo o ciclo vital (Whiteman, McHale, & Soli, 

2011); são percebidos como companheiros, confidentes, modelos durante a infância e 

adolescência (Dunn, Gass, & Jenkins, 2007), fonte de apoio durante a vida adulta (Connidis & 

Campbell, 1995). Uma relação fraterna pautada pelo companheirismo, proximidade, suporte e 

afeto revela efeitos significativos na qualidade dos indivíduos envolvidos (Yeh & Lempers, 

2004). No entanto, estudos recentes têm demonstrado que, na mesma relação de profunda 

intimidade, pode surgir um grande potencial destrutivo para as vítimas (Relva et al., 2014).   

As relações entre irmãos são, em primeiro lugar, multidimensionais, e variam ao longo 

do tempo e lugar (Whitteman et al., 2011). Várias perspetivas teóricas têm tentado descrever 

e explicar as variações nos relacionamentos entre irmãos. Com base na teoria da vinculação de 

Bowlby (1969), sabemos como a natureza da relação com uma figura da vinculação primária, 

na maioria das vezes a mãe, torna-se a base para um modelo interno de expectativas e emoções 

face ao outro significativo. A partir desta perspetiva, a relação das crianças com um cuidador 

primário tem implicações na qualidade dos seus relacionamentos, sobretudo, com os irmãos, 

devido à proximidade entre eles durante a infância e adolescência: os irmãos são, então, os 

principais candidatos para relações de vinculação. Alguns adolescentes utilizam os seus irmãos 

como fonte de conforto em circunstâncias stressantes (Samuels, 1980). Alguns irmãos apoiam-
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se emocionalmente entre si face ao conflito conjugal dos pais (Jenkins, 1992), bem como, 

noutras situações e em vários momentos das suas vidas (Kim, McHale, Osgood, & Crouter, 

2006; Voospostel & Blieszner, 2008). Alguns estudos referem o irmão mais velho como figura 

de vinculação ou base segura para os mais novos, que facilita a exploração ou proporciona 

conforto, quando o cuidador primário não está disponível (Teti & Ablard, 1989). Quanto ao 

género, Sulloway (1996) verificou que os irmãos mais velhos serviam como fonte de conforto 

nas díades mistas, mais do que nas díades do mesmo sexo, uma vez que estas poderão ser mais 

sensíveis a questões de rivalidade e competição. A relação de suporte entre irmãos pode 

assemelhar-se e completar os laços entre pais e filhos, como também podem compensar as 

insuficiências dos pais em casos de angústia ou privação.  

 Foi Adler (1984) que destacou, primeiramente, o importante papel das influênc ias 

sociais no desenvolvimento da personalidade, especificamente, salientou o papel da família, 

incluindo o relacionamento dos irmãos, como central na personalidade. Sustentou a sua teoria 

em torno do complexo de inferioridade e como essas dinâmicas psicológicas influenciam a 

gestão da sua vida e da sua autoestima. O autor defendeu, também, a importância da igualdade 

de tratamento de irmãos, como uma medida preventiva importante na promoção da autoestima 

e considera que a rivalidade entre irmãos é fundamentada na necessidade de cada criança 

superar os possíveis sentimentos de inferioridade. E, como meio de diminuir essa competição 

os irmãos desenvolvem diferentes qualidades pessoais e interesses como forma de se 

diferenciarem ou desidentificar dos irmãos. Apesar das normas sociais apontarem para a 

igualdade de tratamento dos filhos, é comum o tratamento parental diferenciado em todo o 

ciclo de vida (McHale & Crouter, 2003), justificado pelo reconhecimento de diferenças e 

características pessoais dos filhos, ao nível do comportamento, personalidade e necessidades 

(McHale et al., 2003). Deste modo, há evidências de que o tratamento diferenciado dos pais 

está ligado a relacionamentos entre irmãos menos positivos desde a infância até a adolescência 
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(Brody, Stoneman, & Burke, 1987). No entanto, o tratamento parental diferenciado pode ter 

implicações diferentes na qualidade das relações entre os irmãos, dependendo do contexto em 

que ocorre, do domínio (afeto, tarefas, disciplina), da quantidade do tratamento diferencia l, 

também, da equidade parental (Whiteman et al., 2011). Contudo, outras investigações indicam 

que a raiz do conflito entre irmãos pode estar relacionada com o acesso aos recursos (televisão, 

vestuário) e condições familiares (divisão do trabalho); com fatores pessoais ou de disposição 

(mau humor, retaliação por uma agressão cometida por um irmão); com normas e expectativas 

socioculturais em que os papéis de irmão mais velho e mais novo estão determinados. 

A relação entre irmãos é abordada pela teoria familiar sistémica num contexto mais 

vasto, como um subsistema dentre outros, cujos sentimentos e comportamentos dos indivíduos 

dos vários subsistemas afetam os demais, tornando-os interdependentes e, nunca estudados 

isoladamente (Alarcão, 2000; Gameiro, 1992; Minuchin, 1982). Aplicada ao estudo da 

qualidade do relacionamento fraterno, a teoria familiar sistémica define que as característ icas 

dos membros individuais da família ou a dinâmica dos subsistemas familiares podem contribuir 

para as atitudes e as interações entre os irmãos (Brody, 1998). Alguns estudos verificaram que 

a relação entre irmãos afeta outros subsistemas e vice-versa (Kim et al., 2006), nomeadamente 

estabelecem relações entre a qualidade do relacionamento entre irmãos e os subsistemas 

conjugal e parental. Relações problemáticas entre irmãos parecem estar associadas a relações 

conjugais com problemas ou fronteiras rígidas que excluem certos membros da família 

(Alarcão, 2000; Minuchin, 1982; Relvas, 2004). Verificam-se ainda alterações na relação entre 

irmãos durante os períodos de transição do ciclo vital, como, por exemplo, a entrada na 

adolescência, a saída de casa do primogénito, o divórcio dos pais (Abbey & Dallos, 2004; 

Poortman & Voorpostel, 2009), entre outros. 

Reiteradamente os processos de aprendizagem social são destacados para explicar a 

relação fraterna. De acordo com as teorias de aprendizagem social as crianças e adolescentes 
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encontram no contexto familiar as pessoas significativas para o processo de modelação: 

imitação e aquisição de comportamentos positivos e/ou negativos (Bandura, 1977). Na reação 

fraterna os processos de modelagem variam em função da díade, sendo os irmãos do mesmo 

sexo mais propensos a servirem de modelos (Slomkowski, Rende, Conger, Simons, & Conger, 

2001; Solmeyer, McHale, & Crouter, 2014); a diferença de idades pode promover a modelagem 

através da semelhança, quando a diferença é menor, ou através do poder ou status elevado, 

quando a diferença é maior (Whiteman et al., 2009). Patterson (1984) refere-se aos ciclos 

coercivos nas trocas sociais diárias entre irmãos como um laboratório para a agressão, visto que 

há um reforço da negatividade quando um irmão direciona a hostilidade e agressão para um 

irmão mais novo ou mais fraco, num momento de conflito.  

É um facto que os estudos empíricos mostram que o conflito pode ser construtivo na 

relação de iguais, envolvendo emoções positivas, negociação e resultados mutuamente 

satisfatórios (Fernandes, 2002; Howe, Aquan-Assee, Bukowski, Lehoux, & Rinaldi, 2001; 

Vandell et al., 1992). As relações entre irmãos que envolvem comportamentos de ajuda, 

altruísmo, cooperação e suporte, desenvolvendo, consequentemente sentimentos de respeito e 

consideração, parecem contribuir para competências sociais nos adolescentes, dado a relevânc ia 

das características e da aprendizagem social alcançada no seio da relação fraterna para o 

estabelecimento e o envolvimento nas relações sociais futuras (Fernandes, 2005). É ainda de 

salientar, que a relação construída no seio da fratria parece também contribuir para o equilíb r io, 

o sentimento de controlo de si próprio e dos acontecimentos e a felicidade dos adolescentes, 

possivelmente pelo facto da segurança e confiança vivenciada na relação lhes transmitir uma 

maior certeza do sentimento construído entre os membros, e uma maior significância da sua 

vida pela presença de figuras disponíveis. No entanto, estudos recentes têm demonstrado que, 

mesmo numa relação de profunda intimidade, pode haver um grande potencial destrutivo para 

os parceiros dessa relação (Relva et al., 2014).  
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Causas da violência fraterna 

Vários autores apontam a idade como um dos fatores mais consistente para explicar a 

violência entre irmãos (Volling, 2003; Finkelhor, Turner, & Ormrod, 2006). Adolescentes com 

idades entre os 9 e os 13 anos utilizam a violência física para definir fronteiras físicas, já os 

adolescentes com 14 anos utilizam a violência física para lidar com conflitos sobre 

responsabilidades e obrigações sociais (Kiselica & Morril-Richards, 2007). Apesar de a 

literatura existente não ser muito clara quanto ao aumento ou não dos conflitos à medida que as 

crianças crescem, pensa-se que o conflito entre irmãos atinge o pico quando o irmão mais velho 

tem entre 10 e 14 anos (Straus, Gelles & Steinmetz, 1980), após esta idade ocorre um declínio 

da violência que se deve a melhores competências de comunicação e resolução de conflitos, 

nível de desenvolvimento cognitivo, social e emocional dos irmãos (Volling, 2003). Em relação 

à diferença de idades, Furman e Buhrmester (1985), numa amostra de pré-adolescentes, 

observaram o efeito significativo da diferença de idades nos conflitos entre irmãos, tendo 

verificado que quanto mais próximos eram em idades mais conflituosa e competitivas eram as 

suas relações. Os mesmos autores constataram que os irmãos experienciam mais violênc ia 

quando os irmãos são próximos em idades, porque têm de partilhar mais o território: quarto, 

brinquedos, interesses, escola. Straus et al. (1980) acrescenta que com a idade diminui a 

necessidade do recurso à violência para resolver os conflitos, pelo facto dos adolescentes 

estarem em níveis desenvolvimentais e sociais diferentes dos irmãos e passarem mais tempo 

fora de casa (Relva et al., 2012a; Noland, Liller, Mcdermott, Coutler, & Seraphine, 2004; Banks 

& Kahn, 1997). 

 Quanto ao género, verifica-se que o sexo masculino exerce mais violência, sobretudo 

para com os irmãos mais novos (Caffaro & Conn-Caffaro, 1998). O sexo feminino é mais 

agredido física e emocionalmente do que o masculino (Straus et al., 1980) e são os rapazes que 

apresentam níveis mais elevados de perpetração da violência e o sexo feminino tende a ser a 
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vítima (Duncan, 1999). Relativamente ao tipo de fratria, Relva et al. (2014) encontraram 

percentagens elevadas de perpetração e vitimização fraternas nas díades de irmãos rapazes, 

tanto de violência física, como psicológica. Na nossa sociedade perpetua-se a crença de que os 

rapazes são fisicamente mais agressivos e de que as raparigas são verbalmente mais agressivas. 

Segundo Eriksen e Jensen (2006) verificaram que os rapazes têm uma maior tendência para 

exercerem violência sobre irmãos, sobretudo nas interações com irmãos (ou irmãs) mais novos. 

 O tratamento parental diferenciado, a monoparentalidade, o divórcio (Poortman et al. , 

2009), a instabilidade financeira e o caos familiar (Kiselica et al., 2007), a discórdia e conflitos 

conjugais, assim como a violência sobre as mulheres e as crianças (Furman et al., 1985), 

parecem igualmente contribuir para a ocorrência e prevalência da violência entre os irmãos.  

Os conflitos conjugais parecem estar positivamente associados ao conflito estre irmãos, 

e Hoffman, Kiecolt e Edwards (2005) verificaram que testemunhar os pais a discutir e envolver -

se em discussões verbais entre si e com os filhos, está relacionado com altos níveis de violênc ia 

entre irmãos. Estes pais têm dificuldades ao nível das competências a modelar ou a utilizar 

soluções efetivas para resolver problemas de comportamentos (Caffaro & Conn-Caffaro, 2005).  

A violência entre irmãos é, frequentemente, aceite por pais, educadores e pela própria 

sociedade e cultura em que se cresce, desculpam-na por considerarem o comportamento normal, 

próprio do desenvolvimento (Fernandes, 2005). Relva, Fernandes e Mota (2012b) referem que 

a falta de investigação dirigida à verificação da existência destes discursos, ou linguagem 

coletiva, sobre este tipo de violência contribui para que os indivíduos que a experienciam 

possam ignorar a realidade das suas vivências, com resultados devastadores, quer para vítimas 

quer para perpetradores.  

Desta forma, e face ao exposto, colocamos como foco central na presente investigação 

analisar a influência do conflito na qualidade das relações entre irmãos na adolescência, 

concretamente: a) analisar de que forma estão correlacionadas as táticas de resolução de 
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conflitos e a qualidade da relação entre os irmãos; b) analisar em que medida as táticas de 

resolução de conflitos entre irmãos variam em função da idade, sexo, tipo de fratria e 

constituição familiar; c) analisar em que medida a qualidade do relacionamento fraterno varia 

em função da idade, sexo, tipo de fratria e constituição familiar; e d) analisar em que medida o 

sexo e a qualidade da relação entre irmãos predizem as diferentes táticas de resolução de 

conflitos entre irmãos. 

Metodologia 

A presente investigação é um estudo quantitativo, uma vez que é fundamentado em 

dados de natureza numérica, obtidos através de instrumentos de autorrelato. Apresenta, 

também, um caráter transversal e exploratório, dado que são escassas as investigações com as 

variáveis apresentadas nesta investigação. 

Participantes 

A amostra foi constituída por 90 adolescentes com irmãos. A idade dos participantes 

variou entre os 12 e os 19 anos (M=15.23; DP=1.72) e mais de metade (58.9%) é do sexo 

masculino. Quanto à escolaridade, dos 59 (65.6%) adolescentes frequentavam o 3º ciclo e 31 

(34.4%) frequentavam o ensino secundário, 3 (3.3%) frequentavam o 6º ano, 15 (16.7%) o 7º 

ano, 22 (24.4%) o 8º ano, 19 (21.1%) o 9º ano, 18 (20%) o 10º ano, 2 (2.2%) o 11º ano e, por 

último, 11 (12.2%) o 12º ano. Em relação ao número de irmãos 34.4% tinha somente um irmão, 

25.6% tinha dois irmãos, 20% com três irmãos, 12.2% com quatro irmãos, 5.6% com cinco 

irmãos e 2.2% com seis irmãos ou mais. Quando tinham mais do que um irmão, os participantes 

foram inquiridos somente sobre um dos irmãos, o mais próximo em idade. Assim, referente ao 

tipo de fratria, 34.5% dos adolescentes constituíram a díade masculino/masculino, 21.1% 

masculino/feminino, 21.1% feminino/feminino e 23.3% feminino/masculino (sendo que o 

primeiro corresponde ao sexo do sujeito inquirido e o segundo ao/à irmão/ã ao/à qual se refere). 

No que concerne às famílias dos adolescentes inquiridos, 54.4% são provenientes de famílias 
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monoparentais (pais separados, divorciados ou solteiros) e 45.6% provêm de famílias 

tradicionais (pais casados ou união de facto). Quanto à atividade profissional dos pais, 73.3% 

das mães e 36.7 % dos progenitores estão desempregados e 26.7% das mães e 63.3% dos 

progenitores estão empregados. Relativamente à escolaridade dos pais, maioritariamente têm o 

1º ciclo, 57 (63.3%) mães e 70 (77.8%) pais; 2º ciclo, 19 (21.1%) mães e 14 (15.6%) pais; 3º 

ciclo, 14 (15.6) mães e 6 (6.7%) pais.         

Instrumentos 

O Questionário Sociobiográfico (QSB) é um questionário adaptado por Fernandes e 

Relva (2013), e que se baseia no Social Enviroment Questionnaire (SEQ), de Toman (1993). O 

questionário pretendeu caracterizar a amostra quanto aos dados pessoais (género, idade), quanto 

à fratria (número de irmãos, tipo de fratria, idade do irmão mais próximo e género do irmão 

mais próximo) e, também, quanto aos seus pais (idade, estado civil, escolaridade, situação face 

ao emprego).     

As Revised Conflict Tactics Scales (CTS2-SP) de Straus, Hamby, Boney-McCoy e 

Sugarman (1996), adaptadas por Relva et al. (2013), constituem um instrumento dirigido a 

sujeitos com um ou mais irmãos, questionando-os sobre potenciais comportamentos agressivos 

vivenciados dentro da sua fratria. O sujeito é instruído a referir-se ao ano transato e a referir-se 

ao irmão mais próximo em idade. As CTS2-SP são organizadas em pares de relacionamento, 

cada item é apresentado duas vezes, uma sobre atos do sujeito para com o irmão (perpetração), 

e outra sobre os atos do irmão para com o sujeito (vitimização). É uma escala tipo Likert, e 

reflete a prevalência dos comportamentos num determinado período de tempo, variando entre: 

(1) "uma vez no ano"; (2) "duas vezes no ano"; (3) "3 a 5 vezes no ano"; (4) "6 a 7 vezes no 

ano"; (5) "11 a 20 vezes no ano"; (6) "mais de 20 vezes no ano" e (7) "isso nunca aconteceu". 

Na presente investigação optou-se por recodificar o ponto 7 em 0, uma vez que não se refere 

ao último ano, não é relevante para a atual investigação. As CTS-SP são compostas por 78 itens, 
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agrupados por 5 subescalas: (1) negociação, (2) agressão psicológica, (3) abuso físico sem 

sequelas, (4) abuso físico com sequelas, e (5) coerção sexual. No presente estudo foram 

excluídas a subescalas 4 e 5. Foi também excluído, um dos itens da agressão psicológica, por 

indicação das autoras aquando da validação das CTS2-SP (Relva et al., 2013). No que respeita 

à consistência interna, o valor da escala geral é adequado (α de Cronbach= .94). Relativamente 

às subescalas, os valores de confiabilidade para a perpetração foram de .89 para a negociação; 

.95 para a agressão psicológica; .92 para a agressão física sem sequelas; e para a agressão física 

com sequelas .90. Para a vitimização, os valores foram de .88 para a negociação; .97 para a 

agressão psicológica; .92 para a agressão física sem sequelas; e .89 para a agressão física com 

sequelas.  

O Sibling Relationship Questionnaire (SRQ) é um questionário da autoria de Furman 

e Buhrmester (1985), adaptado por Mota, Fernandes e Serra (2011) à população portuguesa e 

que avalia a qualidade da relação entre irmãos, na perspetiva do inquirido. Este é instruído a 

responder em relação ao irmão mais próximo em idade. A escala de respostas tipo Likert, reflete 

a qualidade dos comportamentos, variando entre (1) "quase nada"; (2) "não muito"; (3) "um 

pouco"; (4) "muito"; e (5) "extremamente", com exceção da subescala de parcialidade parental, 

em que as opções de resposta variando entre "quase sempre o (favoreceu)" a "quase sempre me 

(favoreceu)".  Quanto ao valor geral de consistência interna do SQR é adequado (α .76), 

conforme Furman et al. (1985) os coeficientes de consistência interna revelaram-se superiores 

a 0.70 para todas as escalas, salvo para a de competição (0.63). O SRQ é composto por 48 itens, 

subdivididos em quatro dimensões: o estatuto relativo/poder que avalia a qualidade de 

suporte pelo/do irmão (α .78) e de dominância do/sobre irmão (α .73); o calor/proximidade  

que pretende avaliar os comportamentos pró-sociais e qualidade de afeto (α .88); de 

companheirismo e intimidade  (α .89); e a admiração pelo/do irmão (α .88); o conflito que 
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engloba os comportamentos de antagonismo, de competição e de disputa (α .83); e a rivalidade  

avaliada através da parcialidade parental: materna e paterna (α .70).  

Procedimento 

 Numa primeira fase foi realizada a seleção das variáveis a estudar e dos participantes, 

bem como foi efetuada uma pesquisa bibliográfica, através de livros e artigos científicos, 

recolhidos nas bases de dados da EBSCO, da b-on e do Google Académico. Após a seleção dos 

instrumentos a serem utilizados, submetidos e autorizados pela Comissão de Ética da UTAD, 

efetuaram-se contactos para a Comissão e Proteção de Crianças e Jovens e para a Rede Social 

de um concelho do distrito do Porto, a fim de obter as devidas autorizações para a recolha da 

amostra. Depois da obtenção dos compromissos institucionais, oficializado através de um 

documento escrito, foi entregue um pedido de autorização aos encarregados de educação dos 

adolescentes. A administração dos instrumentos decorreu num auditório de uma biblioteca 

municipal, em contexto grupal, durante cerca de 30 minutos e depois das atividades letivas. Os 

grupos eram constituídos entre dez e quinze adolescentes, dispostos em mesas ou em cadeiras 

com braço escolar. Inicialmente foi dada uma explicação dos objetivos gerais do estudo, 

fornecendo as instruções necessárias para o preenchimento dos questionários e evidenciando a 

participação voluntária, bem como a confidencialidade e o anonimato das respostas. A 

aplicação dos questionários decorreu em contexto individual, num gabinete do edifíc io 

camarário, fora do horário escolar. 

Análises Estatísticas 

 Para o tratamento dos dados foi realizada uma codificação dos instrumentos e construída 

uma base de dados com recurso ao programa estatístico Statistical Package for the Social 

Science - IBM SPSS, versão 20.0.  

 Inicialmente procedeu-se a análise de todos os questionários, visando excluir aqueles 

que estavam incompletos ou percetivelmente preenchidos ao acaso. Posteriormente, efetuou-se 
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a limpeza da amostra que consistiu na exclusão dos missings e outliers prejudiciais ao estudo, 

a análise dos outliers efetuou-se com recurso à determinação de Zscores e da distância de 

Mahalanobis. A normalidade da amostra foi testada com o recurso ao teste Kolmogorov-

Smirnov (KS), para a validação dos testes paramétricos: teste t e Anova. Atendendo à dimensão 

da amostra em estudo (N>30) e aos valores da simetria e de achatamento da distribuição, foi 

assumida a normalidade dos dados das variáveis em estudo, inclusive nos casos em que o 

resultado do teste KS foi significativo (p≤.05). Para além da normalidade, o pressuposto da 

homogeneidade das variâncias também de verificou com o recurso ao teste de Levene (W), 

sendo que este teste utiliza a média quando a variável tem distribuição normal, ou o valor da 

mediana quando existem desvios à normalidade da variável em estudo. O resultado do teste W 

é significativo para p≤α (α=.05) permitindo rejeitar a H0 e assumir a H1 (a variância dos grupos 

são iguais). Se p> α (α=.05) o resultado do teste é não significativo pelo que não se rejeita H0 

e se assume a igualdade das variâncias. Seguidamente procedeu-se às dimensões que compõem 

cada instrumento, realizando, depois a suas análises psicométricas através do alpha de 

Cronbach. Relativamente à análise dos dados, realizaram-se correlações de Pearson entre as 

duas escalas - CTS2-SP e SRQ - para determinar as associações entre as táticas de resolução de 

conflitos utilizadas pelos adolescentes e a qualidade das relações fraternas. Por fim, para 

realizar o estudo de comparação das médias e quando a igualdade das variâncias foi confirmada 

utilizou-se os testes paramétricos: teste t-Student (comparar os valores médios de uma variáve l 

quantitativa entre dois grupos independentes), teste Anova - One-Way (para comparar os 

valores médios de três ou mais grupos independentes). Nas múltiplas comparações recorreu-se 

ao teste Post-hoc de Bonferroni, que “é um teste conservador e adequado a amostras pequenas 

(Pestana & Gameiro, 2008, p. 282). Por fim, procedeu-se à realização de uma regressão múltip la 

hierárquica, objetivando verificar a predição da qualidade da relação entre irmãos em função 

do género e as táticas de resolução de conflitos. 
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Resultados 

Análises inferenciais: Associações entre as táticas de resolução de conflitos entre irmãos e 

a qualidade da relação fraterna 

 Em relação às associações entre as diferentes táticas de resolução de conflitos e as 

dimensões da qualidade do relacionamento fraterno verificaram-se para a perpetração, (Tabela 

1) correlações positivas fortes entre a negociação e suporte (r=.605; p≤.01), negociação e 

comportamentos pró-sociais (r=.608; p≤.01); entre a agressão física sem sequelas  com 

conflito (r=.690; p≤.01). Apuraram-se correlações negativas fortes entre a negociação e o 

conflito (r=-.779; p≤.01), entre a agressão física sem sequelas e o suporte (r=-.645; p≤.01), 

entre a agressão física sem sequelas e comportamentos pró-sociais (r=-.666; p≤.). Da 

perspetiva da vitimização, verifica-se associações positivas entre a negociação e suporte  

(r=.607; p≤.01), negociação e comportamentos pró-sociais (r=.617; p≤.01); entre a agressão 

física sem sequelas com conflito (r=.691; p≤.01). Apuram-se correlações negativas entre a 

negociação e o conflito (r=-.776; p≤.01) entre a agressão física sem sequelas e o suporte (r=-

.648; p≤.01), entre a agressão física sem sequelas e comportamentos pró-sociais (r=-.669; 

p≤.01 e r=-.674; p≤.01). 

 

Tabela 1. Correções de Person entre as dimensões da CTS2-SP e da SRQ  
SRQ 

 

CTS2-SP  

Suporte 

 

 

Dominância 

 

 

Comportamentos 

Pró-Sociais 

 

Companheirismo 

e Intimidade  

 

Admiração 

 

Conflito Rivalidade 

Perpetração        

Negociação 

 

.605** 

 

-.312* 

 

.608** 

 

.338** 

 

.568** 

 

-.779** 

 

.463** 

Agressão 
psicológica -.643** 

 

.303** 

 

-.660** 

 

-.457** 

 

-.635** 

 

.696** 

 

-.442* 

Agressão física 

sem sequelas  

 

-.645** 

 

.278** -.666** 

 

-.461** 

 

-.639** 

 

.690** 

 

-.453** 

Vitimização        

Negociação 

 

.607** 

 

-.311* 

 

.617** .357** 

 

.571** 

 

-.776** 

 

.458** 

Agressão 

psicológica 

 

-.639** 

 

.300** 

 

-.661** -.458** 

 

-.641** 

 

.692** 

 

-.448** 

Agressão física 
sem sequelas  

 

-.648** 

 

.278* 

 

-.669** -.467** 

 

-.645** 

 

.691** 

 

-.453** 

Nota: * p≤.05; **p≤.01 
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Análises diferenciais das táticas de resolução de conflitos entre irmãos em função da idade  

 Para testar as diferenças das táticas de resolução de conflitos em função da idade, foram 

criados dois grupos de idade (dos 12 aos 15 anos e dos 16 aos 20 anos) e realizada uma análise 

com recurso ao t teste para analisar as diferenças dos valores médios entre os dois grupos de 

idades. De acordo com os dados observados verifica-se, no que respeita à perpetração (Tabela 

2), que existem diferenças significativas entre os grupos no que respeita à variável negociação 

[t(81.668)=-9.03; p=.000], os adolescentes com idades compreendidas entre os 16 e os 19 anos 

(M=30.38; DP=6.53) apresentam uma média superior comparativamente com os adolescentes  

com idades compreendidas entre os 12 e os 15 anos (M=18.14; DP=6.19). No que diz respeito 

à agressão psicológica [t(88)=8.163; p=.000], os adolescentes com idades compreendidas entre 

os 12 e os 15 anos (M=24.82; DP=14.17) apresentam uma média superior comparativamente 

com os adolescentes com idades compreendidas entre os 16 e os 19 anos (M=5.2; DP=4.29). 

Destaca-se, também, a agressão física sem sequelas [t(88)=9.58; p=.000], os adolescentes com 

idades compreendidas entre os 12 e os 15 anos (M=27.54; DP=17.18) apresentam uma média 

superior comparativamente com os adolescentes com as idades entre os 16 e os 19 anos 

(M=3.18; DP=4.87).  

 

Tabela 2. Diferenças das táticas de resolução de conflitos entre irmãos em função da idade (perpetração) 

 CTS2-SP Grupos de idade M±DP IC 95% 

Direção das diferenças 

significativas 

Perpetração     

Negociação 

1 – 12-15 

2 – 16-19 

18.14±6.19 

30.38±6.53 
[-14.91,-9.56] 2>1 

Agressão 
Psicológica 

1 – 12-15 

2 – 16-19 

24.82±14.7 

5.2±4.29 
[15.2,23.9] 1>2 

Agressão física 

sem sequelas  

1 – 12-15 

2 – 16-19 

27.54±17.18 

3.18±4.86 

[19.3, 29.5] 

 

1>2 

 

Nota: M = Média; DP = Desvio Padrão; IC95%  = Intervalo de Confiança a 95% 

  

Análise diferencial das táticas de resolução de conflitos em função da díade fraterna 
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  No sentido de verificar até que ponto as táticas de resolução de conflitos variam em 

função da díade fraterna realizou-se uma análise de comparações múltiplas (ANOVA). No 

que respeita à perpetração (Tabela 3), existem diferenças estatisticamente significativas entre 

os grupos no que respeita a variável negociação [F(3.86)=3.00; p>.005]. Neste sentido para 

verificar onde se encontravam as diferenças recorreu-se ao teste post-hoc, Bonferroni tendo-se 

verificado que a díade masculino/masculino (M= -6.46; p=.009), com IC 95% (-11.29, -1.65) 

utiliza menos a tática de resolução de conflito negociação do que a díade feminino/masculino 

(M=6.46; p=.009), com IC95% (11.29, 1.65).  

 

Tabela 3. Diferenças das táticas de resolução de conflitos em função da fratria  

 CTS2 –SP Díade fraterna M±DP IC 95% 

Direção das diferenças 

significativas 

Perpetração     

Negociação 

 

1-Masculino/masculino 

2-Masculino/feminino 

3-Feminino/masculino 

4-Masculino/feminino 

20.53±7.97 

25.95±8.82 

27.00±8.47 

23.58±9.05 

[-11.29,-1.65] 1<3 

Nota: CTS2-SP = Revised Conflict Tactic Scales – Sibling Version; M = Média; DP = Desvio Padrão; IC95%   = 

Intervalo de Confiança a 95% 

 

 

Análise diferencial da qualidade das relações fraternas em função da idade 

Para testar as diferenças da qualidade das relações fraternas em função da idade, foram 

criados dois grupos de idade (dos 12 aos 15 anos e dos 16 aos 20 anos) e realizada uma análise 

com recurso ao t teste para comparar os valores médios entre os dois grupos de idades. De 

acordo com os dados observados verificam-se diferenças estatísticas significativas entre os dois 

grupos etários em todas as dimensões da qualidade de relacionamento entre irmãos. 

Verificaram-se valores médios mais altos no grupo dos adolescentes com idades entre os 12 e 

os 15 anos (M=32.20; DP=6.67) em comparação com os adolescentes com idades entre os 16 e 

os 19 anos (M=24.63; DP=5.17) em relação à variável conflito [F(88)=6.45; p=.000].  
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Observaram-se valores médios mais altos no grupo de adolescentes com idades entre os 

16 e os 19 anos em relação às seguintes variáveis da qualidade da relação entre irmãos: suporte  

[t(87.9)=-5.14; p>.000], comportamentos pró-sociais [t(72.5)=-6.63; p=.000], 

companheirismo e intimidade [t(72.3)=-4.23; p>.000], e admiração [t(60.5)=-5.42; p=.000] 

e rivalidade [t(86.5)=-3.59; p=.001].   

 

Tabela 4. Diferenças da qualidade da relação entre irmãos em função da idade 

SRQ Grupos de idade M±DP IC 95% 

Direção das diferenças 

significativas 

Suporte 

1 – 12-15 

2 – 16-19 

20.68±3.83 

24.43±3.07 
(-5.19, -2.29) 2>1 

Comportamentos 

pró-sociais 

1 – 12-15 

2 – 16-19 

22.44±4.08 

37.83±2.37 
(-7.11, -3.65) 2>1 

Companheirismo 

e intimidade 

1 – 12-15 

2 – 16-19 

32.16±6.95 

36.85±3.22 
(-6.89, -2.48) 2>1 

Admiração 

1 – 12-15 

2 – 16-19 

23.50±4.73 

27.35±1.47 
(-5.26, -2.43) 2>1 

Rivalidade 

1 – 12-15 

2 – 16-19 

16.62±1.48 

17.58±1.03 

(-1.48, -.426) 

 2>1 

Nota: SRQ = Sibling Relationship Questionnaire; M = Média; DP = Desvio Padrão; IC95% = Intervalo de Confiança 

a 95% 

 

Análise diferencial da qualidade da relação fraterna em função do sexo 

Considerando o resultado do teste t para amostras independentes na comparação da 

variância das médias das dimensões da qualidade da relação entre irmãos em função do sexo, 

verificaram-se diferenças com significância estatística entre os grupos [t(88)=2.457; p=.016] 

observando-se valores superiores da dimensão  de conflito nos rapazes (M=30.23; DP=6.62) 

em relação às raparigas (M=26.84; DP=6.16). Registaram-se ainda diferenças significat ivas 

entre o sexo masculino e feminino quanto à variável rivalidade [(t(85.24)=-2.01; p>.047], com 

valores médios mais elevados nas raparigas (M=17.38; DP=1.21) do que nos rapazes (M=16.81; 

DP=1.46).   

 

Tabela 5. Diferenças da qualidade da relação entre irmãos em função do sexo  

 SRQ Género M±DP IC 95% 

Direção das diferenças 

significativas 

Conflito 

1 – Masculino 

2 – Feminino 

30.23±6.62 

26.84±6.16 
[.648, 6.13] 1>2 
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Rivalidade 

1 – Masculino 

2 – Feminino 

16.81±1.45 

17.38±1.21 
[-1.13, -.006] 

2>1 

Nota: SRQ = Sibling Relationship Questionnaire; M = Média; DP = Desvio Padrão; IC95% = Intervalo de Confiança 

a 95% 

 

Análise diferencial da qualidade da relação fraterna em função da díade fraterna 

 Para testar a qualidade das relações fraternas e ao díade fraterna (Tabela 6) recorreu-se 

ao teste Anova e encontraram-se diferenças significativas entre dois tipos de fratria quanto à 

variável ou dimensão conflito (F(3.38)=3.28; p<.05). Recorreu-se ao teste Bonferroni, indicado 

para amostras pequenas, para determinar quais os grupos que registavam diferenças, sendo que 

a díade masculino/masculino regista valores médios mais altos de conflito comparado com a 

díade feminino/masculino (M=31.25; DP=6.88) e a na díade feminino/masculino verificaram-

se valores médios mais baixos quando comparada com a díade masculino/masculino (M=25.60; 

DP=5.99). Concluindo-se qua a díade masculino/masculino apresenta os valores médios 

superiores (MD=-5.650; p=.015). 

 

Tabela 6. Diferenças da qualidade da relação fraterna em função da díade fraterna  

SRQ Grupos de idade M±DP IC 95% 

Direção das 

diferenças 

significativas 

Conflito 

 

 

1 – Masculino/masculino 

2 – Masculino/Feminino 

3- Feminino/Feminino 

4- Feminino/Masculino  

21.50±3.95 

22.68±3.74 

22.74±4.35 

23.00±´3.86 

[-10.56,-.74] 1>4 

Nota: SRQ = Sibling Relationship Questionnaire; M = Média; DP = Desvio Padrão; IC95% = Intervalo de Confiança 

a 95% 

 

Análise diferenciais a qualidade da relação fraterna em função da constituição familiar 

No sentido de verificar até se existem diferenças na qualidade da relação fraterna em 

função do tipo de constituição familiar (Tabela 7), procedeu-se à constituição de dois grupos 

de constituição familiar (1- famílias com pais casados ou união de facto e 2- famílias com pais 

separados, divorciados ou solteiros). Efetuou-se uma análise inferencial, com recurso ao t teste, 

aos dois grupos e verificaram-se diferenças estatisticamente significativas quanto à dimensão 

suporte (t(88)=-2.18; p=.031), sendo a constituição familiar 2 (famílias monoparentais: pais 
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divorciados ou solteiros) que apresenta valores superiores (M=23.16; DP=4.03) 

comparativamente ao grupo 1 (famílias nucleares: pais casados ou união de facto). . 

Verificaram-se ainda diferenças significativas na dimensão conflito (t(88)=2.11; p=.037), 

registaram-se valores médios mais altos na constituição familiar com pais casados ou em união 

de facto (M=30.41; DP=5.82) do que na constituição familiar de pais divorciados ou solteiros. 

Tabela 7. Diferenças da qualidade da relação entre irmãos em função da constituição familiar 

SRQ Constituição Familiar  M±DP IC 95% 
Direção das diferenças 

significativas 

Suporte  

1 – Casadas/União Facto 

2 – Separadas/Divorciadas/Solteiras  

21.37±3.69 

23.16±4.03 
(-1.79, .822) 2>1 

Conflito 

1 – Casadas/União Facto 

2 – Separadas/Divorciadas/Solteiras  

30.41±5.82 

27.51±7.00 
(2.90, 1.37) 

 

1>2 

Nota: SRQ = Sibling Relationship Questionnaire; M = Média; DP = Desvio Padrão; IC95% = Intervalo de Confiança 

a 95% 

 

Análises preditivas do sexo e da qualidade da relação fraterna nas táticas de resolução de 

conflitos 

Em cada regressão múltipla hierárquica foram analisados separadamente os dados para 

cada dimensão das táticas de resolução de conflitos entre os irmãos. Em cada regressão múltip la 

hierárquica foram introduzidos 2 blocos: género e dimensões da qualidade da relação entre 

irmãos (SRQ). Na análise de regressão múltipla face à negociação (perpetração), o modelo 2 

[F(7.81)=23.376; p<.00] tem uma capacidade explicativa de 68% (R2=68.1). Analisando o 

contributo individual de cada variável independente constata-se que 5 têm um contributo 

significativo (p<.05) enquanto preditoras de forma positiva a negociação (perpetração), sendo 

elas a dominância (β.211) e admiração (β.373).  Já o suporte (β-.411), o companheirismo e 

intimidade (β-.268), o conflito (β-.898), predizem negativamente a negociação (tabela 8). 

Relativamente à variável género (Dummy), não apresenta um contributo significa t ivo 

[F(1.88)=3.306; p<.072]. 

Na análise de regressão múltipla face à agressão psicológica (perpetração), o modelo 2 

[F(7.81)=15.449; p<.00] tem uma capacidade explicativa de 58% (R2=58.2). Analisando o 

contributo individual de cada variável independente constata-se que uma tem um contributo 
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significativo (p<.05) enquanto preditora positivamente da agressão psicológica (perpetração), 

sendo ela o conflito (β.474) (tabela 8). Relativamente à variável género (Dummy), não apresenta 

um contributo significativo [F(1.88)=2.113; p<.150]. 

Na análise de regressão múltipla face à agressão física sem sequelas (perpetração), o 

modelo 2 [F(7.81)=16.169; p<.00] tem uma capacidade explicativa de 59% (R2=59.1). 

Analisando o contributo individual de cada variável independente constata-se que 3 têm um 

contributo significativo (p<.05) enquanto preditoras da violência física sem sequelas 

(perpetração), sendo elas a dominância (β-.222) e a rivalidade (β-.213), predizem 

negativamente a violência física, já o conflito (β.462) prediz positivamente a violência física.  

 

Tabela 8. Predições do sexo e da qualidade da relação fraterna nas táticas de resolução de conflitos  
CTS2-SP 

Perpetração R2 R2change B 
 

SE 
 
β t 

 
p 

Negociação        

Bloco 1 

Género (Dummy) 

 

.036 

 

 

.025 

 

 

 

3.37 

 

 

 

1.85 

 

 

.190 

 

1.818 

 

 

.072 

 

Bloco 2  

Suporte 

 

.681 

 

 

.681 

 

 

-.909 

 

. 

431 

 

-.411 -2.110 

 

.038 

Dominância    .439 .175 .211 2.509 .014 

Comportamentos  

Pró-sociais 
  

.374 

 

.407 

 

.208 

 

.918 

 

.361 

Companheirismo 

Intimidade 
  

-.389 

 

.154 

 

-.268 

 

-.2.520 

 

.014 

Admiração 
  

.795 

 

.380 

 

.373 

 

2.090 

 

.040 

Conflito   -1.193 .171 -.988 -6.968 .000 

Rivalidade   .687 .543 .108 1.265 .210 

Agressão 

Psicológica 
  

 

  
 

 

Bloco 1 

Género (Dummy) 

 

.023 

 

.012 -4.622 

 

3.180 

 

-.153 

 

-1.453 

 

.150 

Bloco 2 

 

Suporte  

.582 .540  

.176 

 

 

.839 

 

 

.047 

 

 

.210 

 

 

.834 

Dominância 
  

 

-.657 

 

.341 

 

-.186 

 

-.1.928 

 

.057 

Comportamentos  

Pró-sociais 
  

-.273 

 

.792 

 

-.090 

 

-.345 

 

.731 

Companheirismo  

Intimidade 
  

.085 

 

.300 

 

.035 

 

.284 

 

.777 

Admiração   -1.210 .740 -.334 -1.635 .106 

Conflito   1.071 .333 .474 3.214 .002 
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Rivalidade   -2.083 1.057 -.193 -1.971 .052 

Agressão Física sem Sequelas  

Bloco 1 

Género (Dummy) 

 

.020 

 

.008 -5.063 

 

3.823 

 

-.140 

 

-1.324 

 

.189 

Bloco 2 

Suporte 

.591 

 

.551 

 .121 

 

.995 .027 

 

.121 

 

.904 

Dominância   -.944 .404 -.222 -2.336 .022 

Comportamentos  

Pró-sociais  
  

-.328 

 

.940 

 

-.090 

 

-.349 

 

.728 

Companheirismo e 

Intimidade 
  

.093 

 

.356 

 

.031 

 

.261 

 

.795 

Admiração   -1.463 .878 -.337 -1.666 .100 

Conflito   1.52 .395 .462 3.168 .002 

Rivalidade   -2.768 1.254 -.213 -2.207 .030 

Bloco 1 – Género; Bloco 2 – SRQ (Sibling Relationship Questionnaire).  

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

 
Discussão 

Esta investigação procurou explorar a qualidade das relações entre irmãos, num grupo 

de adolescentes portugueses em situação de risco, cujas famílias estão identificadas e 

acompanhadas por serviços de ação social e de proteção de crianças e jovens, comparando as 

táticas de resolução de conflitos e a qualidade das relações fraternas por sexo, grupos de idade, 

díade fraterna e constituição familiar.  

Assim, e no que diz respeito às associações, os dados encontrados são congruentes com 

as investigações desenvolvidas por Relva et al. (2014), revelando que a violência psicológica e 

a violência física sem sequelas estão associadas positivamente entre si, e estão negativamente 

associadas à negociação. Hoffman et al. (2004) alertaram para o facto de a violência psicológica 

preceder a violência física, isto é, à medida que a violência psicológica aumenta existe uma 

maior possibilidade de o sujeito utilizar a violência física sem sequelas e, por sua vez, esta 

poderá conduzir à violência física com sequelas. Recchia e Howe (2009) refere que a utilização 

da tática de resolução de conflitos como a negociação está positivamente associado a relações 

saudáveis e de qualidade entre irmãos e negativamente ligada a táticas destrutivas e 

contundentes. A negociação é uma competência que se aprende e se desenvolve quando surgem 

conflitos na interação com os outros e, sobretudo, na interação com os irmãos surgem 
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oportunidades únicas para aprenderem a negociar, a perceber as emoções dos outros e a 

persuadi-los de forma a resolver os seus conflitos (Noland et. al., 2004). Desta forma, o conflito 

é visto como um acontecimento que não é prejudicial em si, mas sim o uso da violência como 

tática para resolver os conflitos (Straus, 2007).    

Da análise inferencial intraescalas (CTS2-SP e SRQ) verificou-se que os adolescentes 

que utilizam a negociação como tática de resolução de conflitos apresentam relacionamentos 

fraternos baseados no suporte, comportamentos pró-sociais, qualidade afetiva e admiração. 

Considerando a negociação um conjunto de ações tomadas para resolver um conflito através da 

discussão ou debate (Straus et al., 1980), é possível que as relações entre irmãos se revelem 

mais positivas e de grande cumplicidade pelo apoio emocional que partilham na relação 

fraterna. Em contraponto, verificou-se que as relações fraternas se tornam mais conflituosas e 

caracterizadas pela dominância de um dos irmãos sobre o outro quando os adolescentes 

recorrem à agressão psicológica e física para resolver as suas disputas (Yeh & Lempers, 2004). 

Relva et al. (2014) verificou que as taxas de perpetração e de vitimização dos participantes 

foram muito coincidentes, estimando uma taxa de coocorrência para cada tipo de abuso: 87% 

do abuso psicológico, 66% do abuso físico e 4 % do abuso sexual. Acrescentando que a 

violência entre irmãos é altamente prevalente no início da adolescência, especificamente para 

a idade de referência dos 13 anos de idade, sendo maioritariamente expressa por comportamento 

de abusos psicológicos e físicos sem sequelas.   

Tendo em conta que a rivalidade pode advir de fatores direcionados para a diferenciação 

dos irmãos dentro da dinâmica familiar, no sentido de cada um se destacar (Adler, 1984; 

Fernandes, 2002; Silveira, 2002), esta poderá ser um aspeto positivo no relacionamento fraterno 

tendo em conta que verificamos uma associação positiva entre a negociação e negativa com a 

agressão psicológica e física. A este respeito Relva et al. (2014) verificou que os jovens ao 

classificarem os abusos que sofreram (violência psicológica, física e sexual) atribuem os 
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incidentes à rivalidade entre irmãos. Para Finkelhor et al. (2006) as crenças do próprio e da 

sociedade sobre a violência fraterna constitui uma experiência normativa, reinterpretando o 

comportamento violento como mera manifestação de rivalidade. Fernandes (2002), alerta para 

o facto de o favoritismo dos pais por um dos filhos ou a perceção destes do favoritismo de um 

dos pais pode agravar e intensificar os comportamentos violentos.  

Em relação às diferenças entre idades, o grupo dos adolescentes mais velhos da amostra 

(entre os 16 e os 19 anos de idade) tendem a aplicar mais a negociação como tática de resoluçã o 

de conflitos do que os adolescentes mais novos (entre os 12 e os 15 anos de idade), recorrendo 

estes últimos mais à violência física. Segundo Finkelhor et al. (2006), tal pode ser explicado 

pelo facto de os sujeitos mais velhos já terem adquirido maturidade para lidar com os conflitos 

de uma forma racional e assumirem funções do subsistema parental em relação aos mais novos, 

como substituição da função desse subsistema. A este respeito também Nolland et al. (2004) 

referem que os episódios de violência decrescem com a entrada na adolescência por maturação 

das competências relacionais. A este respeito a investigação tende a estar em conformidade,  

Tucker, Finkelhor, Shattuck e Turner (2013),verificaram que a violência física tinha sido a 

forma mais comum de violência e que o pico de vitimização ocorria antes da adolescência, 

argumentando esse resultado com o facto de que é também a partir desse período que ocorre 

um maior envolvimento nas relações fora da família. Ainda a este propósito, recentemente, Yu, 

Lim e Gamble (2016) sugeriram que os irmãos mais velhos, entre os 15 aos 20 anos, e porque 

fisicamente mais desenvolvidos, tendem a tirar proveito dessa vantagem física na relação com 

os irmãos.  

Ainda sobre a variável idade verificou-se que os adolescentes mais velhos (dos 16 aos 

19 anos de idade) apresentam maior satisfação com a relação estabelecida com os irmãos, 

fundamentada no suporte, admiração, companheirismo e comportamentos pró-sociais e boa 

qualidade da relação afetiva. Os adolescentes mais novos (entre os 12 e os 15 anos de idade) 
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têm uma perceção da relação fraternal mais negativa e fundamentada no conflito, o que faz com 

que a variável idade apareça como o fator preditor do conflito entre irmãos, como já referimos 

acima. Fernandes (2002) refere que a perceção negativa da relação fraternal dos irmãos mais 

novos pelos mais velhos pode advir dos sentimentos de subjugação ao poder e controle exercido 

pelos mais velhos, uma vez que estes beneficiam do seu estatuto de poder e liderança, bem 

como a vantagem da superioridade física. Yu et al. (2016) verificaram que os irmãos mais 

velhos sendo adolescentes ou não eram mais propensos do que os irmãos mais novos a 

demonstrarem comportamentos de maior agressividade e, consequentemente, promove no 

comportamento do irmão mais novo uma normalização do comportamento agressivo que será 

reativa na interação com o irmão mais velho (Relva et al., 2012).  

No que concerne à díade fraterna, vários autores (Hoffman et al., 2004; Tucker et al.,  

2013; Relva et al., 2014) referem que as díades masculino/masculino parecem ser as que mais 

se envolvem em violência fraterna. Os resultados desta investigação parecem ir de encontro ao 

exposto, uma vez que, são as díades masculinas que menos recorrem à negociação para resolver 

conflitos, em contraponto com as díades mistas, sobretudo quando o sujeito mais velho é 

rapariga. Fernandes (2005) e Goldsmid e Féres-Carneiro (2007, 2011) referem que as relações 

fraternas conflituosas, com ênfase para os irmãos do mesmo género, tendem a tornar-se mais 

positivas na fase da adolescência através da partilha de segredos e experiências partilhadas. 

Carter e McGoldrick (2001) salientaram que na primeira infância as relações fraternas são 

caracterizadas pela disputa de atenção e afeto dos pais, simultaneamente com o 

desenvolvimento da personalidade através do processo de diferenciação dos outros irmãos. Na 

entrada da adolescência assiste-se à perda da identidade infantil, que apesar de originar alguma 

angústia na procura de proteção e afeto característico da fase anterior, assiste-se a novos 

processos de socialização, com o desempenho de novas tarefas, relações interpessoais mais 

autónomas, desenvolvimento de condutas mais responsáveis e construção de ligações mais 
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significativas com os pares (Mota & Matos, 2013; Rocha, 2008). A par destes factos, existe 

alguma pesquisa sobre a qualidade das relações fraternas do ponto de vista sistémico, 

estabelecendo ligações sobre acontecimentos/contextos em que os irmãos não estão diretamente 

envolvidos, mas têm impacto indireto nas suas relações (Alarcão, 2000; Yu & Gamble, 2008). 

O horário de trabalho muito extenso dos pais dos adolescentes ou pelo facto de pertencerem a 

famílias monoparentais (54% das famílias deste estudo são monoparentais), tem um impacto 

sobre os irmãos mais velhos, incutindo- lhes a responsabilidade de cuidar dos seus irmãos mais 

novos, promovendo a diferenciação e complementaridade dos papéis. De facto, esta situação 

pode ser encarada, por um lado, pelos mais velhos, de forma positiva, pois reforça o diálogo e 

fortalece os laços afetivos entre os irmãos, levando a uma maior qualidade das relações 

fraternas, e, pelos mais novos, de forma negativa, porque torna as relações fraternas mais 

conflituosas e leva-os a não reconhecer o poder atribuído a um dos irmãos mais velhos (Costa 

& Dias, 2012; Sulloway, 1996).    

Verificou-se ainda diferenças significativas na qualidade da relação fraterna na 

dimensão do suporte e conflito em função da constituição familiar: adolescentes com pais 

casados/união de facto apresentam relações fraternas fracas no suporte e níveis elevados de 

conflito, já os adolescentes com pais separados/divorciados têm níveis mais elevados de suporte 

e níveis mais baixos de conflito. Embora o presente estudo não se concentre no subsistema 

parental e conjugal, estes fazem parte de um mesmo sistema social: a família, e havendo uma 

interdependência entre subsistemas, justifica-se a pertinência desta influência (Minuchin, 

1982). As características do meio familiar revistas na literatura como sendo a instabilidade 

financeira (Gomes et al., 2005), o stresse familiar (Relva et al., 2012a), a discórdia conjugal 

(Crawford, Cohen, Midlarsky, & Brook, 2001), divórcio (Hetheringon & Clingempeel, 1992; 

Volling & Belsky, 1992) os conflitos parentais e violência doméstica (Gomes & Erdmann, 

2014), estão presentes nas famílias dos adolescentes inquiridos nesta amostra e os resultados 
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obtidos são consonantes com alguns estudos (Dunn et al., 1999; Widmer, 1999; Brody, 1998; 

Stocker & Youngblade, 1999). Num estudo transversal Jenkins (1992) descobriram que as 

crianças de famílias com altos níveis de hostilidade e conflito conjugal há evidência de distúrbio 

infantil aumentado e conflito entre irmãos (Kim et al., 2006) e a violência (Hoffman et al., 

2005), mas não se verifica essa evidência quando essas crianças apresentavam uma relação 

fraterna positiva (Jenkins, 1992; Stocker et al., 1999; Kim et al., 2005). Gass, Jenkin e Dunn 

(2007), ao investigarem num estudo longitudinal se a relação entre irmãos é protetora perante 

stressores familiares, verificaram que os relacionamentos fraternos carinhosos moderam a 

relação entre eventos de vida stressantes e o desenvolvimento infantil ajustado. Neste mesmo 

estudo, verificou-se que, independentemente da qualidade da relação entre pais-filhos, o 

carinho entre irmãos parece ser protetor no desenvolvimento emocional e comportamental das 

crianças em situação de conflito conjugal. Já Dunn et al. (1999) e Widmer (1999) mostram que 

os conflitos conjugais são preditores mais importantes no conflito fraterno do que o divórcio 

em si mesmo, isto é, promovem relações fraternas mais conflituosas e menos orientadas 

pela/para a afetividade (Brody, 1998; Stocker et al., 1999). Poortman et al. (2009) verificaram 

que o divórcio tem pouco efeito na qualidade do relacionamento fraterno em famílias com 

baixos níveis de conflito, mas melhora a relação fraterna nas famílias com altos níveis de 

conflito. Os resultados obtidos parecem indicar que apesar de a função dos irmãos é o de 

preencherem necessidades sociais (Cicirelli, 1995; Fernandes, 2002; Minuchin, 1992), eles 

podem também assumir competências atribuídas aos cuidadores primários (Bowlby, 1969) de 

suporte e conforto, sobretudo na ausência de relações positivas entre os pais e filhos (Gass et 

al., 2007). Os resultados obtidos corroboram a literatura que aponta para relacionamentos 

fraternos mais próximos, caracterizados pela união e suporte diante de situações de crise ou 

acontecimentos mais disfuncionais para o sistema familiar, como é o caso do divórcio dos pais 

(cf. Alarcão, 2000; Fernandes, 2002; Fernandes, 2005; Silveira, 2002; Volling et al., 1992; 
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Wagner, 2002). No entanto, é de salientar a necessidade averiguar esta indicação, uma vez que 

outras investigações apontam para a presença do conflito e negatividade é aumentado em 

famílias divorciadas e separadas versus casadas e maior ainda em famílias monoparenta is 

versus casadas e reconstituídas (Dunn et al., 1999).  

Furman et al. (1985) referem que as variáveis da constelação familiar como a idade, o 

espaçamento de idades entre os irmãos e o género são apontados como determinantes na 

qualidade da relação entre irmãos, no entanto, no presente estudo, não foram encontrados 

efeitos da influência destas variáveis na predição das táticas de resolução de conflitos adotada 

pelos irmãos. Consequentemente, os resultados necessitam de serem replicados em outros 

estudos, o que não invalida retirarmos as observações que se seguem e acrescentar valor na 

compreensão das relações entre irmãos e sugerir diretrizes nos planos de intervenção para as 

famílias proporcionarem relações positivas e protetoras, em especial para os adolescentes que 

vivem em famílias de “risco”. Segundo Straus (1979) e Relva et al. (2013), as táticas de 

resolução de conflitos são, basicamente, duas: a negociação e a violência. Esta investigação 

sugere que a negociação como tática de resolução de conflitos tende a aumentar quando a 

relação entre irmãos é caracterizada pela admiração e dominância. Recchia et al. (2009) 

verificaram num estudo sobre as associações entre compreensão social, qualidade de 

relacionamento e resolução de conflitos entre irmãos, que é mais verosímil irmãos com 

relacionamentos positivos obterem um compromisso resolutivo de conflitos recorrentes (Ross, 

Ross, Stein, & Trabasso, 2006). Embora esta relação causal não seja clara, os adolescentes com 

relações fraternas positivas estão mais motivados para resolver conflitos de forma construtiva. 

Todavia, faz sentido que adolescentes que admirem e gostem do seu irmão sejam mais 

propensos a resolver conflitos de forma mais construtiva (Stein & Albro, 2001). Por outro lado, 

esta investigação mostra que a posição de poder e de dominância de um dos irmãos, seja o mais 

velho ou o mais novo (Recchia & Howe, 2009), tem uma influência positiva na utilização da 
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negociação (Ross et al., 2006). No entanto, a literatura refere claramente os irmãos mais velhos 

com maior capacidade de controlar as negociações de conflitos devido aos seus conhecimentos 

e habilidades sociocognitivos e força (Furman et al., 1985; Tucker et al., 2015). Verificou-se 

nesta investigação que a presença de conflito, companheirismo e intimidade, bem como, o 

suporte predizem negativamente o uso da negociação, apoiando a hipótese que as relações 

fraternas são muito próximas, intensas (Fernandes, 2002, 2005) e ambivalentes (Furman et al., 

1985) oscilando entre o amor e o ódio. O equilíbrio entre o apoio afetivo e o conflito são 

oportunidades para os irmãos desenvolverem capacidades de entender as emoções, aprender a 

gerir sentimentos de perda e raiva e a resolver conflitos (Dunn et al., 2007; Faber & Mazlish, 

1995). Straus et al. (1980) referem que os conflitos são inevitáveis na interação humana, porém, 

o uso da violência como tática de resolução de conflitos não o é, originando comportamentos 

destrutivos para a qualidade da relação fraterna (Brody, 1998). Esta hipótese sustenta os dados 

encontrados nesta investigação, dado que a presença de conflito na relação fraterna prediz 

positivamente a agressão psicológica e a agressão física é influenciada positivamente pelo 

conflito e a dominância.  

 Neste estudo verificou-se que a rivalidade prediz a agressão psicológica e física, o que 

pode ser explicada, segundo Relva et al. (2014), pela normalização das experiências de 

vitimização, que permitem reduzir a dissonância cognitiva que dois comportamentos de 

valências opostas lhes provoca: a ambivalência de sentimentos em acreditar que os irmãos se 

amam e temerem ser coagidos por eles. 

    

Implicações práticas, limitações do estudo e propostas para estudos futuros 

Finalizando, urge a necessidade de retirar algumas implicações práticas do presente 

estudo. Primeiramente, ressalta-se a influência negativa das relações fraternas fundamentadas 

no conflito na predição da negociação. Em seguida, destaca-se o conflito e a dominância como 
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agentes preditores da violência física e psicológica. Destacam-se estas características da relação 

fraterna porque vários estudos mostram que os aspetos negativos como a presença do conflito 

e abuso de poder sobre o outro têm um impacto maior nas interações interpessoais do que a 

presença de aspetos positivos da relação como o afeto e intimidade (Feinberg, Solmeyer & 

McHale, 2012; Solmeyer et al, 2014; Relva et al., 2014). O presente estudo logra contribuir 

para apresentar aos profissionais e famílias a importância de se abordar o tema da violênc ia 

intrafamiliar, em especial a fraterna, capacitar os adolescentes e família com competências para 

a resolução de conflitos. Ajudar os adolescentes a investirem no laço ou vínculo fraterno, 

ensinando-os a administrar os desafios e recompensas inerentes desta relação, será uma mais -

valia a médio e longo prazo na construção de uma base para as relações fraternas saudáveis, 

fonte de apoio e prazer ao longo da vida. Os resultados dos programas de intervenção familiar 

podem direcionar-se para reduzir os conflitos e agressões, ensinar os pais a mediarem as 

disputas entre irmãos (Deater-Deckard & Dunn, 2002), promover habilidades pró-socias e 

redução de comportamentos destrutivos nas relações entre irmãos e, sobretudo, promover a 

autorregulação emocional (Kennedy & Kramer, 2008), têm tido bons resultados e através dos 

filhos consegue-se fazer intervenções nas estratégias de parentalidade (Recchia et al., 2007).  

Neste seguimento são apontadas algumas limitações do estudo, sendo que este apresenta 

um caráter transversal, não permitindo o estabelecimento de relações causa-efeito através de 

uma amostra com famílias não multiassistidas, bem como uma amostra pequena e 

geograficamente homogénea, dificulta a utilização de testagens estatísticas robustas e 

representar a realidade das famílias portuguesas, mesmo que neste contexto restrito. 

Como propostas para futuras investigações seria importante aumentar o tamanho da 

amostra e criar outra amostra com indivíduos que não pertencem a famílias multiassistidas para 

comparar os dois grupos e perceber os motivos que levam os adolescentes a recorrerem à 

intimidação e violência como tática de resolução de conflitos. Seria benéfico utilizar uma 
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perspetiva sistémica ou multifatorial da violência introduzindo aspetos do seio familiar, como 

a violência conjugal.  
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Resumo 

As relações estabelecidas com outros significativos, sobretudo no seio da família, como são os 

irmãos, são particularmente importantes para a construção do autoconceito e autoestima, pelo 

que a qualidade dessas relações surge, também, frequentemente associada ao rendimento 

académico. O objetivo deste estudo foi explorar as relações entre a qualidade das relações entre 

irmãos, o autoconceito e a autoestima e perceber as diferenças significativas em função das 

variáveis sociodemográficas. Os participantes do estudo foram 90 adolescentes, estudantes com 

irmãos a serem acompanhados pelos serviços da Segurança Social e CPCJ. Os dados foram 

recolhidos através da aplicação de um questionário sociobiográfico, do Sibling Relationship 

Questionnaire (SRQ), da Rosenberg Self-Esteem Scale (RSES) e do Inventário Clínico de 

Autoconceito (ICAC). Verificaram-se associações positivas entre a autoestima, autoconceito e 

o suporte, comportamento pró-sociais e admiração. Enquanto a dominância está negativa 

associada à autoestima e autoconceito. O sexo masculino está associado a uma autoestima mais 

elevada e as díades masculino/feminino apresentam valores mais altos do que as díades 

feminino/feminino. Os resultados apontam para a existência de um efeito preditor positivo da 

autoestima na relação fraterna quanto ao suporte, admiração, comportamentos pró-sociais e a 

qualidade do afeto; e, também, apontam para um efeito preditor negativo da autoestima na 

relação fraterna quanto à dominância e conflito. Retira-se como implicação prática deste estudo 

a influência das relações fraternas positivas na formação da autoestima saudável dos 

adolescentes. 

 

Palavras-chave: relações entre irmãos; autoestima; autoconceito; adolescentes. 
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Abstract 

The relationships established with significant others, especially within the family, such as 

siblings, are particularly important for the construction of self-concept and self-esteem, so the 

quality of these relationships is also often associated with academic achievement. The objective 

of this study was to explore the relationships between the quality of sibling relations, self-

concept and self-esteem and to perceive the significant differences according to 

sociodemographic variables. The study participants were 90 adolescents, students with siblings 

to be accompanied by the Social Security and CPCJ services. Data were collected through the 

application of a socio-clinical questionnaire, the Sibling Relationship Questionnaire (SRQ), the 

Rosenberg Self-Esteem Scale (RSES) and the Clinical Self-Concept Inventory (ICAC). There 

were positive associations between self-esteem, self-concept and support, pro-social behavior 

and admiration. While dominance is negative associated with self-esteem and self-concept. 

Male sex is associated with higher self-esteem and male / female dyads present higher values 

than female / female dyads. The results point to the existence of a positive predictive effect of 

self-esteem in the fraternal relationship regarding support, admiration, pro-social behaviors and 

the quality of affection; and also point to a negative predictive effect of self-esteem in the 

fraternal relationship to dominance and conflict. As a practical implication of this study, the 

influence of positive fraternal relationships on the formation of adolescents' healthy self-esteem 

is taken as a practical implication. 

 

Keywords: sibling relations; self-esteem; self-concept; adolescents. 
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Introdução 

A família é o elemento fundamental da construção da sociedade, ela existe desde sempre 

e para sempre: "a família é do passado, é do presente e será do futuro” (Dias, 2011, p. 153). O 

conceito de família não é unívoco para todas as épocas e culturas e atualmente vivemos um 

período de grande mudança de valores e de organização social (Dias, 2000), dando origem a 

várias dimensões familiares (Delgado & Wall, 2014), relacionadas com a sua estrutura, 

funcionalidade e relações (Aboim & Wall, 2002; Caniço, 2014; Fernandes & Maia, 2015). O 

presente estudo pretende abordar a temática da família na perspetiva dos irmãos, dado que 

algumas investigações têm verificado que a qualidade da relação fraterna tem um impacto 

importante em vários aspetos da vida do adolescente, como, a curto prazo, dificuldades 

académicas, problemas de comportamento, problemas emocionais como autoestima fragilizada, 

depressão ou perturbações alimentares (Caffaro & Conn-Caffaro, 1998, 2005; Duncan, 1999; 

Peixoto, 2004; Snyder, Bank, & Burraston, 2005; Wiehe, 1997). A autoestima, a par com o 

autoconceito são pilares da identidade pessoal e constroem-se através das perceções que cada 

indivíduo faz acerca de si mesmo, tendo por base as suas atitudes, sentimentos, competências e 

aceitação (Faria & Azevedo, 2004; Hattie, 1992; Harter & Whintesell, 2003; Vaz-Serra, 1986a). 

Estas perceções construídas estão relacionadas com as dinâmicas das relações familiares, em 

especial a coesão e o suporte emocional percecionado, e, também, as avaliações dos diferentes 

elementos da família (Harter et al., 2003; Lord, Eccles, & McCarthy, 1994; Peixoto, 2004). 

Sendo os conflitos entre irmãos frequentes, muitas vezes mal resolvidos, altamente agressivos 

e até abusivos, constituem uma fonte de preocupação para os pais e, muitas vezes, estes 

questionam-se sobre a melhor forma de intervir, porque interferir na sua resolução pode, de 

facto, agravá-los (Fernandes, 2002; Recchia & Howe, 2010; Relva, Fernandes, & Alarcão, 

2014). 
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A Família e a Fratria 

 As relações fraternas foram referenciadas na literatura, embora de uma forma breve, por 

psicólogos e psiquiatras de renome como Freud (1912), Adler (1984) e Piaget (1932) que já 

salientavam a importância do contexto fraternal no desenvolvimento individual (Fernandes, 

2002; Fernandes, Alarcão, & Raposo, 2007). Freud (1912), numa das suas obras, refere que não 

há provavelmente nenhuma casa sem conflitos violentos entre os seus habitantes mais 

pequenos, seja pela rivalidade pelo amor dos pais, competição por objetos comuns, ou mesmo 

pelo espaço físico do lugar que ocupam. Adler (1984), considerado pioneiro no estudo das 

relações fraternas, identificando a constelação de irmãos como o primeiro microcosmo social, 

onde, a criança, na relação com os iguais, que são os seus irmãos, podiam desenvolver 

habilidades cooperativas e preparar-se para os relacionamentos futuros. Autores mais recentes 

(ver Fernandes, 2002), relacionam a personalidade a cada uma das principais posições fraternas, 

considerando para isso tanto a ordem de nascimento, quanto o sexo e o número de irmãos. Foi 

a partir da década de 80 que se retomou a temática do relacionamento fraterno com enfoque 

sobre: a sequência do desenvolvimento do relacionamento fraterno; ligações entre este e outros 

relacionamentos sociais; as contribuições do relacionamento fraterno para a personalidade e o 

desenvolvimento sociocognitivo do indivíduo; a contribuição relativa a fatores genéticos e do 

ambiente compartilhado e não-partilhado nas diferenças entre irmãos. No entanto, ainda durante 

a década de 90 não existiam condições para responder a muitas perguntas sobre os irmãos e, 

para além disso, a implicação para a prática das descobertas, até então, acerca do seu 

relacionamento ainda não estava suficientemente delineada e disseminada (Dunn, 1986; 

Fernandes, 2005; Kramer & Ramsburg, 2002). 

Segundo a teoria familiar sistémica, ao conceituar a família como um sistema de 

indivíduos em interação, leva a que se considere o subsistema fraternal um aspeto significante 

no sistema familiar, caracterizado como sistema aberto, composto por indivíduos e seus 
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comportamentos comunicativos e relacionais (Alarcão, 2000; Deater-Deckard & Dunn, 2002; 

Minnett, Vandell, & Santrock, 1983). Neste sentido Gameiro (1992) afirma que a família é uma 

rede complexa de relações em que o sentimento e comportamento de um indivíduo que 

representa um subsistema afeta os demais, tornando-os interdependentes e nunca podendo, por 

isso mesmo, ser estudados isoladamente. A compreensão sistémica da família está vinculada à 

compreensão da sua estrutura e organização, à compreensão dos padrões transaciona is 

(Alarcão, 2000) e delimitação de fronteiras e hierarquização dos subsistemas, isto é, entre os 

indivíduos e entre estes e o exterior.   

No sistema familiar, constituído classicamente pelo pai, mãe e um filho, o subsistema 

fraternal começa com o nascimento do segundo filho e, em média, acontece poucos anos depois 

do primeiro nascimento, por isso, a fratria torna-se um contexto precoce na vida da maioria dos 

indivíduos (Fernandes et al., 2007). Ser ou ter um(a) irmão(ã) é uma das contingênc ias 

vitalícias, pois não existem ex-irmãos, eles são impostos pelo subsistema parental e têm uma 

significância inestimável na formação da personalidade individual, compartilhando a própria 

história de vida (Goldsmid & Féres-Carneiro, 2007). Minuchin (1982) refere-se à relação 

fraterna como o laboratório social, onde se aprende a liderar, cooperar, negociar, rivalizar e 

competir e, consequentemente, de grande importância para o desenvolvimento. Autores como 

Relvas (1996) e Fernandes (2005) referem a fratria como um espaço privilegiado para a 

aprendizagem uma vez que quando as crianças contactam com o mundo extrafamiliar recorrem 

a essas aprendizagens para se orientarem nas novas relações e enriquecerem os seus próprios 

modelos fraternais com o aprendido no exterior. Esta acomodação progressiva, fruto das 

relações entre iguais, vai ser utilizada ao longo do percurso de vida do sujeito e em diversos 

contextos, na vida profissional ou académica, na relação com amigos e relacionamentos afetivos 

(Minuchin, 1982). Faber e Mazlish (1995), partilham a ideia de que as primeiras experiênc ias 
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com os nossos irmãos moldam, ainda hoje, a nossa maneira de agir, de pensar ou de nos 

considerarmos a nós mesmos. 

As famílias disfuncionais, pela existência de múltiplos problemas que afetam vários 

elementos da família, situam-se em margens qualitativa e quantitativamente muito amplas, mas 

são geralmente provenientes de baixo nível socioeconómico, com privação económica e 

cultural, e com uma enorme dificuldade em administrar os seus recursos económicos (Alarcão, 

2000). A par da ausência de suporte social e da carência económica, outros fatores de ordem 

familiar, nomeadamente problemas nas relações parentais e extrafamiliares, frequentemente 

associados ao desemprego ou condições laborais insatisfatórias, e fatores de coparentalidade e 

desresponsabilização parental, originam ambientes familiares que poderão potenciar 

comportamentos desviantes no adolescente (Fernandes, 2011). Assim, parece que perante 

contextos familiares problemáticos a relação entre os irmãos pode funcionar como fator protetor 

face a comportamentos desviantes (Widmer, 1999) e a perturbações emocionais (Brody, 

Stoneman, & McCoy, 1994; Widmer & Weiss, 2000). Deste modo, as relações satisfatór ias 

com os irmãos parecem favorecer o desenvolvimento de competências sociais e da capacidade 

para resolver conflitos de forma construtiva (Herrera & Dunn, 1997). Um estudo realizado por 

Bullock e Dishion (2002), com 206 famílias, observou que as atitudes de um irmão têm 

influência na socialização de um irmão mais novo, pelo que, os irmãos mais novos tendem a 

seguir os comportamentos dos mais velhos. E sabemos como a dinâmica das famílias 

multiassistidas se caracteriza pela deficiente realização de tarefas familiares no que respeita a 

aspetos organizacionais (suporte económico, casa, educação, saúde), como relacionais (gestão 

de tensões, nutrição emocional dos filhos, exigências intimidade e estabilidade afetiva dos 

membros do sistema, manutenção das fronteiras dos subsistemas); caracteriza-se, também, pela 

procura de pessoas externas que possam desenvolver essas funções e competências dos 

membros do sistema familiar (Alarcão, 2000). 
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A Família e a Qualidade da Relação Fraterna 

Já vimos que a família é certamente a instituição social mais antiga e é nela que se 

estabelecem os contactos emocionais mais significativos para o desenvolvimento da criança, 

espaço único de manifestação de amor, afinidades e conflitos, e onde a criança existe através 

da disponibilidade, das opiniões, atitudes e comportamentos dos outros significativos, 

primeiramente dos pais ou cuidadores primários e posteriormente dos irmãos e pares (Bowlby, 

1969; Winnicott, 1993). Esta perceção de si ou do self através dos outros significativos (pais e 

irmãos) origina um modelo interno dinâmico, fruto da vinculação, ao qual Bowlby (1969) 

atribui um papel preponderante na modelagem das relações interpessoais e afetos que 

influenciará a capacidade de adaptação do indivíduo em todas as fases do ciclo vital. Neste 

sentido, alguns estudos indicam que pais afetuosos e firmes promovem uma melhor adaptação 

na adolescência, maior maturidade e melhores desempenhos escolares do que os adolescentes 

educados de forma indulgente ou indiferente (Steinberg & Morris, 2001). Alguns estudos 

apontam para a hipótese de irmãos mais velhos serem os cuidadores dos irmãos mais novos,  

sobretudo em situações de angústia ou na ausência da figura de cuidados primários, tornando -

se na sua base segura (Kiang & Furman, 2007). Neste sentido, expandindo a teoria de 

vinculação, uma vinculação segura aos irmãos e uma boa representação interna das relações 

fraterna na adolescência poderá contribuir para um desenvolvimento social bem-sucedido e 

adaptação saudável (Nickerson & Nagle, 2005; Yeh & Lempers, 2002). Na adolescência são os 

irmãos que operam como uma fonte de apoio emocional, aos quais são solicitados conselhos 

acerca dos reveses desta fase (Seginer, 1998). Para os adolescentes os irmãos podem servir de 

fonte de apoio emocional com significados e funções distintas de outras relações, como os pais, 

os amigos ou os pares românticos (Stocker & Youngblade, 1999). Os irmãos representam uma 

fonte confiável de apoio (Brody, 1998; Lempers & Clark-Lempers, 1992), estão mais acessíveis 

ao longo do tempo do que os amigos (Cicirelli, 1995), e como numa relação entre iguais 
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procuram ajuda e aconselhamento em questões de namoro ou sexo (Moser, Paternite & Dixon, 

1996). Relações fraternas fortes são pautadas pela confiança, suporte, reciprocidade e 

cooperação (Buhrmester & Furman, 1990; Fernandes, 2002). Lampers et al. (1992) verificaram 

que as relações fraternas durante a infância e a adolescência caracterizadas pelo 

companheirismo, intimidade e afeto promovem o desenvolvimento e ajuste sócio emociona l, 

sobretudo dos irmãos mais próximos em idade. East e Rook (1992) verificaram que os 

adolescentes, média de 12 anos de idade, com relacionamentos fraternos afetuosos e baseados 

no suporte apresentaram menos problemas de adaptação e maior maturidade. Dunn, 

Slomkowski & Beardsall (1994), num estudo longitudinal, encontraram associações entre a 

qualidade das relações entre irmãos e problemas de comportamento na adolescência: relações 

menos calorosas, menos intimistas e raramente amigáveis, apresentavam, para além de um alto 

nível de conflito, medo, inibição e comportamentos antissociais. No entanto, um bom 

relacionamento fraterno na infância não garante a verosimilhança do relacionamento mais tarde 

na adolescência (Dunn, 1993), visto que a natureza do relacionamento pode mudar 

simultaneamente às mudanças cognitivas, sociais e biológicas típicas da adolescência (Dunn, 

1983; 1993; Dunn et al., 1994; Steeinberg et al., 2001), e, também, porque a natureza 

ambivalente das relações fraternas pode levar ao rompimento do laço afetivo (Ainsworth, 

1989). Muitos estudos avaliam a influência de comportamentos nos adolescentes sem estudar a 

qualidade da relação fraterna: associações positivas significativas foram encontradas no uso de 

álcool e de substância entre os irmãos. A mesma associação também foi relatada para outros 

comportamentos problemáticos, como delinquência, vandalismo, roubo, comportamento sexual 

de risco e tabagismo (Widmer, 1999). Alguns estudos longitudinais especificaram ainda que os 

problemas dos irmãos eram preditivos dos comportamentos problemáticos dos adolescentes, 

como o uso de álcool, o comportamento sexual desprotegido, o tabagismo e o uso de substâncias 

(Widmer, 1999).  
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Olhar para a qualidade das relações entre irmãos pode ajudar a compreender o papel dos 

irmãos no desenvolvimento do adolescente. No entanto, os estudos que examinam os efeitos 

potenciais da qualidade do relacionamento entre irmãos no desenvolvimento de adolescentes 

são escassos. Yeh et al. (2004) referem que os adolescentes que tiveram um bom 

relacionamento fraterno apresentavam maior autoestima, mais competências sociais e 

autocontrole, concluindo que relações fraternas saudáveis promovem altos índices de 

autoestima assim como promovem ajustada relação com o grupo de pares.  

A Família, a Qualidade da Relação Fraterna, a Autoestima e o Autoconceito 

Autoestima e autoconceito são conceitos diferentes, mas interligados, pelo que vários 

autores afirmam ser impossível abordar separadamente a autoestima e o autoconceito pela 

dificuldade em se marcar uma fronteira entre um e outro (Veiga, 1990). 

Rosenberg (1965, 1979) caracteriza a autoestima como uma atitude global que a pessoa 

tem em relação a si própria, a qual implica um sentimento de valor, podendo ser um sentimento 

positivo ou negativo, sobre si próprio, tornando-se mais ou menos permanente à medida que os 

indivíduos se confrontam e interpretam os sucessos e os falhanços das suas vidas quotidianas. 

Vaz-Serra (1986a) definiu autoestima como a avaliação positiva ou negativa do indivíduo face 

às suas qualidades, aptidões e virtudes, resultando juízos de valor de si mesmo acerca de alguns 

aspetos que compõem a identidade. Campbell (1990) e Osborne (1996) definem autoestima 

como sendo a avaliação que o sujeito faz de si próprio, incluindo sentimentos de felicidade e 

satisfação geral. 

As fronteiras entre a autoestima e autoconceito podem ser demarcadas através da 

diferenciação clara entre vertente emocional e avaliativa da autoestima face à vertente racional 

do autoconceito, composta por conceitos, representações, juízos descritivos e valorativos do 

indivíduo. O autoconceito é operacionalizado, normalmente, como a importância que o sujeito 

atribui às suas diferentes dimensões: profissional ou académico, social, físico, pessoal (afetivo -
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emocional, ético-moral, autonomia, autorrealização) (Andrews, 1998; DuBois, Felner, Brand, 

Adan, & Evans, 2000; Goñi e Fernández, 2009). Assim sendo, o autoconceito é 

multidimensional, é organizado e estruturado, isto é, o indivíduo categoriza a informação sobre 

si e atribui- lhe significado (Goñi & Fernández, 2009; Peixoto, 2003; Shavelson & Bolus, 1982). 

Skaalvik & Skaalvik (2002) definem o autoconceito como conjunto de perceções que as 

pessoas possuem acerca de si próprias e que se formam através das interações com os outros 

significativos. Estudos acerca da autoestima do adolescente e a relação fraterna verificaram que 

a baixa autoestima está fortemente relacionada aos sentimentos de depressão e desesperança, 

delinquência e uso de substâncias na adolescência (Harter, 1990; Rosenberg, 1985). A 

autoestima é fortemente determinada pelo valor que os outros significativos atribuem a si 

mesmo, expresso em afeto, atenção, elogios, pela experiência da criança com os sucessos e 

fracassos, pela forma como reage às críticas, pelo respeito e confiança em si própria 

(Coopersmith, 1967; Rogers, 1984). De acordo com a teoria da interação simbólica (Gecas, 

1982) ter relações positivas com outros significativos é benéfico para o aperfeiçoamento da 

autoestima do adolescente que, por sua vez, ajudaria a reduzir os riscos de inadaptação. Os 

adolescentes que têm relações positivas com seus irmãos são mais propensos a desenvolver 

sentimentos de autoestima, adequação e autoconfiança, elementos essenciais para a autoestima 

(Harter, 1999). Avenci, Assis e Oliveira (2007) verificaram que a autoestima exerce uma 

influência nos comportamentos agressivos entre irmãos, visto que adolescentes envolvidos 

nessa dinâmica violenta evidenciam baixos níveis de autoestima. 

Assim, o foco central na presente investigação é analisar a influência da qualidade das 

relações entre irmãos na formação da autoestima e autoconceito e, especificamente: a) analisar 

de que forma estão correlacionadas as diferentes dimensões da qualidade da relação entre os 

irmãos, a autoestima e o autoconceito; b) analisar em que medida a autoestima e o autoconceito 

variam em função da idade, sexo, tipo de fratria e constituição familiar; c) verificar se a 
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qualidade da relação entre irmãos prediz a autoestima e o autoconceito; e, por último, d) 

verificar se a autoestima e o autoconceito predizem a qualidade da relação entre irmãos.  

Metodologia 

A presente investigação é um estudo quantitativo, uma vez que é fundamentado em 

dados de natureza numérica, obtidos através de instrumentos de autorrelato. Apresenta, 

também, um caráter transversal e exploratório, dado que são escassas as investigações com as 

variáveis apresentadas nesta investigação. 

Participantes 

A amostra foi constituída por 90 adolescentes com irmãos, provenientes de famílias 

problemáticas e assistidas por vários serviços, nomeadamente pelas Equipas Multidisciplina res 

de Assessoria aos Tribunais, Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco, Rede Locais 

de Intervenção Social / Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social e Ação Social, 

Rendimento Social de Inserção, Autarquias e Instituições de Solidariedade Social com medidas 

de suporte formais às famílias. A idade dos participantes variou entre os 13 e os 19 anos 

(M=15.23; DP=1.72) e mais de metade (58.9%) era do sexo masculino. Quanto à escolaridade, 

59 (65.6%) adolescentes frequentavam o 3º ciclo e 31 (34.4%) frequentavam o ensino 

secundário: 3 (3.3%) frequentavam o 6º ano, 15 (16.7%) o 7º ano, 22 (24.4%) o 8º ano, 19 

(21.1%) o 9º ano, 18 (20%) o 10º ano, 2 (2.2%) o 11º ano e, por último, 11 (12.2%) o 12º ano. 

Em relação ao número de irmãos 34.4% tinha somente um irmão, 25.6% tinha dois irmãos, 

20% com três irmãos, 12.2% com quatro irmãos, 5.6% com cinco irmãos e 2.2% com seis 

irmãos ou mais. Quando tinham mais do que um irmão, os participantes foram inquir idos 

somente sobre um dos irmãos, o mais próximo em idade. Assim, referente ao tipo de fratria, 

34.5% dos adolescentes constituíram a díade masculino/masculino, 21.1% masculino/feminino, 

21.1% feminino/feminino e 23.3% feminino/masculino (sendo que o primeiro corresponde ao 

sexo do sujeito inquirido e o segundo ao/à irmão/ã ao/à qual se refere). No que concerne às 
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famílias dos adolescentes inquiridos, 54.4% são provenientes de famílias monoparentais (pais 

separados, divorciados ou solteiros) e 45.6% provêm de famílias tradicionais (pais casados ou 

união de facto). Quanto à atividade profissional dos progenitores, 73.3% das mães e 36.7 % dos 

pais estão desempregados e 26.7% das mães e 63.3% dos pais estão empregados. Relativamente 

à escolaridade dos progenitores, maioritariamente têm o 1º ciclo, 57 (63.3%) mães e 70 (77.8%) 

pais; 2º ciclo, 19 (21.1%) mães e 14 (15.6%) pais; 3º ciclo/ ensino secundário, 14 (15.6%) mães  

e 6 (6.7%) pais. 

Instrumentos 

O Questionário Sociobiográfico (QSB) é um questionário adaptado por Fernandes 

(2002), e que se baseia no Social Environment Questionnaire (SEQ), de Toman (1993). O 

questionário pretendeu caracterizar a amostra quanto aos dados pessoais (género, idade), quanto 

à fratria (número de irmãos, tipo de fratria, idade do irmão mais próximo e género do irmão 

mais próximo) e, também, quanto aos seus pais (idade, estado civil, escolaridade, e situação 

face ao emprego). 

O Sibling Relationship Questionnaire (SRQ) é um questionário da autoria de Furman 

e Buhrmester (1985), adaptado por Mota, Fernandes e Serra (2011) à população portuguesa e 

que avalia a qualidade da relação entre irmãos, na perspetiva do inquirido. Este é instruído a 

responder em relação ao irmão mais próximo em idade. A escala de respostas tipo Likert, que 

reflete a qualidade dos comportamentos, variando entre (1) "quase nada"; (2) "não muito" ; (3) 

"um pouco" ; (4) "muito"; e (5) "extremamente" , com exceção da subescala de parcialidade 

parental, em que as opções de resposta variam entre "quase sempre o (favoreceu)" a "quase 

sempre me (favoreceu)".  Quanto ao valor geral de consistência interna do SRQ é adequado (α 

.76), conforme Furman e Buhrmester (1985) os coeficientes de consistência interna revelaram-

se superiores a .70 para todas as escalas, exceto para a competição (.63). O SRQ é composto 

por 48 itens, subdivididos em quatro fatores: o estatuto relativo/poder que avalia a qualidade 
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de suporte pelo/do irmão (α .78) e de dominância do/sobre irmão (α .73); o 

calor/proximidade que pretende avaliar os comportamentos pró-sociais e qualidade de 

afeto (α .88); de companheirismo e intimidade (α .89); e a admiração pelo/do irmão (α .88); 

o conflito que engloba os comportamentos de antagonismo, de competição e de disputa (α .83); 

e a rivalidade avaliada através da parcialidade parental: materna e paterna (α .70).  

A Rosenberg Self-Esteem Scale (RSES), desenvolvida por Rosenberg (1965), é um 

instrumento de fácil aplicação e tornou-se um dos mais utilizados para avaliação da autoestima 

global: valoração pessoal e autoaceitação (Romano, Negreiros, & Martins, 2007). Evidencia-se 

a avaliação pessoal, com base em sentimentos globais de valorização associados à componente 

afetiva e expressa na atitude de aceitação de si mesmo, ou de reprovação (Rosenberg, 1965). 

Os estudos com recurso à RSES apresentam valores elevados de consistência interna, α de 

Cronbach superior a .70 (Romano et al., 2007), o presente estudo tem α Cronbach de .88. A 

presente escala é constituída por 10 itens, com conteúdos associados aos sentimentos de respeito 

e de aceitação pessoal. Dos 10 itens, 5 itens (1, 2, 4, 6 e 7) estão formulados na positiva e 

referem-se aos aspetos positivos do self, os restantes 5 itens (3, 5, 8, 9 e 10) estão formulados 

na negativa e representam os aspetos negativos do self (Romano et al., 2007). Para cada um dos 

10 itens da RSES existem seis opções de resposta, variando entre (1) “discordo 

completamente”, (2) “discordo”, (3) “discordo ligeiramente”, (4) “concordo ligeiramente”, 

(5) “concordo”, (6) “concordo completamente”. Todos os itens formulados na negativa 

carecem de inversão de pontuação. Depois de cotados todos os itens, a média dos 10 itens dá-

nos a cotação da escala, cuja pontuação total varia entre 10 e 60. Uma pontuação alta sugere 

uma autoestima elevada (Romano et al., 2007). 

O Inventário Clínico de Autoconceito, elaborado por Serra (1986b), avalia os aspetos 

emocionais e sociais do autoconceito, considerados importantes no ajustamento da pessoa. Este 

inventário procura essencialmente registar as perceções que a pessoa tem de si própria, revela 
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a importância que fatores de aceitação/ rejeição social e de autoeficácia têm na definição do 

conceito que o indivíduo faz de si próprio. Trata-se de um inventário constituído por 20 itens 

com resposta tipo Likert, com cinco opções de resposta, que podem ser cotadas de (1) “não 

concordo”, (2) “concordo pouco”, (3) “concordo moderadamente”, (4) “concordo muito”, (5) 

“concordo muitíssimo”, cada qual com mais um ponto do que anterior, assim quanto mais 

pontuação obtida melhor é o autoconceito do indivíduo. Nas questões negativas as pontuações 

são revertidas, ou seja, para que uma pontuação mais alta exprima sempre um melhor 

autoconceito. A salientar o item 18 (quando tenho um problema que me aflige não o consigo 

resolver sem o auxílio dos outros) sendo deste modo cotado de maneira inversa. Assim os 

valores altos indicam independência e os valores baixos dependência.  

 Este instrumento contém 6 dimensões, sendo os mais importantes e perfeitamente 

definidos os 4 primeiros: na dimensão 1 é o indicativo de aceitação/rejeição social; na 

dimensão 2 indicativo de autoeficácia; a soma dos itens que compõe a dimensão 3 indica 

maturidade psicológica e a dimensão 4 é indicativo de impulsividade/atividade. As 

dimensões 5 e 6 são mistas e não possuem qualquer denominação particular, a escala apresenta 

um α Cronbach total de .84. Nesta investigação optou-se por utilizar o inventário como 

indicador como indicador do autoconceito global. Na validação original do inventário apresenta 

um α Cronbach .83 (Serra, 1986). Na presente investigação o α Cronbach é de .74.   

Procedimento 

 Para o tratamento dos dados foi realizada uma codificação dos instrumentos e construída 

uma base de dados com recurso ao programa estatístico Statistical Package for the Social 

Science - IBM SPSS, versão 20.0.  

 Inicialmente procedeu-se a análise de todos os questionários, visando excluir aqueles 

que estavam incompletos ou percetivelmente preenchidos ao acaso. Posteriormente, efetuou-se 

a limpeza da amostra que consistiu na exclusão dos missings e outliers prejudiciais ao estudo, 
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a análise dos outliers efetuou-se com recurso à determinação de Zscores e da distância de 

Mahalanobis. A normalidade da amostra foi testada com o recurso ao teste Kolmogorov-

Smirnov (KS), para a validação dos testes paramétricos: teste t e Anova. Atendendo à dimensão 

da amostra em estudo (N>30) e aos valores da simetria e de achatamento da distribuição, foi 

assumida a normalidade dos dados das variáveis em estudo, inclusive nos casos em que o 

resultado do teste KS foi significativo (p≤.05). Para além da normalidade, o pressuposto da 

homogeneidade das variâncias também de verificou com o recurso ao teste de Levene (W), 

sendo que este teste utiliza a média quando a variável tem distribuição normal, ou o valor da 

mediana quando existem desvios à normalidade da variável em estudo. O resultado do teste W 

é significativo para p≤α (α=.05) permitindo rejeitar a H0 e assumir a H1 (a variância dos grupos 

são iguais). Se p> α (α=.05) o resultado do teste é não significativo pelo que não se rejeita H0 

e se assume a igualdade das variâncias. Seguidamente procedeu-se às dimensões que compõem 

cada instrumento, realizando, depois a suas análises psicométricas através do alpha de 

Cronbach. Relativamente à análise dos dados, realizaram-se correlações de Pearson entre as 

duas escalas - CTS2-SP e SRQ - para determinar as associações entre as táticas de resolução de 

conflitos utilizadas pelos adolescentes e a qualidade das relações fraternas. Por fim, para 

realizar o estudo de comparação das médias e quando a igualdade das variâncias foi confirmada 

utilizou-se os testes paramétricos: teste t-Student (comparar os valores médios de uma variáve l 

quantitativa entre dois grupos independentes), teste Anova - One-Way (para comparar os 

valores médios de três ou mais grupos independentes). Nas múltiplas comparações recorreu-se 

ao teste Post-hoc de Bonferroni, que “é um teste conservador e adequado a amostras pequenas 

(Pestana & Gameiro, 2008, p. 282). Por fim, procedeu-se à realização de uma regressão múltip la 

hierárquica, objetivando verificar a predição da qualidade da relação entre irmãos em função 

do género e as táticas de resolução de conflitos. 
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Resultados 

Análises inferenciais: Associação entre as dimensões da qualidade das relações fraternas , 

autoestima e autoconceito. 

Verificaram-se associações positivas moderadas entre a autoestima e o suporte  

(r=.416; =p=.000) e uma associação positiva baixa entre a autoestima e os comportamentos 

pró-sociais (r=.368; p=.000). Verificaram-se ainda associações negativas baixas entre a 

autoestima e a dominância (r= -.358; =p=.000) e o conflito (r= -.299; p=.000).   

Verificaram-se associações positivas baixas entre o autoconceito e o suporte (r=.332; 

p=.001) e comportamentos pró-sociais (r=.300; p=.004).   

 

Tabela 1. Correlação de Pearson entre as dimensões do SRQ, autoestima e autoconceito 
Dimensões 

SRQ Suporte  

 

Dominância  

Comportamentos 

Pró-sociais  

Comportamento 

de Intimidade Admiração  Conflito  

RSES 

Autoestima .416** 

 

-.358** .368** 

 

.229* .348** -.299** 

ICAC 

Autoconceito .332** 

 

-.266* .300** 

 

.230* .299** n.s 

Nota: * p≤.05; **p≤.01; SRQ= Sibling Relationship Questionnaire; RSES=Rosenberg Self-Esteem Scale; ICAC 

= Inventário Clínico do Autoconceito 

 

Análise diferencial da autoestima em função das variáveis sexo, idade, configuração 

familiar e situação face ao emprego da mãe e do pai   

Para comparar os valores das médias entre as variáveis em estudo recorreu-se ao teste t 

e foram observadas diferenças significativas da autoestima (tabela 2) em função de sexo 

(t(3.275)=88; p=.002), com IC 95% (2.83, 11.6), sendo o sexo masculino (M=46.49; 

DP=10.58), que apresenta índices mais altos de autoestima face ao sexo feminino (M=39.27; 

DP=9.86).  

 

Tabela 2. Diferenças da Autoestima em função do sexo, idade, constituição familiar, situação face ao 

emprego da mãe e do pai 

RSES 

Descrição M±DP 

 

IC 95% 

 

Direção das 

diferenças 

significativas Variáveis 
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Sexo 

1-Masculino 

2-Feminino 

46.49±10.58 

39.27±9.86 

[2.8, 11.6] 
1>2 

Idade 

1 - 13-14  

2 – 15-19 

43.62±10.45 

43.40±11.44 

[-4.7, 4.8] 
n.s 

Configuração 

familiar 

1 – Casadas/União Facto 

2 – Separadas/Divorciadas/Solteira 

43.24±11.32 

43.76±10.53 

[-5.1, 4.0] 

 
n.s 

Situação face 

emprego da mãe 

1 – Desempregada  

2 – Empregada   

43.85±10.67 

42.63±11.48 

[-3.9, 6.3] 

n.s 

Situação face 

emprego do pai 

1 – Desempregado 

2 - Desempregado 

43.76±10.28 

43.39±11.24 

[-4.3, 5.1] 

 n.s 

Nota: * p≤.05; **p≤.01; RSES=Rosenberg Self-Esteem Scale 

 

Análise diferencial da autoestima em função das variáveis fratria, escolaridade, 

escolaridade da mãe, escolaridade do pai 

Para testar os valores médios dos grupos recorreu-se ao teste One-Way Anova com o 

recurso ao teste Post-Hoc de Bonferroni para analisar as diferenças das médias entre os grupos 

e os resultados obtidos demonstram que existem diferenças significativas da autoestima 

(Tabela 3) em função da fratria (F(43,94)=4.076; p<.012), a díade masculino/feminino 

(M=47.74; DP=10.40) apresenta valores mais altos de autoestima e a díade 

feminino/feminino (M=37.74; DP=9.74) valores mais baixos de autoestima.   

 

Tabela 3. Análise diferencial da autoestima em função da díade fraterna, escolaridade, escolaridade da 

mãe e do pai 

RSES 

Descrição M±DP 

 

 

IC 95% 

Direção das diferenças 

significativas Variáveis  

Fratria 

 

 

1-Masculino/Masculino 

2-Masculino/Feminino 

3- Feminino/Feminino 

4- Feminino/Masculino 

45.97±10.50 

47.74±10.40 

37.74±9.74 

41.10±10.51 

[42.1, 49.7] 

[42.7, 52.7] 

[33.0, 42.4] 

[36.1, 46.0] 

1>3 

2>3 

 

Escolaridade 

 

 

1 – 2º Ciclo 

2 – 3º Ciclo 

3 – Ensino Secundário 

34.33±7.10 

42.76±10.32 

45.69±11.60 

[16.7, 51.9] 

[39.9, 45.5] 

[41.5, 49,8] 
n.s. 

Escolaridade da 

mãe 

 

1 – 1º Ciclo EB 

2 – 2º Ciclo EB 

3 – 3º Ciclo EB 

43.28±10.99 

41.58±10.17 

47.14±10.99 

[40.3, 46.2] 

[36.6, 46.4] 

[40.8, 53.4] 

n.s. 

 

Escolaridade do 

pai 

 

1 – 1º Ciclo EB 

2 – 2º Ciclo EB 

3 – 3º Ciclo EB 

42.40±10.78 

46.93±10.15 

48.67±11.74 

[39.8, 44.9] 

[41.0, 52.7] 

[36.3, 60.9] 

n.s. 

 

Nota: * p≤.05; **p≤.01; RSES=Rosenberg Self-Esteem Scale 
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Análise diferencial do autoconceito em função das variáveis sexo, idade, configuração 

familiar, situação face ao emprego da mãe e do pai    

Para comparar os valores das médias entre as variáveis em estudo recorreu-se ao teste t 

de Student e foram observadas diferenças significativas do autoconceito (tabela 4) em função 

de sexo (t(85.180)=2.609; p=.011), sendo o sexo masculino (M=72.47; DP=8.14), que 

apresenta autoconceito mais elevado face ao sexo feminino (M=68.35; DP=6.78).  

 

Tabela 4. Análise diferencial do autoconceito em função do sexo, idade, configuração familiar, situação face 

ao emprego da mãe e do pai 

ICAC 

Descrição M±DP 

 Direção das 

diferenças 

significativas Variáveis  
IC 95% 

Sexo 

1-Masculino 

2-Feminino 

72.47±8.14 

68.35±6.78 

[.980, 7.26] 

 
1>2 

Idade 

1 - 13-14  

2 – 15-19 

71.02±7.52 

70.47±8.32 

[-2.77, 3.86] 

 
n.s 

Configuração 

familiar 

1 – Casadas/União Facto 

2 – Separadas/Divorciadas/Solteira 

70.27±8.47 

71.20±7.34 

[-4.29, 2.42] 

 
n.s 

Situação face 

emprego da mãe 

1 – Desempregada  

2 – Empregada   

70.52±7.98 

71.50±7.58 

[-4.715, 2.74] 

 n.s 

Situação face 

emprego do pai 

1 – Desempregado 

2 – Desempregado 

70.30±7.78 

71.05±7.94 

[-4.17, 2.67] 

 n.s 

Nota: * p≤.05; **p≤.01; ICAC = Inventário Clínico do Autoconceito 

 

Análise diferencial do autoconceito em função das variáveis díade fraterna, escolaridade, 

escolaridade da mãe, escolaridade do pai 

Para testar os valores médios dos grupos recorreu-se ao teste One-Way Anova e teste 

Post-Hoc de Bonferroni para analisar as diferenças das médias entre grupos e os resultados 

obtidos demonstram que existem diferenças significativas do autoconceito (Tabela 5) em 

função da díade (F(44.86)=3.356; p=0.27), sendo que a díade masculino/feminino (M=74.37; 

DP=7.58) apresenta valores do autoconceito superiores aos da fratria feminino/feminino 

(M=67.53; DP=6.12). Verificaram-se diferenças significativas no autoconceito em função do 

nível de escolaridade (F(23.88)=29.762; p<.000). Assim, os adolescentes a frequentarem o 
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ensino secundário apresentaram valores superiores de autoconceito (M=72.03±8.63) 

relativamente aos adolescentes a frequentarem o 3º ciclo (M=70.49; DP=7.34) e o 2º ciclo 

(M=62.67; DP=1.16).  

 

Tabela 5. Diferenças do autoconceito em função da fratria, escolaridade, escolaridade da mão e do pai 

ICAC 

 M±DP 

 Direção das 

diferenças 

significativas Variáveis 
IC 95% 

Fratria 

 

 

1-Masculino/Masculino 

2-Masculino/Feminino 

3- Feminino/Feminino 

4- Feminino/Masculino 

71.50±8.37 

74.37±7.58 

67.53±6.12 

69.30±7.55 

[68.4, 74.5] 

[70.7, 78.0] 

[64.5, 70.4] 

[65.7, 72.8] 

2>3 

 

Escolaridade 

 

 

1 – 2º Ciclo 

2 – 3º Ciclo 

3 – Ensino Secundário 

62.67±1.16 

70.49±7.34 

72.03±863 

[58.9, 65.5] 

[68.5, 72.4] 

[68.9, 75.1] 

 

2/3>1 

Escolaridade da 

mãe 

 

1 – 1º Ciclo EB 

2 – 2º Ciclo EB 

3 – 3º Ciclo EB 

70.79±7.97 

68.79±8.06 

73.43±6.63 

[68.6, 72.9] 

[64.9, 72.6] 

[69.6, 77.2] 

n.s. 

 

Escolaridade 

do pai 

 

1 – 1º Ciclo EB 

2 – 2º Ciclo EB 

3 – 3º Ciclo EB 

70.79±7.97 

70.00±7.73 

74.00±7.11 

[68.1, 71.8] 

[69.8, 78.1] 

[61.9, 82.6] 

n.s. 

 

Nota: * p≤.05; **p≤.01; ICAC = Inventário Clínico do Autoconceito 

 

Análise preditiva do sexo e dimensões da qualidade do relacionamento fraterno na 

autoestima  

Para perceber a influência do sexo e das dimensões da qualidade do relacionamento 

fraterno na autoestima, procedemos a análises de regressão linear múltipla hierárquica, com a 

inserção de 2 blocos: sexo (dummy) e dimensões da SRQ como variáveis independentes e a 

autoestima (RSES) como variável dependente. Na análise da regressão no bloco 1 o sexo 

(dummy) apresenta um contributo significativo [F(1.88)=10.727; p=.002], explica  10.9% da 

variância (R2=.109) e contribui individualmente com 9.9% da variância para o modelo 

(R2chance=.099). O segundo modelo [F(1.81)=6.752; p=.000] tem uma capacidade explicat iva 

de 40% da variância (R2=.400), com duas variáveis relevantes para o modelo, com a variáve l  

sexo (β=-.427; p<.000) e a dimensão dominância (β=-.303; p<.010). 
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Tabela 6. Papel preditor do sexo e da qualidade do relacionamento fraterno na autoestima 

RSES 

R2 R2change 

    

p Variáveis  

 

B 

 

SE 

 

β 

 

t 

Bloco 1 .109 .099      

Sexo (dummy) 

 
  

-7.220 2.205 -.330 -3.275 .002 

 

Bloco 2 .400 .341      

Sexo (dummy)   -9.350 1.965 -.427 -4.758 .000 

Dominância   -.779 .296 -.303 -2.631 .010 

Nota: B, SE e β para um nível de significância de p<.05; Variável dependente: RSES=Rosenberg Self-Esteem 

Scale  
 

Análise preditiva do sexo e dimensões da qualidade do relacionamento fraterno no 

autoconceito  

Para perceber a influência do sexo e das dimensões da qualidade do relacionamento 

fraterno no autoconceito, procedemos a análises de regressão linear múltipla hierárquica, com 

a inserção de 2 blocos: sexo (dummy) e dimensões da SRQ como variáveis independentes e o 

autoconceito (ICAC) como variável dependente. Na análise da regressão no bloco 1 o sexo 

(dummy) apresenta um contributo significativo [F(1.88)=5.859; p=.018], explica  6.2% da 

variância (R2=.062) e contribui individualmente com 5% da variância para o modelo 

(R2chance=.052). O segundo modelo [F(8.81)=3.643; p=.000] tem uma capacidade explicat iva 

de 26% da variância (R2=.265), com uma variáveis relevante para o modelo, a variável  sexo 

(β=-.319; p<.002). 

 

Tabela 7. Papel preditor do sexo e da qualidade do relacionamento fraterno no autoconceito 

ICAC 

R2 R2change 

    

p Variáveis  

 

B 

 

SE 

 

β 

 

t 

Bloco 1 .072 .062      

Sexo (dummy) 

 
  

-3.619 1.495 -.250 -2.420 .018 

 

Bloco 2 .265 .192      

Sexo (dummy)   -4.620 1.439 -.319 -3.211 .002 

Nota: B, SE e β  para um nível de significância de p<.05; Variável dependente: ICAC= Inventário Clinica do 

Autoconceito  
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Predição do sexo, da autoestima e do autoconceito na qualidade do relacionamento 

fraterno  

Para apurar a influência do sexo, autoestima e autoconceito na relação fraterna 

procedeu-se a regressões múltiplas hierárquicas com a introdução de três blocos: sexo (dummy), 

RSES, ICAC, como variáveis independentes e cada uma das dimensões do relacionamento 

fraterno como variáveis dependentes. Em todas as predições o segundo modelo foi significa t ivo 

(tabela 8). Na predição do suporte [F(1.87)=11.762; p=.000], o modelo explica 26.9% da 

variância total (R2=.269) e analisando o contributo individual de cada variável independente 

constata-se que o sexo feminino (β=.329; p=.001) e a autoestima (β=.524; p=.000) têm um 

efeito positivo na predição do suporte na relação entre irmãos. Quanto à predição da 

dominância [F(1.87)=11.762; p=.000], o segundo modelo explica 21.7% da variância total 

(R2=.217), o sexo masculino (β=-.316; p= .002), bem como a autoestima  (β=-.462; p= .000) 

tem um contributo significativo enquanto variáveis preditoras da dominância. A predição dos 

comportamentos pró-sociais e qualidade no afeto [F(2.87)=18.828; p=.000], o modelo explica 

23.2% da variância total (R2=.232) e as variáveis sexo feminino (β=.329; p= .001) e a 

autoestima (β=.476; p= .000) influenciam positivamente esta dimensão. Na análise da predição 

da dimensão companheirismo e intimidade  o modelo explica 13.2% da variância total 

(R2=.132) e as variáveis preditoras são o sexo feminino (β=.299; p= .006) e a autoestima 

(β=.329; p= .003). Quanto à predição do conflito [F(2.87)=34.542; p=.000],  o modelo explica 

21.1%  da variância total (R2=.211)  e o contributo individual das variáveis enquanto preditoras 

do conflito são o sexo masculino (β=-.395; p= .000)  e autoestima (β=-.430 p= .000).   

 

Tabela 8. Papel preditor do sexo, autoestima e autoconceito na qualidade da relação fraterna  

 Suporte  R2 R2change B 

 

SE 

 

β t 

 

p 

Bloco 2  

 

.269 

 

.252 

 2.636 
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Sexo (dummy)   .778 .329 3.387 .001 

RSES   .192 .036 .524 5.400 .000 

 Dominância R2 R2change B 

 

SE 

 

β t 

 

p 

Bloco 2 .217 .199      

        

Sexo (dummy)   -2.693 .857 -.316 -3.144 .002 

RSES   -.180 .039 -.462 -4.602 .000 

Comportamentos 

pró sociais e 

qualidade do afeto R2 R2change B 

 

SE 

 

β 

t 

 

p 

Bloco 2 .232 .214      

Sexo (dummy)   3.259 

 

.985 

 

.329 3.310 

 

.001 

RSES   .215 

 

.045 

 

.476 

 

4.785 

 

.000 

 Companheirismo e 

Intimidade R2 R2change B 

 

SE 

 

β t 

 

p 

Bloco 2 .132 .112      

Sexo (dummy)   3.658 

 

1.295 

. 

299 2.825 

 

.006 

RSES   .183 .059 .327 3.091 .003 

 Admiração R2 R2change B 

 

SE 

 

β t 

 

p 

Bloco 2 .206 .188      

Sexo (dummy)   2.574 .843 .309 3.052 003 

RSES   .171 .038 .449 4.440 .000 

 Conflito R2 R2change B 

 

SE 

 

β t 

 

p 

Bloco 2 .229 .211      

Sexo (dummy)   -5.282 1.334 -.395 -3.961 .000 

RSES   -.262 .061 -.430 -4.308 .000 

Nota: B, SE e β  para um nível de significância de p<.05; Variável dependente: SRQ = Sibling Relationship 

Questionnaire; Variável independente: Sexo e RSES = Rosenberg Self-Esteem Scale. 
 

 

Discussão 

O presente estudo teve como objetivo principal explorar o efeito preditor da autoestima 

e do autoconceito na qualidade do relacionamento fraterno, bem como investigar o efeito 

preditor do sexo e qualidade da relação fraterna na autoestima e autoconceito.  

Os resultados encontrados mostram que a autoestima e o autoconceito se associam 

positivamente às relações entre irmãos fundamentadas no suporte, comportamentos de 

interajuda (pró-sociais), na qualidade do afeto e na admiração. Os nossos resultados vão de 

encontro aos encontrados por outros autores. Whiehe (1997) verificou que adolescentes com 
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elevada autoestima envolvem-se menos em comportamentos de violência. Já Assis e 

colaboradores (2004) aferiram que os irmãos agressores apresentam baixos níveis de 

autoestima, sugerindo que as relações entre irmãos baseadas no conflito, subjugação e poder de 

um dos irmãos sobre o outro, parecem predizer adolescentes com níveis baixos de autoestima 

(Avanci et al., 2007). Verificámos, ainda, que os adolescentes com autoestima elevada estão 

associados a relações entre irmãos caracterizadas pelo suporte, comportamentos pró-sociais e 

de admiração. Em relação ao autoconceito elevado, este encontra-se associado positivamente 

ao suporte, comportamentos pró-sociais e de admiração, corroborando as associações entre a 

autoestima e estas dimensões da qualidade da relação entre os irmãos. Também estes achados 

vão de encontro a alguma literatura sobre este assunto. As relações entre irmãos, baseadas no 

suporte e admiração, influenciam positivamente o autoconceito, uma vez que este é formado 

através de processo de aprendizagem que ocorre na interação com os outros significativos: pais 

ou irmãos (Peixoto, 2003; Silva, 2009). Através do interacionismo simbólico, mais 

precisamente, através da comparação de si próprio com os seus irmãos, os adolescentes 

desenvolvem um quadro de referência, composto por valores, juízos, perceções e 

comportamentos dos indivíduos que pertencem ao mesmo grupo ou família (Rosenberg, 1985). 

Passando de seguida para as análises diferenciais, verificámos diferenças significat ivas 

na autoestima e no autoconceito em função do sexo. Assim, o sexo masculino apresenta uma 

autoestima e um autoconceito mais elevados do que o sexo feminino. Alguns estudos apontam 

igualmente algumas diferenças entre a autoestima e o género na adolescência, indicando valores 

ligeiramente superiores em adolescentes do sexo masculino (Romano et al., 2007; Santos & 

Maia, 2003). Harter (1999, 2003) explica que os adolescentes do sexo feminino apresentam 

mais conflitos durante o desenvolvimento da autoimagem intimamente relacionada com o 

autoconceito pessoal, pois valorizam mais os relacionamentos interpessoais e a opinião das 

outras pessoas a seu respeito, o que pode levá-las a índices mais baixos de autoestima. No 
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entanto, não há consenso nas pesquisas quanto à existência de diferença da autoestima e 

autoconceito em adolescentes do sexo masculino e feminino. Vários estudos demonstram que 

a autoestima é apenas um pouco mais elevada nos adolescentes do sexo masculino do que os 

do sexo feminino (Robins, Tayler & Piolat, 1990). Todavia, outros estudos não verificam 

diferenças de autoestima nos adolescentes quanto ao género e idade (Gentile, Grabe, Dolar -

Pascoe, Wells, & Martino, 2009).  

Verificamos que os adolescentes a frequentarem o ensino secundário apresentam 

valores médios superiores de autoestima e autoconceito e, apesar da variável idade não ter uma 

influência significativa nos índices de autoestima e autoconceito, a frequência de um nível de 

ensino mais elevado é acompanhada por maior autoconceito na passagem do 2º ciclo para o 3º 

ciclo e do 2º ciclo para o secundário. Jenkins (1996) refere que o sucesso académico poderá 

aumentar de forma indireta e através das relações entre irmãos de proximidade, motivando-se 

mutuamente no processo de ensino-aprendizagem e, assim, através da comparação social, mais 

precisamente, através da comparação de si próprio com os seus irmãos, os adolescentes 

desenvolvem um quadro de referência valorativo, aperfeiçoando a sua autoestima (Rosenberg, 

1985; Tucker, Barder, & Eccles, 1997). Ou ainda poderá relacionar-se com o efeito Pigmalião 

(Rosenthal & Jacobson, 1968), demonstrando que as crenças de outros significativos, no caso, 

os professores, tornaram realidades objetivas e verificáveis no desempenho desses alunos e na 

sua autoavaliação. Assim, seria plausível que uma alta ou baixa autoestima, mesmo que 

inicialmente falsa, possa gerar uma profecia auto-realizável e provocar mudanças na realidade 

objetiva de si mesmo e de seu mundo (Baumeister, Campbell, & Kreneger, 2003). No entanto, 

seriam necessárias investigações adicionais sobre a relação entre a qualidade do relacionamento 

fraterno, as interações relacionadas ao estudo (Yeh et al., 2004) e as influências bilaterais da 

autoestima (Baumeister et al., 2003). 
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No presente estudo verificou-se que as relações fraternas caracterizadas pela 

dominância parecem predizer negativamente a autoestima corroborando a associação entre a 

autoestima e comportamentos agressivos focadas em sucessivas investigações (Solmayer,  

McHale, & Crouter, 2014). Neste sentido, Hoffman e Edwards (2004) declaram que a 

dominância pode consistir num tipo de agressão entre irmãos muito frequente, caracterizada 

pelo desequilíbrio de poder. Patterson (1984) explica as consequências da conflituosidade entre 

irmãos através do processo coercivo através do qual os padrões de interação interpessoal hostis, 

negativos e frustrantes, são aprendidos, desenvolvidos e generalizados a outras relações. 

Originando problemas de comportamento, autorregulação, dificuldades em comunicar, 

autoestima e autoeficácia (Solmeyer et al., 2014). Se por um lado a baixa autoestima é 

consequência de interações conflituosas e que prejudicam os comportamentos pró-sociais entre 

os irmãos, por outro lado, o deficitário relacionamento com entre os irmãos, falta de 

autorregulação e competências pró-sociais levam a que os adolescentes com baixa autoestima 

tendem a realizar comportamentos violentos (Kennedy & Kramer, 2008). De acordo com outros 

estudos, verificou-se que a autoestima tem uma influência positiva nas relações entre irmãos e 

parece ser preditora de relações saudáveis, fundamentadas no suporte, companheirismo e 

intimidade, admiração e comportamentos de cooperação e partilha (Assis et al., 2004). Neste 

sentido, Vaz Serra (2007) diz que a autoestima do adolescente consiste na avaliação que faz de 

si próprio, contemplando os seus atributos e qualidades, tendo-se como capaz ou incapaz de 

executar com sucesso aquilo a que se propõe; e um indivíduo possuidor de uma alta autoestima, 

demonstrando altos níveis de felicidade e satisfação consigo mesmo, não terá a necessidade de 

desenvolver conflitos, ou de assumir um caráter violento, para com nenhum dos seus irmãos. O 

que vai de encontro ao estudo de Yeh et al. (2004) na medida em que relações entre irmãos 

saudáveis e positivas têm um efeito positivo na qualidade da autoestima e desenvolvem 

sentimentos positivos de si próprio, favorecendo o diálogo e a comunicação.  
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Implicações práticas, limitações do estudo e propostas para estudos futuros  

As implicações práticas do presente estudo estão relacionadas com a influência das 

relações fraternas positivas na construção de uma autoestima saudável e assim contribuir para 

a saúde mental dos adolescentes. A formação da autoestima na infância e na adolescência, 

remete-nos sem dúvidas para o papel da família, independentemente da sua composição, na 

manutenção do cuidado e dedicação ao outro. Fundamentar ações de trabalho a partir da visão 

que a violência é um problema de saúde mental e pública, porque é transportada de dentro da 

família para a sociedade e vice-versa, e desenvolver habilidades e competências para avós, pais, 

irmãos e professores, para saberem como ajudar as crianças e jovens a desenvolver e manter 

relações positivas com seus irmãos. Especificamente, fornecer modelos de resolução de 

conflitos, modelos eficazes de comunicação, formas de lidar com diferenças individuais entre 

irmãos e possíveis efeitos de acompanhamento. Futuramente, novas investigações devem ser 

realizadas para continuar a desvendar os efeitos da relação entre irmãos na adolescência. 

Sobretudo para diminuir os problemas de adaptação dos adolescentes; encontrar formas de 

incorporar os efeitos positivos da relação entre irmãos nos adolescentes em risco; reavaliar o 

relacionamento entre irmãos, e, se negativos, encaminhá- los numa direção mais positiva e 

construtiva.  

Neste seguimento são apontadas algumas limitações do estudo, sendo que este apresenta 

um caráter transversal, não permitindo o estabelecimento de relações causa-efeito; e como foi 

realizado utilizando uma amostra com famílias multiassistidas, e sendo uma amostra pequena 

e geograficamente homogénea, dificulta a utilização de estatísticas robustas e não representa 

toda a realidade das famílias portuguesas, mesmo que neste contexto restrito. 

Para futura investigações seria pertinente aumentar o tamanho da amostra e 

compreender as razões que levam os irmãos a percecionarem as suas relações como 
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gratificantes ou não. Seria útil perceber se as relações fraternas moldam as relações em outros 

contextos, como por exemplo, entre pares e amorosas. Finalmente, por forma a construir um 

plano de intervenção, seria útil perceber o papel moderador da autorregulação na autoestima e 

nas relações entre irmãos.  
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Anexo A 

 

Declaração de Consentimento Informado aos Encarregados de Educação  
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Declaração de Consentimento Informado 

 

 

Ex.mo(a), Sr(a) Encarregado(a) de Educação 

 

 Venho por esta via solicitar que autorize o seu educando(a) a colaborar numa 

investigação no âmbito do mestrado em Psicologia da Educação na Universidade de Trás-os-

Montes e Alto Douro, cujo tema é sobre A Qualidade das Relações Fraternas a Autoestima 

e o Autoconceito em Adolescentes. 

Os jovens da Rede Social dos Concelhos de Amarante e Lousada foram selecionados para 

constituírem esta amostra, por isso solicitamos que coopere e autorize o seu 

filho(a)/educando(a) a preencher os inquéritos.  

Garantimos o anonimato dos participantes e a máxima confidencialidade dos dados e 

toda a informação referente ao jovem e à família, bem como a sua utilização circunscreve-se ao 

presente estudo.  

Desde já agradeço a colaboração na investigação e que incentive o seu educando a 

responder com a maior sinceridade e exatidão possível. O preenchimento do protocolo 

demorará 20 a 30 minutos. Mais uma vez obrigada pelo estimável contributo. 

Atenciosamente, a Mestranda, 

 

_____________________________ 

(Dária Pinto) 
 

 

 

Eu, Encarregado(a) de Educação __________________________________________ 

do(a) aluno(a) _____________________________________________________ autorizo a 

sua participação na investigação sobre As Relações Fraternas e o Rendimentos Escolar.   

____/____/2016 
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Anexo B 

Questionário Sociobiográfico  
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